een vrij banale buurt. De Sint-Baafsabdij is de
enige opvallende knipoog naar het rijke verleden
ervan. Sinds de Buren van de Abdij dit oudste gebouw
van Gent op zondag openhouden, hebben ze
ontdekt dat deze plek, de Ganda – Keltisch voor de
samenvloeiing van Schelde en Leie – de enige plaats
is die in het Gentse eeuwenlang van in de prehistorie
tot nu min of meer continu is bewoond. Ze kende
een voortdurende transformatie van heidense
nederzetting tot benedictijnenabdij, van landelijk
Sint-Baafsdorp tot stadswijk, van Spanjaardenkasteel
over slachthuis en beestenmarkt tot de huidige
sociaal gemengde woonbuurt.
Dit boek leidt de lezer door deze historische lagen aan
de Ganda. Het is ook een bezinning over de banden
die de groeiende groep “Buren van de Abdij” met, in
en rond de abdij smeden en over de wijze waarop
burgers en buren op een eigentijdse en speelse
De bijdragen van schrijvers, dichters en fotografen
uit de buurt geven het boek een artistieke
meerwaarde.

Monniken, vikings, soldeniers en slachters
Tweeduizend jaar verhalen over de Gentse Sint-Baafssite

manier met hun erfgoed kunnen omgaan.

De Buren en de Abdij

De Machariusbuurt lijkt op het eerste gezicht
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De Buren en de Abdij
Monniken, Vikings, soldeniers en slachters
Tweeduizend jaar verhalen over de Gentse Sint-Baafssite

www.burenvandeabdij.be

22

3

Inhoud
Vooraf

7

Lieven Decaluwe

Scharnier in een bewogen geschiedenis

11

Fabien Audooren en Johan Van Severen

De dromen van de Buren

17

de Buren (redactie John Vandaele)

Korte chronologie van de Machariusbuurt in en rondom de abdij

31

Marc Hanson

Wij wonen hier aan de Ganda

39

John Vandaele

De Sint-Baafsabdij als stilteplek

47

Geert Van Doorne

De Sint-Baafsabdij is onze plek

57

Geert Van Doorne

Sint-Macharius

67

Hans Melen

Vrijwilligerswerk in de erfgoedsector

71

Elke Verdurmen

Overzicht activiteiten in foto’s

76

Gedichten
Christophe Vekeman
Luc De Vos
Bart Van Kerkhove
Geertrui Daem
Ed Bruyninckx
Tuncer Mavzer

83
85
87
89
90
93

Foto’s
Fotografen uit de buurt, Lieve Blancquaert, Dirk Braeckman, Hilde Braet,
Bart Lasuy, Wouter Maes, Wladimir Treu, Tom Van Nuffel

4

5

Vooraf

D

e hierna volgende bundel van opstellen, gedichten en foto’s was nooit ontstaan
zonder het verrassende project van enkele Buren om de Gentse Sint-Baafsabdij
op zondag voor bezoek open te stellen.

In 2007 zetten zij de stap om aan het stadsbestuur te vragen of zij die rustige en
groene, maar vooral ook historische plek, op vrijwillige basis konden ontsluiten. In de
eerste plaats voor de buurtbewoners zelf natuurlijk. Maar het bleek dat er van overal
belangstelling kwam.
Vrijwilligerswerk is niet nieuw, ook niet in de erfgoedzorg, maar de casus is vrij
uniek. Want wat de Buren doen, is volledig gratis voor hun klanten. In de meeste
gevallen zoals kastelen en natuurgebieden, moet er inkomgeld of een retributie voor
de gidsbeurt betaald worden. In onze oude kerken is men gratis welkom, en dat staat
nog het dichtste bij de “nieuwe Baafse lente”.
Natuurlijk hebben wij vanuit het schepencollege financieel geholpen met een subsidie
van “Wijk aan Zet”, een ondersteuningsprogramma van de Gebiedsgerichte Werking.
Het is dan ook unfair te beweren dat het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid ten
aanzien van de Sint-Baafsabdij zou verwaarlozen.
Maar omdat er de laatste jaren zo grote verwachtingen gewekt zijn, wil het dankbare
bestuur nog verder meegaan met de Buren. Voor zover er toezichtpersoneel kan
vrijgemaakt worden, kunnen wij overwegen om op de bewuste zondagnamiddagen het
museumgedeelte door professionele suppoosten te laten bewaken, zodat de bezoekers
werkelijk alles kunnen zien. Ook dromen wij ervan om op andere momenten dan
de zondagen de Sint-Baafsabdij open te stellen, waarom niet door het clusteren van
sites om de personeelsinzet betaalbaar te houden. Laten we evenmin vergeten dat
er een overeenkomst is met de erkende gidsenverenigingen voor de organisatie van
(betalende) groepsbezoeken.
Het stadsbestuur is de Buren van de Abdij zeer erkentelijk voor hun mooi project, dat
naar verluidt de wijkbewoners dichter bij elkaar heeft gebracht, en hoopt dat dit boek
velen mag inspireren om ook vrijwillig aan de slag te gaan in de cultuursector.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
Lieven Decaluwe,
Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten
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Scharnier in een bewogen geschiedenis

V

an de prehistorie tot nu heeft de plek die wij kennen als de Sint-Baafsabdij al vele
stormen overleefd. Naar Belgische normen is dit dan ook een stokoude plaats
van menselijk gewoel: het oudste document van het Belgische Rijksarchief slaat
op de abdij, een perkament uit 829 waarin Lodewijk de Vrome bevestigt dat de abdij
rechtstreeks onder hem valt en niet onder lokale heren. Al die eeuwen bleek de abdij een
rots in de branding, waar België’s grootste schrijvers op een of andere manier tegen op
botsten. “Willem die madoc maeckte” schreef er het grandioze middeleeuwse epos Van
de Vos Reinaerde. Onze enige Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck beschreef in het
Frans hoe hij er de liefde bedreef meer bepaald in de krater van een der vele gerooide
bomen, op het moment dat het Spanjaardenkasteel werd gesloopt na 1850. En Hugo Claus
schreef in 1957 het scenario voor het klank-en lichtspel ‘Van Vikings tot keizer Karel’ dat
in de abdij werd opgevoerd. Zijn gedicht ‘Ik ben de abdij’ drukt de tijdloosheid uit:

Vanuit het duister van verloren eeuwen…
kom ik tot u.
Mijn laatste gebeente is nog onder u :
deze uitgemergelde stenen; deze door de
vingers van langvergane mensen en door de
vingers van de tijd beroerde schaduw van
een abdij.

En hij beschrijft verder hoe door de eeuwen de mensen hun verlangen, bezit en geloof in
de abdij prentten.

Ik droeg hun spoor gedurende eeuwen.
Het vluchtigste spoor van de mensen ligt hier.
Onder dit groen en effen veld liggen hun
lichamen.
Wie zij waren heeft geen tel,
hun namen vloeien door elkaar in de onberoerde, in de stilste grond, die van de dood.

In dit perspectief is het initiatief van de Buren van de Abdij om deze historische locatie
zelf open te houden slechts een detail in een roemrucht verleden. Maar aan de andere
kant leert een blik op de geschiedenis ook dat het steeds mensen zijn die het verschil
maken. Wat zou ons nu resten van de abdij indien schepen August Van Lokeren indertijd
het gemeentebestuur niet had overtuigd om af te zien van een totale afbraak? Hoe zou
10
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de Machariuswijk er nu uitzien zonder de tussenkomst van de heren die ook al het
Gravensteen van de verdwijning wisten te redden?
Tot nu toe stuitten de Buren van de Abdij niet op noemenswaardige problemen. De
abdij was al enkele jaren gesloten. Alleen voor wandelingen met professionele gidsen
van bijvoorbeeld De Gidsenbond, Gandante of Vizit gingen de hekken nog eens open.
Tot ze met zijn vijven elkaar tegen het lijf liepen en besloten om de abdij terug open te
stellen voor het publiek. De impact in de Sint-Machariuswijk was niet gering en het aantal
vrijwilligers die de abdij een namiddag willen openhouden, groeit met de dag. Dit duidt
op een grote betrokkenheid van de buurtbewoners bij hun wijk, maar ook bij het aldaar
gelegen kunstpatrimonium.
Het initiatief brengt ook een groep mensen bij elkaar, die dan weer anderen bij het
gebeuren betrekken, zodat er zelfs samenwerking en wisselwerking ontstaat met andere
buurtinitiatieven, zoals het Machariusproject of het buurthuis. Geleidelijk ontstaat zo een
hechte band tussen de buurtbewoners, binnen en buiten het initiatief.
Dat het een goed idee was, blijkt misschien nog meer uit het wekelijkse aantal bezoekers, uit
de interesse voor de randactiviteiten en uit de aanvragen om de abdij te mogen gebruiken
voor nog tal van andere activiteiten. Ook de positieve feedback van de overheid spreekt
boekdelen.
Toch blijven de Buren van de Abdij waakzaam en selecteren ze enkel die activiteiten
die volgens hen passen in de sfeer van de abdij. Tot nu toe gebeurde dat op een bijna
‘organische’ manier, vanuit een zeker buikgevoel. Maar kan dit wel zo blijven duren? Wat
als er op een dag een meningsverschil ontstaat? Of als er een kink komt in de kabel met
de Stad Gent?
Mettertijd roept het initiatief dus een reeks vragen op. Sommige van die vragen betreffen
de aard van het opzet zelf. Op welke manier kan je gebouwen met een historische waarde
‘terug’ integreren in het dagelijkse leven, niet enkel in het kunstpatrimonium van de stad,
maar ook als een ontmoetingsplaats voor bewoners en eventuele bezoekers? Op welke
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manier bouw je een evenwicht, zodanig dat de ruimte haar karakter als stilteplek blijft
behouden en de wijk niet bezwijkt onder de overlast van bussen opdringerige toeristen? In
hoeverre kan de abdij een nieuwe functie krijgen zonder dat de geest en de sfeer verloren
gaan? Zijn binnen de fragiliteit van het gebouw nieuwe publieke functies mogelijk die
verwijzen naar de huidige maatschappelijke situatie in de wijk of in de stad?
Een andere reeks vragen gaat over de Buren van de Abdij als organisatie en over de
relatie met de Stad. Zo blijft het initiatief een delicate zaak qua verantwoordelijkheid,
verzekering, opvolging. Kunnen de buren bij sommige projecten fungeren als opzichter?
Gebeurt dit op vrijwillige basis of past dit niet in de stadsstructuur? Is het nodig dat de
buren daarvoor een vzw oprichten of is een feitelijke vereniging al voldoende?
Dit zijn enkele van de vragen die de Buren van de Abdij in de nabije toekomst samen met
de Stad moeten beantwoorden. Het is dan ook wenselijk om samen een toekomstvisie uit
te werken. Op welke manier kan de Stad zich engageren in de werking van de Buren?
Indien de Stad de abdij ooit zelf wil openstellen, wat wordt dan de functie van de Buren?
Blijven zij de abdij af en toe openhouden of concentreren zij zich meer op een aantal
activiteiten die ze gericht ontplooien in de context van de abdij?
Met al deze vragen bevinden de Buren van de Abdij zich op een scharniermoment in hun
bestaan. Hopelijk leggen zij voldoende gevoeligheid en geduld aan de dag om deze klip
te nemen en de eigenheid van ‘hun’ abdij verder te garanderen. Het zou immers niet de
eerste keer zijn dat een spontane beweging verstikt bij de overgang van een informele naar
een meer formele structuur.
Fabien Audooren en Johan Van Severen
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De dromen van de Buren

Hoe het groeide

Een simpel idee
Als Buren van de Abdij (BvdA) waren we zelf wat verbaasd door ons succes. Het
ging allemaal bijzonder snel. In september 2006 liepen vijf buren uit de Gentse
Machariuswijk elkaar tegen het lijf in het portaal van de Machariuskerk. Pier De Kock
hield er die dag een van zijn sociaal-artistieke acties. Wat is het toch spijtig dat de abdij
nog steeds dicht is, vonden we met z’n allen. Zouden we daar eens niets aan doen?
Zouden we de abdij niet zelf openhouden?
Veel meer was er niet nodig. John Vandaele noteerde enkele e-mailadressen en in
december 2006 riep hij de vijf buren, die elkaar amper kenden, een eerste keer samen.
We raakten het eens over een eenvoudig plan: we gaan de Stad Gent voorstellen dat een
aantal buurtbewoners op zondag de abdij openhoudt. Waarom? Omdat we het zonde
vinden dat zo’n schone, speciale, rustgevende plek in het centrum van de wijk maar
zo zelden toegankelijk is. Wij willen de Sint-Baafsabdij opnieuw meer openstellen. En
vermits de Stad niet beschikt over de middelen om suppoosten te betalen, zullen we
zelf voor suppoost spelen. Zo simpel was het idee.
Een nieuwe Baafse lente?
We verwachtten dat we jarenlang zouden moeten aandringen met ons plan, maar hoe
anders was de werkelijkheid. De eerste contacten met de Dienst Monumentenzorg
waren erg positief. Eerst Sophie Derom en later ook diensthoofd Geert Van Doorne
stonden meteen open voor het idee. Geert Van Doorne suggereerde om misschien
niet te enthousiast van start te gaan en de abdij slechts tweewekelijks in plaats van
wekelijks open te houden. “Niemand kan deze abdij bezielen zoals buren dat kunnen”,
voorspelde hij toen.
Eens dat principiële ‘ja’ er was, gingen we op zoek naar meer buren om het zondagse
toezicht te kunnen waarmaken. Niemand van ons had immers de intentie om zelf elke
zondag de abdij open te houden. Daarvoor moesten we met velen zijn. Een affiche
met onder het achthoekige lavatorium van de abdij de ietwat raadselachtige vraag
‘Een nieuwe Baafse lente?’ nodigde de buurtbewoners uit voor een vergadering op 10
februari 2007 om 10.30 uur. “Iedereen welkom”, luidde het.
De affiche werd gratis ontworpen door Tom Van Nuffel, een vriend van Fabien
Audooren, een van de stichtende leden. Fabien zou nog geregeld zijn ervaring en
netwerk als directeur van het Internationaal Straattheaterfestival inzetten. Dankzij de
bemiddeling van de Dienst Kunsten, die ons initiatief meteen gunstig gezind was (met
dank aan Stef Bossuyt), werden de kosten voor het drukwerk van de tweehonderd
affiches gedragen door de Stadsdrukkerij van de Stad Gent. Ook Stefaan Vervaet van
Gebiedsgerichte Werking, het contactpunt van onze wijk met de stedelijke overheid, was
meteen betrokken. Hij was aanwezig op de vergaderingen, dacht mee en suggereerde
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ons om een aanvraag te doen in het kader van ‘De Wijk aan zet’, een stedelijk fonds
dat wijkinitiatieven wil stimuleren door ze financieel te ondersteunen. Eind mei 2007
vernamen we al dat we het maximale bedrag van 2.500 euro toegekend kregen.
De affiche werkte blijkbaar want op 10 februari daagden 22 buren op. En nog eens acht
anderen lieten zich verontschuldigen. De groep reageerde enthousiast op het idee om
zelf de abdij open te houden. Er werd meteen afgesproken om een kalender van zestien
zondagen op te stellen. Geert Van Doorne was aanwezig en zag dat het goed was. Hij
zou de toestemming vragen aan het stadsbestuur en er tevens voor zorgen dat de Stad
de verzekering voor de vrijwilligers op zich nam. Op die eerste vergadering stelde Bart
Van Kerkhove meteen voor om een website te maken voor de Buren van de Abdij. Een
maand later waren we reeds online.
Al snel werd www.burenvandeabdij.be een onmisbaar communicatiemiddel, zowel
voor de buren onderling als naar buiten toe.
Een schitterende Pasen
Onze gloednieuwe werking zouden we ‘inwijden’ door de kinderen van de buurt paaseitjes
te laten rapen in de abdijtuin. Tom Van Nuffel maakte opnieuw een affiche, met dit keer
een paashaas voor het lavatorium en we plaatsten een bericht in het buurttijdschrift (dat
door de Stad Gent gratis in 4.000 brievenbussen werd gedeponeerd).
8 april 2007 is een schitterende Pasen. Voor de eerste keer zien we hoe vol het zonlicht
’s morgens vroeg door de ramen in de oostelijke muur de refter binnenvalt. Als om
kwart over negen de pastoor de klokken van de Machariuskerk laat bimbambeieren,
mogen de kindjes beginnen zoeken naar de eieren.
Er zijn meer dan honderd bezoekers. We bieden koffie en koeken aan – met dank aan
het sociaal restaurant De Sloep. Nog lang nadat de laatste eitjes zijn geraapt en verdeeld,
genieten we van het samenzijn, de zon en de abdij. De media zijn er ook: de lokale tvzender AVS, De Gentenaar, Het Laatste Nieuws… Allemaal brengen ze verslag uit over
ons initiatief om de abdij zelf open te houden en over deze geslaagde eerste activiteit.
Later berichtten nog heel wat andere media over de heropening van de abdij.
Wijzelf kondigden het initiatief ook omstandig aan in het buurttijdschrift. Aan
het buurtcentrum hingen we een groot zeil op met de datums van onze zestien
openingszondagen. Van Geert Van Doorne mochten we het zeil vastmaken aan de
muur aan de Scheldekant, een zeer zichtbare plek in de buurt. Voor de bewoners van
Macharius en Heirnis was het voortaan bijna onmogelijk om niet te weten dat de abdij
zestien zondagen open zou zijn.
Twee religies zingen
Het werkte: in de loop van 2007 zouden 3.000 mensen de abdij bezoeken op ‘onze’
zondagen. Toegegeven, het had er ook mee te maken dat we activiteiten organiseerden
tijdens die zondagen. De Buren van de Abdij, en de kerngroep die al snel ‘stuurgroep’
werd gedoopt, hadden immers veel inspiratie.
We begonnen de tweede zondag van juni met ‘Twee religies zingen’. Omdat de abdij
een religieus gebouw is, en omdat in onze buurt nogal wat islamitische mensen van
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Turkse origine wonen, lieten we een gregoriaans koor zingen, waarna een soefiensemble het overnam. De acts werden ingeleid door de lokale pastoor en imam, die
overigens zelf ook een psalm zongen.
Intercultureel Centrum De Centrale organiseerde en financierde mee. Prachtig weer,
125 betalende luisteraars. Voor die ene keer vroegen we 5 euro inkom. Later vonden
we dat we onze activiteiten zoveel mogelijk gratis moesten houden: we hebben niet
het recht gekregen om de abdij te openen om ze dan met inkomgelden weer dicht te
timmeren.
De buren van de Buren
Op dergelijke momenten komt onze goeie relatie met het Machariusproject zeer goed
van pas. Het Machariusproject bestaat uit een groep mensen die de Machariuskerk
wil openstellen voor de buurt. Deze kerk staat net naast de abdijrefter, met ertussenin
enkel een wandelpad en een rij prachtige oude lindebomen. Omdat er nog slechts één
kerkdienst per week is, wil de groep dat er andere spirituele, artistieke, religieuze
activiteiten plaatsvinden. Daartoe zal de kerk op termijn worden heringericht. Het
project moet, net zoals de Buren, een vernieuwende evenwichtsoefening maken met
de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het kerkgebouw.
De coördinator van het Machariusproject, Arnold De Vijlder, is een van de stichtende
leden van de Buren van de Abdij. Daardoor konden we bijvoorbeeld de stoelen uit de
kerk gebruiken als er een activiteit in de abdij plaatsvond waarbij mensen graag wilden
zitten. Een hartverwarmend zicht was het om heel wat atheïsten en agnosten stoelen
uit een katholieke kerk te zien halen om te kunnen luisteren naar islamitische muziek.
Die ‘stoelendans’ geeft onze activiteiten ook een speels karakter. Het hele eerste jaar
konden we ook het toilet van de kerk gebruiken als we toezicht hielden op de abdij.
Van diverse pluimage
In september 2007 hielden we een debat in de refter. Humanistische, katholieke en
islamitische vertegenwoordigers kwamen spreken over de samenhang tussen hun
levensbeschouwing en een ecologische levenswijze. ‘Wordt zuinigheid hip?’, zo vatten
we het thema samen op onze eerste affiche van de hand van Henk Mol.
Op een duistere halloweenavond zette Frank Nauwelaerts een activiteit op rond een
reeks griezelverhalen geschreven door buren. Ze werden bij kaarslicht op verschillende
plekken in de abdij vertolkt door Gentse acteurs.
De kaascoöperatieve Het Hinkelspel vierde op 18 november, onze laatste zondag van
2007, haar 25-jarig bestaan in de abdij. Er was muziek, er waren gedichten en er was
vooral heel veel lekkere kaas. En dat voor achthonderd bezoekers. Het Hinkelspel
is na al die jaren echt een begrip geworden in onze buurt en in Gent. Juist omdat de
kaasmakerij Het Hinkelspel zo verweven is met de buurt besliste Geert Van Doorne dat
haar jubileum toch paste in de abdij. Op voorwaarde dat er geen kaas werd verkocht
en de toegang gratis was. Het was meteen een zeer krachtig slotakkoord van ons eerste
werkjaar.
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Een jaar waarin heel wat buren – van diverse pluimage – elkaar beter hebben leren kennen.
We hebben ook bijgedragen tot het bruto nationaal geluk. Dat bleek uit de haast lyrische
teksten die bezoekers neerpenden in het gastenboek en uit de ‘bedwelming’ die mensen
dikwijls ondergingen als ze de abdijtuin betraden.
In het voorjaar 2008 gonsde het van de activiteiten in de abdij. We trapten opnieuw af
met een paaseierenraap. Er kwamen ook twee koren zingen. De Tweede Adem bracht
eind april, samen met het Blindman 4x4 saxkwartet, muziek van Olivier Messiaen. Een
indringende ervaring, ook voor wie niet vertrouwd is met die muziek. Kwimba bracht
wereldmuziek ten gehore en stelde zijn jongste cd voor. Beide koren getuigden dat de
klankkwaliteit in de refter uitmuntend is. Op zondag 13 juli bracht Brigitte De Smet een
klankmeditatie in openlucht.
Van heinde en ver
Op een dag drukten wij tegenover stedelijk buurtwerker Abdulah Bulgur onze spijt uit dat
er zo weinig buren van Turkse origine de weg naar de abdij vonden. Abdulah overlegde
met Tuncer Mavzer, die een gekende winkel in de buurt heeft. Beiden zijn van Turkse
origine en ze stelden voor om derwisjen te laten dansen in de abdij. Op 25 mei 2008
kwamen vierhonderd mensen – allochtoon en autochtoon – op de draaiende derwisjen af.
De zachte regen slaagde er niet in om het plezier te bederven. ‘Iedere druppel is een engel’,
bezwoer de sjeik die de derwisjen begeleidde.
De abdij is goeddeels opgetrokken in Doornikse blauwsteen, die eeuwen geleden naar
hier werd gebracht over de Schelde. We besloten een wisselwerking op te starten tussen
de Scheldesteden Doornik en Gent. We legden contact met Ingrid Delmot en een groep
Doornikzanen die een oude kalkoven hadden geopend (Zie: http://www.famawiwi.com/
pages/00-accueil_fours_a_chaux.php). Op 18 mei 2008 fietsten vijftien Doornikzanen
langs de Schelde naar Gent. Ze aten en sliepen bij de Buren van de Abdij. We toonden
hen de abdij en het stadscentrum. Daarna fietsten ze terug. Eind augustus keerden we de
rollen om en reden wij heen en weer naar Doornik. Het fietstraject langs de jaagpaden was
niet alleen heel veilig, het sneed ook door een prachtig landschap.
Groene Kerk
Eind juni, rond de midzomer, wilde de Gentse stedelijke Groendienst de Groene Kerk
naast de abdij openen. Die Groene Kerk is een nieuwe aanplanting van beukhagen op het
grondplan waar ooit de abdijkerk stond. Dat was de grootste Romaanse kerk van de Lage
Landen tot ze rond 1540 door Keizer Karel werd afgebroken om het Spanjaardenkasteel
te bouwen. Na vele jaren van plannen en werken – er werd liefst zesmaal gras ingezaaid
– is die Groene Kerk eindelijk klaar. De Buren van de Abdij waren maar wat blij met het
voorstel van de Groendienst om samen het openingsfeest te organiseren. De samenwerking
verliep prima. De middelen van de Groendienst lieten ons toe om nog in 2008 een ander
idee van Tuncer Mavzer uit te voeren: de groep Octocelli, met acht cellisten van de
Vlaamse opera, kwam in de abdijrefter spelen. Winkelier Tuncer Mavzer werd zo op zijn
heel eigen manier lid van de Buren van de Abdij. De cello’s klonken prachtig in de refter
en tussen die wonderlijke klanken door brachten Christophe Vekeman, Geertrui Daem en
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Bart Van Kerkhove gedichten en brieven.
Inkomsten
In het najaar van 2008 waren de Buren wat kalmer. Ninaad bracht in oktober prachtige
Indiase muziek: ook het geluid van tabla’s en bamboefluit vond zijn weg in de refter.
Begin november bracht De Wolk vertellingen voor jong en oud. Op 2 november hield
de gidsenvereniging Gandante de laatste van vier door ons betaalde rondleidingen in de
Sint-Baafsabdij.
Dat kon allemaal omdat de Buren van de Abdij erin geslaagd waren om over wat geld te
beschikken. De Stad Gent kende ons reeds twee keer een subsidie van ‘De Wijk aan Zet’
toe en de Koning Boudewijnstichting erkende ons eenmaal als bijzondere buurt en een
tweede maal via het Delhaizefonds voor sociale cohesie. Daarnaast zijn er de vrijwillige
giften van de vele bezoekers en de verkoop van versnaperingen. In het voorjaar van 2008
vonden we zeven bekende of minder bekende Gentse fotografen bereid om ‘hun’ foto van
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de abdij te maken en die gratis aan ons ter beschikking te stellen. Wij lieten er prentkaarten
van drukken die we te koop aanbieden tijdens onze toezichtbeurten.
Aan de andere kant wordt elke euro tweemaal omgedraaid vooraleer hij wordt uitgegeven
en steunt de werking van de Buren geheel op vrijwilligerswerk.
Onze dromen
Na bijna twee jaar werking zien we de toekomst van de Buren van de Abdij al wat klaarder
voor ons. Op welke manier willen we omgaan met dit oudste gebouw van Gent?
Genieten
In de allereerste plaats willen we simpelweg toegang hebben tot deze unieke plek om
er te kunnen van genieten. Dat hoeft niet per se door de abdij zelf open te houden. We
hebben niet echt de ambitie om over tien jaar nog altijd dertig zondagen per jaar in de
abdij te vertoeven. Maar als de Stad Gent de komende jaren geen middelen kan vrijmaken
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om suppoosten in de abdij te plaatsen, willen wij de abdij maar wat graag zelf blijven
openhouden. Dat samen organiseren en toezicht houden, is eigenlijk een lichte en plezante
vorm van samenwerking tussen soms erg verscheiden buren. We eisen ook niet dat wie
de abdij openhoudt, een groot kenner is van de historiek van die plaats: er is hoe dan ook
voldoende documentatiemateriaal beschikbaar tijdens de toezichtbeurten. Bij het toezicht
houden kunnen diverse vaardigheden van pas komen en verschillende groepen mensen
plezier verschaffen: zo timmerde iemand een oprit voor rolstoelgebruikers in elkaar,
anderen verkopen veel prentkaarten, nog anderen maken het gezellig met koffie en taart…
De abdij samen openhouden, biedt ons niet alleen het genoegen in de abdij te kunnen zijn,
maar ook om elkaar als buren wat beter te leren kennen.
Diversiteit
Het is expliciet de bedoeling dat onze bezoekers en medewerkers divers zijn, qua afkomst,
inkomen of levensbeschouwing. We willen die diversiteit waarmaken door de manier
waarop de Buren van de Abdij intern werken en door de dingen die we organiseren. De
abdij wordt, wat ons betreft, geen plek waar subtiele vormen van territoriumafbakening
tussen sociale groepen bedreven worden. Die overweging moeten we meenemen bij de
keuze van wat we organiseren in de abdij. In de interne werking – het bijeenkomen en
samenwerken – proberen we een verscheidenheid van stijlen en inbreng toe te laten. Niet
iedereen is een vergadertijger, spreekt vlot of is historisch geschoold. Dat hoeft ook niet.
Een speelse maar efficiënte vergaderstijl laat toe dat ook laaggeschoolden of mensen die
het Nederlands minder machtig zijn, kunnen tussenkomen.
De Buren van de Abdij willen vooral zelf mee invullen wat deze plaats betekent voor onze
buurt, onze stad en een nog bredere kring (in de loop van de voorbije twee jaar stelden
we immers vast dat de abdij en haar buurt door hun rijke verleden met tientallen andere
plaatsen verbonden zijn). We hebben gevoeld dat dit proces al bezig is. Door bezig te zijn
met de abdij, ‘betekent’ deze plek meer voor meer mensen.

gaan met meer milieulast. In die zin zorgen deze activiteiten voor een ‘eigentijdse’ vorm
van verrijking: het klimaat lijdt er niet onder. Het samen beleven bevordert bovendien de
samenhorigheid en maakt van de abdij een ontmoetingsplaats.
Ook activiteiten die ons doen nadenken over onszelf, ons leven en onze manier van leven
sluiten aan bij de historiek van de plek en haar huidige karakter. Dat kan door creatief te
kijken naar de bewogen geschiedenis die zich in en om de abdij heeft afgespeeld. Op een
verstandige manier ‘spelen’ met dat verleden, kan bijdragen tot een scherper bewustzijn
van heden, verleden en toekomst.
Maar het geestelijke karakter van de abdij komt ook op de voorgrond door rechtstreeks
in te gaan op de uitdagingen van onze huidige tijd. Een voorbeeld: in tijden van
klimaatverandering en mondialisering van het kapitalisme, zijn gesprekken over
‘duurzaamheid en wat dat precies inhoudt en veronderstelt als levensbeschouwing’ op
hun plaats in de abdij. Het gaat hier dan niet om partijpolitieke discussies maar om open
gesprekken over onze manier van denken, handelen en voelen.
Historische banden
Tot slot willen we de komende jaren de historische banden met plekken in België en
elders verkennen. Dat is al begonnen met Doornik maar Arras, Bazel en Haarlem zijn
evenveel andere mogelijkheden. Het rijke archiefmateriaal kan ons hier nog op interessante
gedachten brengen.
De Buren van de Abdij (Redactie: John Vandaele)

Grenzen aan de groei
Zeker, het is een plaats van stilte en bezinning middenin de drukte en het lawaai van
de stad en dat aspect willen we behouden. Dat klinkt als een cliché maar wie de abdij
kent, weet dat de site inderdaad een zekere rust uitstraalt of opwekt. Daarom mikken
we niet op massagebeurtenissen. Die zijn niet op hun plaats in de abdij waar ‘beautifull’
noodzakelijkerwijze ‘small’ betekent. In de abdij zijn er duidelijk grenzen aan de groei.
Eigentijdse verrijking
De Buren willen van de abdij ook een belevingsplaats maken voor buren en anderen door
er activiteiten te organiseren die er passen. Wat er past, kunnen en willen we niet rigide
definiëren: het is iets dat we als groep (stuurgroep) bepalen in open gesprekken. Dikwijls
zijn het activiteiten die een bepaalde schoonheid, kunstigheid of vakmanschap inhouden.
De confrontatie daarmee wekt bij de toeschouwer plezier, ontspanning, sereniteit,
melancholie op. Dat zijn allemaal gevoelens en ervaringen die een menselijk leven
zinvoller kunnen maken, en onze buurt en onze samenleving rijker, zonder dat ze gepaard
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Korte chronologie van de Machariusbuurt
in en rondom de abdij
Prehistorie: De nederzettingskern op een hogere zandige opstuwing bij de samenvloeiing
van Leie(armen) en Schelde(armen) was wellicht de enige plek in het Gentse die een
min of meer continue bewoning kende van in de prehistorie tot in de laat-Romeinse
tijd.
1e-4de eeuw: In de Gentse regio was de nederzetting ten oosten van de samenloop van
Leie en Schelde (die met het Keltische woord voor samenvloeiing GANDA haar naam gaf
aan Gent) de belangrijkste Romeinse bewoningskern.
5de-9de eeuw: Deze handelsnederzetting, waar ca.630 het Gandaklooster zal gesticht
worden, kent in deze periode een gestage groei tot aan de Noormanneninvallen.
11de eeuw (of al vroeger ?): Het Sint-Baafsdorp (de voorloper van de Machariuswijk)
verrijst uit de nevelen van de tijd als een landelijke woonkern met boeren, smeden,
spinners en wevers, die in vele opzichten afhankelijk was van de Sint-Baafsabdij. Het
groeiende dorp kreeg toen een eigen parochiekerk.
12de-13de eeuw: Het dorp groeit mee met de abdij, maar de invloed van de stad Gent
wordt alsmaar groter.
1325: Het Sint-Baafsdorp wordt opgenomen binnen de stedelijke omwalling en komt
definitief in de greep van de stad Gent.
1540-1545: bouw van het Nieuw Kasteel (Spanjaardenkasteel) waardoor de kern van
het Sint-Baafsdorp, de parochiekerk incluis, verdwijnt.
1577-1584: Het Spanjaardenkasteel komt in handen van het calvinistische stadsbestuur,
dat het inschakelt in zijn nieuwe verdedigingslinie van de stad.
1584-1593: Het katholieke stadsbestuur herstelt de citadel in haar oorspronkelijke
toestand. Een overblijfsel van het Sint-Jacobsbastion ervan ziet men vanaf de
Hagelandkaai.
ca.1750: De Visserijvaart wordt gegraven. De zeer landelijke Machariusbuurt geraakt
vrij geïsoleerd door een dubbele watergrens (die coupure en de Nederschelde).
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1767: Grote viering met stoet en reusachtig feest op de Vrijdagmarkt omwille van de
zevenhonderdste verjaardag van het overlijden van pestheilige Macharius.
1781-1790: begin van de ontmanteling van het Spanjaardenkasteel in opdracht van Jozef
II, wat in de negentiende eeuw zal leiden tot de urbanisatie van de hele wijk ten oosten
van de samenloop van Leie en Schelde.
1827: De noordelijke gracht van het Spaans kasteel wordt uitgediept en verbreed tot de
De Pauwvaart om een verbinding met het nieuwe Handelsdok te realiseren.
1827-1850: verdere sloop van het Spanjaardenkasteel na de bouw van een nieuwe citadel
(nu: Citadelpark).
1835 e.v.: vrijmaking, conservatie en rehabilitatie van de abdijruïnes na aandringen van
oudheidkundigen-notabelen die beseffen hoe waardevol de abdijruïnes zijn.
1844: De oude abdijbrouwerij wordt een katoenfabriek.
1854-1857: bouw van een nieuw slachthuis aan de Voorhoutkaai n.o.v. Louis Roelandt
waardoor het bodemarchief van de abdij fel wordt verstoord.
1857 (13 december): plechtige opening van het nieuwe slachthuis; vanaf dezelfde dag
tweemaal per week beestenmarkt voor het slachthuis.
1861: aanleg van de Slachthuisstraat na het dempen van de zuidelijke gracht van het
Spanjaardenkasteel; er komen daar al gauw bedrijven, cafés en handelshuizen vooral
in functie van de veemarkt en het slachthuis. Ze verschijnen ook in de Ossenstraat,
Puinstraat en langs de Lousbergskaai.
1872: oprichting van de zelfstandige parochie Sint-Macharius, die voordien deel
uitmaakte van de Sint-Jacobsparochie. Sinds 1835 gebruikten de gelovigen de oude
abdijrefter als parochiekerk.
1880-1893: bouw van de neogotische parochiekerk van Sint-Macharius n.o.v. Arthur
Verhaegen en E. Nève.
1882-1889: inrichting van het Museum voor Stenen Voorwerpen in de voormalige abdij
nadat de stad Gent de ruïnes verworven heeft.
ca.1895 e.v.: De gewezen abdijbrouwerij krijgt verschillende industriële functies:
mosterdfabriek, graanmolen (1899), vermicellifabriek (1912), limonadefabriek, daarna
verwaarlozing van de gebouwen.
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1905: August van Lokeren, jurist, politicus en historicus, redder van de abdij, krijgt
een bronzen gedenkplaat in de zuidelijke pandgang van de abdijruïne.
1931: bouw van de nieuwe pastorie in de Sint-Machariusstraat.
1936: De abdijruïne wordt wettelijk beschermd.
1943: Prof. Dr. F. De Smidt graaft in het slachthuis (dat toen op een laag pitje draaide)
de fundamenten op van de verdwenen abdijkerk.
1973: opening van de moskee Eyÿp Sultan in de Kazemattenstraat, straat die herinnert
aan de kazematten (versterkte schuilplaatsen) van de Spaanse soldaten.
1977-1978: Achter de Machariuskerk worden twee grote beluiken gesloopt, waardoor
er een groot terrein vrijkomt dat de stadsarcheologen onderzoeken.
1985: restauratie van de Gouverneurswoning (Hooghuis), die in de tijd van de abdij
een utiliteitsgebouw (o.a. schrijnwerkerij) was met gelijkvloers een enorm tongewelf
uit de dertiende eeuw; vanaf 1771 verblijf van de Oostenrijkse gouverneur; het gebouw
kreeg in 1796 een classicistisch uitzicht.
1989: sluiting van het slachthuis.
1990: Sociale woningbouw vervangt de vervallen brouwerijgebouwen; wat overblijft
wordt gereinigd, gevoegd en visueel vervolledigd met groenstructuren.
1990-1991: sloop van het slachthuis; het toegangsgebouw uit 1855 blijft overeind en
wordt later gerestaureerd.
1999: restauratie van de abdijrefter en het lavatorium.
2007-2008: bouw van de nieuwe Sint-Bavobrug voor voetgangers en fietsers; aanleg
van een mooie zitplaats in de vorm van een scheepsboeg tussen de Gebroeders Van
Eyckbrug en de Slachthuisbrug.
2008: aanleg van een publieke groenzone aan de zuidkant van de abdijruïnes; de
gesloopte romaanse abdijkerk wordt weergegeven in haagbeuk (‘groene kerk’) en door
grondverlichting.
Marc Hanson
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Wij wonen hier aan de Ganda
Soms schept en vernietigt de geschiedenis, als een machtige eb en vloed. Dat is zeker
het geval geweest in de Machariuswijk, die zonder twijfel de ‘meest vervelde buurt’
van Gent is. We schrijven momenteel een zoveelste hoofdstuk.

D

e wijk Macharius, meer bepaald het gebied rond de resten van de SintBaafsabdij is, samen met de Zandberg, wellicht de plaats in Gent waar al het
langst mensen wonen. Nochtans zie je het niet meteen aan de wijk. Dat is
omdat deze plek een bewogen geschiedenis kende: verschillende malen werd bijna
alles wat hier was opgebouwd weer afgebroken.

Avant les lettres: Ganda, aan het ‘poëtische klaverblad’
In de prehistorie was de Gentse regio een laaggelegen sompig terrein met vele stromen en
stroompjes, en hier en daar een heuvel: de Blandijnberg, de Zandberg… Verplaatsingen
door dat wilde gebied waren toen het makkelijkst langs rivieren. Het was dus handig
als je je kon vestigen bij zo’n rivier, of beter nog, bij een kruispunt van rivieren. Dat is
zo’n beetje de prehistorische tegenhanger van het klaverblad van Zwijnaarde – waar
het ook veel aangenamer was om bij te vertoeven. De Machariuswijk, of toch het
deel waar nu de kerk en de abdij staan, was dus zo’n handige plek, een zandheuveltje
gelegen ten oosten van de plaats waar Schelde en (vele) Leie(s) samenkwamen. Het
hoeft dus niet te verbazen dat daar 2000 jaar geleden al mensen woonden.
Ze woonden daar aan de Ganda. Deze oerstam van de plaatsnaam Gent is dan ook het
Keltische woord voor samenvloeiing. Dat is niet een of andere romantische fantasie,
het zijn harde feiten die juist diep onder de grond vast te stellen zijn. Telkens men hier
twee meter diep graaft, stoot men op scherven en andere resten die stammen uit het
Romeinse tijdperk. Je moet zo diep graven omdat de stad hier enorm is opgehoogd.
Dat zie je ook aan de hoogte van de kaaimuren aan de Voorhoutkaai/Lousbergskaai.
We weten weinig over die lang vervlogen tijd. Er bestaan geen teksten over. Alleen de
ondergrond kan ons nog geheimen prijsgeven.
1000 jaar abdij
Meer is geweten over de tijd dat mensen zoals Amandus of Bavo vanaf de 7de eeuw naar
deze contreien afzakten om de bewoners van Ganda tot het christendom te bekeren.
Daarbij ondervonden ze enige weerstand. De kerstening begon bescheiden met een
houten kerkje. Pas later kwam er een abdij, genaamd naar de heilige Bavo die een
of ander mirakel zou hebben verricht. De abdij die hier omstreeks zijn dood werd
opgericht, dankte haar bloei onder andere aan de snel opflakkerende verering van SintBavo.
Tussen 630 en 1540 groeide hier een prachtige abdij maar wel met vallen en
opstaan. Rond 870 bijvoorbeeld voeren de Noormannen de Schelde op naar Ganda
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en vernietigden de abdij. De monniken vluchtten naar Laon in Noord-Frankrijk en
keerden pas meer dan een halve eeuw later terug. De heropbouw verliep traag, maar
zou dit keer gebeuren met ‘blauwe’ stenen die langs de Schelde uit het verre Doornik
werden aangevoerd.
Toen de Duitse keizers in de Sint-Baafsabdij een antwoord zagen op de Sint-Pietersabdij,
die aan de ‘Franse’ kant van de Gentse rivieren lag, kende de abdij opnieuw een grote
bloei.
Van heinde en verre kwamen arm en rijk naar de abdij om genezing en zegening te
krijgen. Graven kwamen hier trouwen in de enorme Romaanse abdijkerk die aan de
oevers van de Schelde stond te pronken. Het is die kerk die we nu door de aanplanting
van boompjes op de Sint-Baafsweide willen suggereren.
Een monster van een kasteel
De keizer die in 1500 in Gent werd geboren, zou de abdij en het dorp dat er rond was
gegroeid evenwel ten gronde richten. In het rijk van Keizer Karel ging de zon nooit
onder, zo leerden we op school. Maar om zo’n rijk te bouwen, waren vele oorlogen
nodig. Karel de Vijfde wilde Europa verenigen onder zijn Habsburgse familiekroon.
Maar anders dan de huidige Europese eenwording, die er een is van verzoening na
de oorlog, was die van de Habsburgers er een die te vuur en te zwaard zou worden
verwezenlijkt. Maar oorlogen kosten veel geld en dus ging de keizer overal belastingen
opleggen. Ook in Gent. Toen Gent niet al te enthousiast reageerde, werd het gestraft.
De notabelen van de stad moesten met een strop rond de nek voor de keizer door de
stad paraderen. Bovendien wilde de keizer een dwangburcht om de stad onder controle
te houden (en om de stad te verdedigen in de losbarstende godsdienstoorlogen). Op
een morgen in 1540 besteeg hij met enkele getrouwen de toren van de Sint-Janskerk
(de huidige Sint-Baafskathedraal) om te kijken waar zo’n kasteel best zou komen. Hun
oog viel op het schitterende Sint-Baafscomplex.
De keizer aarzelde niet lang en gaf snel het bevel. Nog in 1540 werd bijna het hele
abdijcomplex plus het aanpalende dorpje afgebroken. In de plaats kwam een monsterlijk
grote dwangburcht, in de volksmond het Spanjaardenkasteel genaamd. Drieduizend
man werkte er meer dan twee jaar aan. Het kasteel liep van de huidige Schoolkaai
tot de Slachthuisstraat, en van de Schelde tot de huidige ringweg/Kasteellaan. Het
was omringd door metershoge en zeer dikke vestingsmuren en helemaal omwald met
brede grachten. Daartoe werden trouwens de wateren van de vele Leies omgelegd
en benut. De Napoleon De Pauwvertakking, het water langs de Schoolkaai, is nog
een restant van de noordelijke gracht rond het Spanjaardenkasteel. In de kaaimuren
van die De Pauwvertakking zit een arduinen plaat met de tekst ‘Sint-Jacobsbastion
Spanjaardenkasteel – 1548’. Het is het enige bovengrondse restant van het kasteel. Wie
de buurt nu ziet, kan zich moeilijk voorstellen welk machtig slot ooit op de oostelijke
oever van de Schelde lag.
Het kasteel stond er ruim driehonderd jaar. Bepaalde delen van de abdij werden
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geïntegreerd in de burcht. De refter van de abdij, die er nu nog altijd staat, werd in die
periode gebruikt als kerk voor de soldaten. Onlangs kwam een Zwitsers historicus ons
vertellen hoe Thomas Henrici, een gekende bisschop van de Zwitserse stad Bazel, in
de kerk was gedoopt in 1598… Hij was de zoon van huurlingen uit Oost-Frankrijk die
waren gelegerd in het Spanjaardenkasteel. Om maar te zeggen: hier werd niet alleen
soldaatje gespeeld in de kasteelperiode.
Slachthuis en beestenmarkt in de 19de-eeuwse gordel
Rond 1850 werd het Spanjaardenkasteel dan op zijn beurt afgebroken om plaats te
maken voor een nieuwe wijk met onder meer een slachthuis en een beestenmarkt. Dat
ging niet zonder slag of stoot. Het kasteel was zo massief dat men maandenlang de
steenmassa te lijf ging met bommen. Dat moest na een tijdje worden gestaakt wegens
de glasschade bij de omwonenden.
Normaal zouden de huidige abdijresten toen zijn afgebroken, de stratenplannen lagen
al klaar. Maar toenmalig schepen van Onderwijs August Van Lokeren had andere
ideeën… Hij wees op de waarde van de oude abdijgebouwen en slaagde erin het
gemeentebestuur te overtuigen.
Wie goed kijkt, ziet dat ook het basisstratenpatroon van de wijk Macharius eigenlijk
stamt uit de periode van het kasteel: de Kazemattenstraat (kazematten zijn
versterkte verblijfplaatsen van soldaten), de Lucas Munichstraat, het Buitenhof, het
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Spaanskasteelplein… allemaal kan je ze op een of andere manier al zien liggen op de
tekeningen van het Spanjaardenkasteel uit de 17de of 18de eeuw.
Maar het is toch vooral het behoud van de Sint-Baafsabdij dat ervoor zorgt dat onze buurt
‘zijn geheugen heeft behouden’, een stenen aandenken aan zijn bewogen historie. De
refter en de achthoekige wasplaats stammen uit de 12de eeuw, de muur van de voormalige
abdijkerk zelfs van om en bij het jaar 1000. In de refter bevinden zich aan de ramen
aan de oostkant, bijna achteloos tussen de spinnenwebben, de oudste muurschilderingen
van Vlaanderen… met onder meer een beeltenis van de Heilige Macharius (S M staat
er). Die Macharius zou afkomstig geweest zijn uit Klein-Azië – Turkije zeg maar – en
zou de mensen hier hebben beschermd tegen de pest. Aan deze schim uit het verleden
dankt onze wijk dus zijn naam. Macharius zou trouwens niet de laatste Turk zijn die hier
neerstreek.
Nadat het Spanjaardenkasteel was afgebroken, gebruikten de mensen van de nieuwe
wijk nog een tijdlang de refter van de abdij als parochiekerk tot in 1881 de huidige
Machariuskerk werd gebouwd. Macharius werd een van de vele wijken van de
zogenaamde 19de-eeuwse gordel: de arbeidersbuurten rond het oude stadscentrum van
Gent waar het werkvolk dat de industriële revolutie van Gent mogelijk maakte, werd
gehuisvest. Anders dan bijvoorbeeld de Brugse Poort was Macharius evenwel niet
enkel een arbeidersbuurt. De wijk zou immers meer dan een eeuw leven op het ritme
van slachthuis en beestenmarkt. Elke week op dinsdagnacht en woensdagvoormiddag
kwamen veehandelaars uit heel Vlaanderen op de beestenmarkt zakendoen. Daarrond
groeide een heel speciale mix van cafés, dames van plezier, winkels en bankkantoortjes.
Het huidige café Het Gouden Hoofd is een duidelijke telg van die tijd. Het slachthuis van
zijn kant werd het einde van miljoenen levende wezens: hun bloed stroomde weg in de
Schelde en dat stonk hevig tijdens de zomer. Vleesverwerkende bedrijven nestelden zich
rond ‘den abattoir’. Van tijd tot tijd maakte een loslopende stier de buurt onveilig. Met al
die bonkige bedrijvigheid was Macharius, ondanks zijn centrale ligging, niet meteen de
meest aangename woonbuurt.
Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kwamen heel wat Turkse immigranten er zich
vestigen. Eerste, tweede, derde generatie… ze gaven en geven mee vorm aan de wijk, met
hun winkels en theehuizen. De bloeiende Turkse buurtwinkel werd het ‘Postpunt Tanis’.
De grote moskee van Gent nestelde zich tussen het Buitenhof en de Kazemattenstraat in
een oude azijn- en mosterdfabriek. Het gebouw werd de voorbije jaren mooi gerenoveerd.
Op het Spaanskasteelplein spelen dag in, dag uit vooral kinderen van Turkse origine,
zonder dat ze daarom weten waarom hun pleintje die naam draagt.
Sociale mix en frisse revival?
Rond 1990 eindigde ook het beestenverhaal: een slachthuis annex beestenmarkt in het
hart van de stad werd als niet meer van deze tijd ervaren. Beide werden afgebroken
en maakten plaats voor nieuwe woningen. Er werd gekozen voor sociale woningen
en luxeappartementen: ‘sociale mix’ heet dat in het eigentijdse bestuursjargon. Ook
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in het Rommelwaterpark werd vernietigd en herschapen: afgeleefde beluiken aan
de Ossenstraat en Kasteellaan werden omgetoverd tot één groot buurtpark dat alle
omliggende huizen extra zuurstof geeft. De naam Rommelwaterpark werd pas door
de buurtbewoners voorgesteld nadat de beluiken middenin het huizenblok waren
afgebroken en verwijst naar de vroegere naam van het Visserijkanaal.
Een deel van het vroegere slachthuis werd de Sint-Baafsweide, een grasveld dat toelaat
om de resten van de Sint-Baafsabdij iets beter tot hun recht te laten komen. Gerichte
aanplantingen suggereren er waar de enorme Romaanse kerk, die 450 jaar eerder was
afgebroken, zich bevond.
De wijk nam de voorbije vijftien jaar nog maar eens een nieuwe start met de vele
‘inwijkelingen’. Die nieuwe en oude bewoners hebben nu zowel rond de Sint-Baafsabdij
als rond de Machariuskerk een werking opgezet om die gebouwen – en de plek waar
al meer dan 2000 jaar mensen leven – wat breder en beter te gebruiken. Eigentijdser
ook. De Buren van de Abdij willen inspelen op de rijke geschiedenis van de plek, en
vooral wat meer plezante, stille, speelse, diepe, nuttige, schone dingen laten gebeuren
aan de aloude Ganda.
John Vandaele
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De Sint-Baafsabdij als stilteplek
Refectorium
In de kloosterrefter werd geen woord gesproken tijdens de maaltijden. Men luisterde naar
de gewijde teksten voorgelezen door de lector, opdat lichaam en geest tegelijkertijd voedsel
zouden ontvangen.
Ik heb dit ooit meegemaakt in de abdij van Grimbergen en de onwezenlijke sfeer is mij altijd
bijgebleven. Voor ons is de etenstijd toch het uitgelezen moment voor een gezellige babbel
of een geanimeerde discussie. Maar bij de Witheren dwong men ons in een mengeling van
versterving, eenzaamheid, introspectie en vrede.
De grandioze refter van onze Sint-Baafsabdij spreekt het meeste aan als het er stil is.
Hier wordt het niet-spreken een vorm van communicatie.
En je gaat andere zintuigen dan het gehoor aanscherpen. Elders in dit boek verhaalt John
Vandaele over de zonsopgang achter de oostvensters van de refter op een paasmorgen. De
tijdloze harmonie van de Romaanse architectuur ontrukt je aan de rumoerige, gejaagde
sleur van het alledaagse leven en voert je binnen in een kosmische dimensie. Word je daar
niet even een ander soort mens?
Claustrum
Onze bevoorrechte getuige John Vandaele heeft het ook over de stomme verbazing van
de bezoekers wanneer zij de kloostertuin betreden. De grotendeels gesloopte kruisgang
opent zich weids waar hij eigenlijk besloten zou moeten zijn. Een contradictie die te maken
heeft met een eerste indruk. Je staat paf: hier aanschouw ik universeel erfgoed! Maar de
tweede emotie is veel inniger.
Want in het kloosterpand van de Sint-Baafsabdij wordt Gent vergeten. Hier alleen
cyclopische muurresten, overwoekerd door wilde vegetatie waarin kwetterende vogels
huizen. Het leven lijkt er teruggebracht tot het larvale stadium.
Altijd en overal zal men mensen vinden die zich uit de wereld willen terugtrekken. Die
het Wij hebben ongelofelijke haast (Herman Van Veen), het altijd rennen en nooit de tijd
nemen om te léven, hartsgrondig beu zijn. Of die de zakelijkheid (zeg maar de lulligheid
van een rotverwend bestaan) willen ruilen voor geestelijke waarden. Die behoefte hebben
aan stilte, inkeer, vreedzaamheid en godsbetrachting. In het gevaarvolle West-Europa van
de eerste middeleeuwen konden zij niet als kluizenaars alleen blijven, en zij stichtten
gemeenschappen waarin hun ideaal van onthechting collectief werd gerealiseerd.
Dat gebeurde achter dikke kloostermuren. Men bad en zong er samen in de kerk. De
kapittelzaal verenigde het bestuur van de abdij en men sprak er publiek zijn biecht.
Gezamenlijk eten in de refter, slapen in de dormter, studeren in de bibliotheek, werken
op het land, eeuwig rusten in de pandhof. Die open ruimte, rechtstreeks in contact met
de hemel, vormde de kern van het klooster. Zij werd nooit door de levenden betreden,
die langs de pandgangen eromheen de godsakker ontweken. Zo was de monastieke
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architectuur even verinnerlijkt als de monastieke spiritualiteit.
Dit alles is heel waardevol, maar je moet het kunnen delen met de ander. In ‘Mijn Gent:
het verhaal van een stad’ vindt ereburgemeester Frank Beke: “Te weinig mensen kennen
de schoonheid van deze plek. Zelfs de Gentenaars niet. De Sint-Baafsabdij – of wat ervan
overblijft – is volgens mij een van de mooiste romantische hoekjes van Gent. Maar het is
te weinig ontsloten.”
Daar wordt aan gewerkt, mijnheer de burgemeester.
Lavatorium
In het midden van het claustrum of klooster staat een schattig achtzijdig gebouwtje: het
oude lavatorium of de wasplaats. De leden van de kloostergemeenschap reinigden zich
daar, voor ze naar de kerk of de refter gingen: het wasbekken bevindt zich exact tussen
beide gebouwen in. Reiniging? Niet zozeer in fysische, maar vooral in spirituele zin. Je
kunt het vergelijken met het wasritueel van de moslims voor het betreden van de moskee.
In het lavatorium werden ook de overledenen van de abdij gewassen vooraleer ze in het
binnenhof aan hemel en aarde werden toevertrouwd. Water maakt schoon, maar staat
eveneens symbool voor een schone lei waarop een nieuw verhaal kan geschreven worden.
Geef toe: soms bekruipt je het verlangen om met een wit blad te herbeginnen. Om opnieuw
aan te knopen met de eerste onschuld in het vooruitzicht van een tweede kans. Om te
reïncarneren misschien. In dat opzicht is de rituele wassing een kantelmoment.
Daarom refereert ons achtzijdig lavatorium naar die prachtige Bijbelse tekst over de acht
zaligheden:
“Toen Jezus de menigte zag, besteeg Hij de berg; en nadat Hij Zich had neergezet,
naderden zijn leerlingen tot Hem. En hij opende de mond, om hen te onderrichten, en
sprak:
Zalig de armen van geest; want hun behoort het rijk der hemelen.
Zalig de zachtmoedigen; want ze zullen het Land bezitten.
Zalig, die wenen, want ze zullen worden getroost.
Zalig, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want ze zullen worden verzadigd.
Zalig de barmhartigen; want ze zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart; want ze zullen God zien.
Zalig de vreedzamen; want ze zullen kinderen Gods worden genoemd.
Zalig, die vervolging lijden om de gerechtigheid; want hun behoort het rijk der
hemelen.”
Er gaat een onmetelijke vertroosting uit van deze Bergrede. Want Christus spreekt er over
de kansarmoede, over de underdogs, de hippies, de softies en de losers, de warhoofden,
zij die (nog kunnen) wenen, de onderdrukten, en zij die niet kunnen veinzen maar de
kwetsende waarheid zeggen.
Behalve in de zaligheden vind je de acht wel vaker terug in de symboliek van de getallen.
Na de zeven dagen van de schepping begon op de achtste dag de geschiedenis van het
Aards Paradijs. In de westerse muziek gold de toonladder met acht noten als het volmaakte
systeem: het octaaf. De middeleeuwse baptisteria, lavatoria, doopvonten, paltskapellen,
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Lapides clamabunt
In 1882, enkele jaren slechts voor de bouw van het badhuis Van Eyck, werd in de
bouwvallen van de Sint-Baafsabdij een Musée lapidaire of Steenmuseum ingericht. Men
was toen al geruime tijd bezig archeologisch interessante bouwfragmenten te redden
uit de afbraak van de historische stad en ze onder te brengen in de oude ruïnes. Het
inzegenen van de nieuwe parochiekerk van Sint-Macharius stelde ook het refectorium
ter beschikking van de Commissie van Monumenten, die er een unieke verzameling
grafstenen opstelde.
Als je naar die funeraire gedenktekens kijkt, en naar de sculpturen en brokken architectuur,
van overal bijeengebracht en nu overal verspreid over de bouwvallen en tuinen in een wel
zeer heterocliete maar hoe charmante samenhang, dan dringt zich weer de gedachte op
van een tweede leven. Ze leven voort los van het gebouw waar ze ooit toe behoorden en
buiten het kader van historische personages en geschiedkundige relicten.
“De stenen zullen getuigen”…

grafmonumenten, jeugd- en levensfonteinen, Tempelierburchten en –kerken, zelfs
kloosterkeukens, gebruikten allemaal de achtvorm om een existentieel zuiverings- en
veranderingsproces te symboliseren.
En soms ontmoeten Dichtung und Wahrheit, verbeelding en werkelijkheid, elkaar van heel
dichtbij. Net over de Scheldewaters hier verrijst het badhuis genoemd naar de gebroeders
Van Eyck. Het centrale motief op de voorgrond van hun altaartafel in de kathedraal
is een achtkantige levensbron. Het badhuis uit 1886 was ook levensnoodzakelijk voor
het werkvolk dat van alle hygiëne was verstoken. De redding van het vege lijf op de
westelijke oever en van de weke ziel op de oostelijke zijn echt aan elkaar gewaagd.
Capitularium
In het refectorium had ik het over de stilte, in het claustrum over wereldvreemdheid, in het
lavatorium over zuivering… het is al veel dat de Sint-Baafsruïne ons brengt. Resten nog
inkeer en genade en daarvoor gaan we naar de kapittelzaal.
Is dat geen stap te ver?
Zo dacht ik ook, tot ik van de deken van het Patershol, Roger Van Bockstaele, moest
vernemen dat in het gerestaureerde koor van de Sint-Niklaaskerk een man, enkel en alleen
door de mentale kracht van die ruimte, aan zelfmoordplannen had verzaakt.
Niets belet ons overigens in de kapittelzaal gewoon te genieten van de subliem samengestelde
arcadewand naar de kruisgang: met een minimum aan middelen genereert hij superieure
schoonheid.
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Koesteren
Zowel de Commission des Monuments et des Sites, als later de Vereniging voor Geschieden Oudheidkunde, de Dienst der Historische Monumenten en Musea, en vandaag de Dienst
Monumentenzorg, tracht(t)en met wisselend succes zorg te dragen voor de ruïnes, de wilde
vegetatie die er spontaan ontluikt en de steencollectie die er werd samengebracht.
Niets is zo broos als deze drie gegevens. Ruïnes hebben lang niet het weerstandsvermogen
van afgewerkte gebouwen. Omdat er geen vloeren en geen daken zijn, worden zij bovendien
geüsurpeerd door een wilde, maar op zich vaak waardevolle plantengroei. Ten slotte staan
de wrakstukken van Gents stenen verleden er beschadigd en onbeschermd verder af te
takelen.
Begrijp dan ook dat mijn hart stilstaat als ik er inbrekers zie, of wanneer bij een tijdelijk
receptief gebruik die vulnerabele schatkamers worden ingenomen door gasten die er voor
eigen eer en glorie hun ei komen leggen.
Zelfs de openstelling voor het publiek is niet vanzelfsprekend.
Bezoeken
Ik bezocht het sublieme Griekse theater van Taormina op Sicilië tijdens de middagpauze.
Zalig was dat, met de gids voor onze groep alleen. Maar om half twee riep zij uit:
“Voilà les monstres!”, in de betekenis van: “Daar heb je die etterbakjes weer!”
Het waren de schoolklassen. Persoonlijk vind ik ook dat je die kinderen monumenten
zoals het theater van Taormina of de Sint-Baafsabdij kunt besparen. Geef hen het
Gravensteen.
De sfeer in de ruïnes van de Sint-Baafsabdij is te delicaat voor massatoerisme. Het
gaat om een zeldzame stilteplek, en speciaal dat heeft een grote waarde.
Laat ons de abdij ontsluiten voor wie de verlatenheid ervan kan waarderen en haar
innerlijkheid respecteren. Voor nostalgici, romantici, historici, botanici, dromers en
dichters… en voor de buurtbewoners.
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Beleven
Moeten we de Sint-Baafsabdij niet eerder beleven dan ze bezoeken?
Moeten we haar niet eerder laten ontdekken dan ze zomaar openstellen?
En vooral haar schroomvallige gaafheid eerbiedigen?
Vergeet de gedachte dat wanneer alle touringcars aan Gent-Oost zouden parkeren, dan
al die toeristen per se de Sint-Baafsabdij “moeten doen”? Het is de burcht niet van graaf
Dracula, het paleis niet van Louis XIV, noch de scheve toren van ‘Pizza’ of Cheops’
piramide!
Wat is het dan wel? Een publiek bezit dat men zich toe-eigent met de geest, niet door
fysieke overrompeling. In dat perspectief is de vrijwillige openstelling door de Buren van
de Abdij zeer te smaken, want dit initiatief is belangeloos en het berust op een altruïstisch
elan van “ik wil iets enigs geven en mensen daarmee gelukkig maken”.
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Sublimeren
De Buren van de Abdij hebben onbewust wellicht, maar doorgroeiend in hun eerste
intuïtieve droomgedachte, de enige juiste manier gevonden om met de abdijruïnes om
te gaan. Die koesteren, ze laten bezoeken en beleven, het is al geen geringe verdienste,
maar ook ze sublimeren in eigenwijze prentkaarten van de beste Gentse fotografen, door
muzikale optredens van een adembenemende spiritualiteit, ook al door de integratie ervan
in de site. Hetzelfde met dans, lezingen, debatten, gidsbeurten, vertellingen, publicaties en
allerlei groepsactiviteiten: het zijn nieuwe emoties in de oude bouwvallen. Echt goe bezig!
Gent, 6 oktober 2008
Geert Van Doorne
Directeur Dienst Monumentenzorg
Conservator Sint-Baafsabdij
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De Sint-Baafsabdij is onze plek
Een plek met een dusdanig zengehalte als de Sint-Baafsabdij heeft niet
alleen de Buren van de Abdij gefascineerd. Achtereenvolgens hebben
de benedictijnenmonniken, de Spaanse tercio’s, de burgercultuur en
de Wijk aan Zet-gedachte er zich mee geïdentificeerd.
Mohammed versus Amandus
Een belangrijke oorzaak van de ongelooflijk snelle expansie van de islam in de 7de
eeuw was de verscheurdheid binnen het christendom. Behalve de Byzantijnse en de
Roomse kerk, waren er afwijkende doctrines zoals het arianisme, het nestorianisme
en het monophysitisme. Bovendien waren er nog druïdische heidenen. Tegenover het
musulmaanse geweld moesten de christenvorsten dus proberen een eenheidsfront te
vormen. De inwoners van Ganda en de Scheldestreek waren toen ketterse arianen en de
Frankische koning Dagobert zond Amandus erheen om ze te bekeren. Dat die missionering
niet van een leien dakje liep, heeft te maken met de reactie van de inheemsen: “Wat wil
die vreemde luis ons wijsmaken? Dit hier is onze plek!”
Wereldvreemde wereldverbeteraars
Ik heb nooit kunnen aannemen dat de Bavelingen (de monniken van de Sint-Baafsabdij)
rond 930 “teruggekeerd” zijn uit hun ballingschap die begon met hun vlucht voor de
Noormannen in 879, misschien zelfs 851. Het gaat om ruim een halve eeuw of meer,
waarin hun klooster totaal was verwoest en al hun domeinen werden genaast door
de markiezen van Vlaanderen. Het is dus een nieuwe en niet-Baafse generatie van
kloosterlingen geweest die bewust het puin van de oude Ganda-abdij heeft opgezocht,
de plek waar de eerste vaders de gemeenschap hadden bestuurd en hun laatste rustplaats
vonden. Dat was een heilige plek en daar wilden ze leven en sterven.
Meer dan zes eeuwen hebben de benedictijnen van Sint-Baafs binnen hun zware
kloostermuren gebeden en gewerkt met het zicht op een ideale abstracte wereld. Ze
sloegen evenwel geen acht op de concrete noden in een van de grootste middeleeuwse
steden daar vlakbij: Gent. Zij hielden het bij hun – weliswaar weelderige – plek in de
schaduw van de machtige stad. “De Sint-Baafsabdij is onze plek”, zou hun adagium
kunnen geweest zijn. Tot wanneer die plek het slachtoffer werd van de BourgondischHabsburgse staatsvorming en Keizer Karel haar, negen eeuwen na de stichting, de plaats
liet ruimen voor een dwangburcht gericht tegen zijn geboorteplaats.
Verloren paradijs
Op 24 april 1540 vaardigde Keizer Karel volgende brief uit: “Om in de toekomst te
verhelpen, te voorkomen en te beletten de beroerten, die voortijds zeer dikwijls in
onze stad Gent zijn ontstaan en onlangs in het verlopen jaar tegen de eer van God,
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onze gebenedijde Schepper, en in miskenning van onze hoogheid, gezag, oppermacht
en heerlijkheid, tot grote verwarring en buiten alle grenzen van rede en gerechtigheid,
- hebben wij, na lang en rijp overleg van raad, besloten en vastgesteld, dat een kasteel
en sterkte in onze stad Gent zal worden opgericht tot zekerheid van de goede lieden,
geestelijken, edellieden, burgers, kooplieden en inwoners van onze gezegde stad, onze
getrouwe onderdanen, die door vermelde beroerten de hele tijd in grote ellende en
nood zijn geweest, en bijgevolg van onze andere landen en onderdanen, - en te dien
einde, beogende het welzijn, de rust en de vrede van onze vermelde goede en getrouwe
onderdanen, hebben wij in eigen persoon streek en plaats gekozen, waar gezegd kasteel
zal worden gebouwd en opgericht, in Sint-Baafsdorp in gemelde stad”.
De gemijterde proost van het Sint-Baafskapittel, Lucas Munich, was er het hart van in,
volgens de Gentse kroniekschrijver Jan van den Vivere: “ende den prelaet van sente
Baefs viel den keyser te voete vp de straete ende badt hem voor zijne heerlichede van
sente Baefs”. ’s Anderendaags ontbiedt de vorst Munich in het Prinsenhof en zegt hem
(steeds volgens van den Vivere): “Heer van sente Baefs, ic hebbe oversien de stede van
Ghendt, maer en vinde gheene plaetse nut, ijdoone (=geschikt) ende bequamer om te
maecken een casteel te mijnder beliefte dan de plaetse van Sente Baefs, ende hu heere
sal believen te nemen de pacientie”.
“Et à dire le vrai, ce fut une grande pitié et dommage d’abolir un tel si beau et si ancien
lieu, et dévotieux, comme la dite abbaye de Saint-Bavon avait été au temps passé” (“Het
was echt spijtig en jammer een zo schone en antieke plaats, zo godvruchtig ook, als
de Sint-Baafsabdij steeds was geweest, te vernietigen”, meende een kroniekschrijver
van die tijd).
“Onze plek” werd een militair domein.
Straffe madammen
Er is weinig bekend over de verbondenheid van de Spaanse, Oostenrijkse, Duitse, Franse
en Hollandse troepen, die achtereenvolgens garnizoen hielden in de Karelsburcht, het
Nieuw Kasteel of Spanjaardkasteel, later de Citadel van Gent.
In 1566 hielden de beeldenstormers in de Gentse kloosters en parochiekerken lelijk
huis. De katholieke bezettingstroepen trokken zich terug in het Spanjaardkasteel. Een
sterk leger onder de hertog van Alva zou de opstandige geuzen de les lezen. Maar
omdat hun soldij niet op tijd werd uitbetaald, sloegen de Spaanse troepen in 1576 aan
het muiten. Willem van Oranje wilde daarvan gebruikmaken om het Spanjaardkasteel
in te nemen, maar de Spaanse verdedigers hielden vele weken stand onder leiding van
madame Guillemette de Chastelet, de vrouw van de toevallig afwezige legerkapitein
Christoffel de Mondragon, met haar twee dochters. Deze vrouwen hielden dapper
stand, maar uiteindelijk moest het uitgeputte garnizoen zich op 11 november 1576
toch gewonnen geven.
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Les gourmets de l’archéologie
“Fijnproevers van de oudheidkunde”, dat waren de vrienden van Auguste Wagener,
en hun geliefde plek was de Sint-Baafsabdij. Paul Bergmans schreef in 1908: “Aucun
touriste, croyons-nous, ne peut rester rebelle à la sensation exquise qui se dégage des
murailles patinées par la pluie et le soleil; l’ancienne abbaye est envahie par les ronces
et le lierre, et les vieilles pierres y parlent de vieilles choses tandis que les oiseaux
tapageurs disent la joie de la vie éternelle, sans cesse renaissante” (We denken dat
geen enkele bezoeker kan weerstaan aan de unieke belevingswaarde van die door zon
en regen getaande muurresten. Het gewezen klooster wordt overwoekerd door distels
en klimop, en de oude stenen vertellen er van de tijd van toen, terwijl de kwetterende
vogels het hebben over de vreugde van het eeuwige, steeds hernieuwde leven.) En
Armand Heins roept in zijn Gentsche Psalm uit 1894, met impressionistische toetsen
tekenend voor de belle époque, toch accuraat de sfeer op van de abdijruïnes:
“Van u alleen,
oude kloostergangen,
ouderwetsche kapellen,
bleven ons bewaard
grootsche of keurige brokstukken,
mirakuleus
ontsnapt aan den tand
des tijds,
aan de verwoestingen,
aan de beestachtige gruweldaden
van een verwaten garnizoen,
verspreid in uwe zalen,
in uwe binnenplaatsen
sedert zooveel eeuwen zoo kalm
in hunne bespiegeling!...
Schoone Ruïne, herinnert ge u
de herhaalde bezoeken
die uwe vrienden u brachten,
wier vereering voor uw overschot
het heeft kunnen redden
van een onvermijdelijke
verdwijning?...
Herinnert ge u hun jaloerschen ijver
den minsten van uwe steenen op te richten,
van hunne opgravingen
in aard- en steenhoopen,
door doornen en wilde planten overwoekerd,
waar zij erin slaagden
schoonheden te ontdekken.
Een hunner vooral,
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wiens naam wordt geroemd
Van Lokeren, was
onvermoeibaar, en
verdient een blijvende hulde
in uw omheining;
in een bewonderenswaardig werk,
een onschatbaar boek,
heeft hij u een gedenkteken toegewijd.
Ge hebt geheel den bekorenden luister
bewaard,
die hem bevangen had…
En de moederlijke natuur,
geeft u al de kussen van
de zon…
Wedergeboorte der jeugd!
Zij heeft aan uwe gewelven,
op uwe afgebrokkelde muren,
afgeschilferd door de
brandende zomers en de
kouwelijke winters,
heel de weelde gelegd van
hare bloemen en van
hare dichte grassen.
Aldus levend, altoos,
in uwe heldere
en zachte eenzaamheid,
overdenkt ge de vergane dingen…
En de toekomst zal u
de liefderijke zorg bewaren van
allen, die uwe muren liefhebben,
bouwvallig maar aanbiddelijk,
voor wat ze hen zeggen,
voor hun kennis van ’t verleden,
hun melancholische aanminnigheid,
hun uitgelezen kleur,
hunne mysteriën…
(vertaling uit het Frans door Prof. Dr. P. de Keyser, 1941)
Je mag die burgerlijke romantiek niet onderschatten, want de persoonlijke inzet ging
soms zeer ver. Het meest ontroerende getuigenis over het engagement van de Gentse
bourgeoisie vinden we bij de al genoemde Paul Bergmans, in een onuitgegeven
anekdote over de aankoop van de museumgrond in de Spanjaardstraat. “Au jardinet
clôturé… se rattache une anecdote qui n’a pas été contée jusqu’ici” (juli 1908). In
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vertaling: “Totaal onbekend met onze artistieke betrachtingen en alleen bezorgd om
de stadskas te spijzen, wilde het stadsbestuur dit terrein verkopen. De liefhebbers van
het verleden waren ontsteld en smeekten burgemeester Hyppolyte Lippens van zijn
voornemen af te zien, want een modern gebouw op die plaats zou de ruïnes van de SintBaafsabdij niet alleen ontluisteren, maar ook de bewaring ervan in gevaar brengen.
Tevergeefs, de voorzitter van het schepencollege was van mening dat oudheidkundige
bezwaren niet konden opwegen tegen de verwerving van vierduizend frank. Om meer
ging het niet. In weerwil van de beklijvende tussenkomsten van Auguste Wagener in
de gemeenteraad, besloot de meerderheid om de verkaveling toch goed te keuren. Er
bleef de oudheidkundigen geen ander middel over dan onder elkaar het nodige geld in
te zamelen om zelf het terrein aan te kopen. De universiteitsbibliotheek bewaart nog de
Liste de souscription pour OFFRIR A LA VILLE DE GAND la somme de trois mille francs à
condition qu’elle consente à incorporer dans l’enclos des ruines de l’abbaye de SaintBavon LES TERRAINS VAGUES QUI LUI APPARTIENNENT dans la rue des Espagnols…”
De lijst vermeldt de namen van de heren A. Wagener, baron de Maere, F. Vander
Haeghen, graaf de Limburg Stirum, ridder E. de Neve de Roden, E. Lacquet, V. Deneffe,
A. Verhaegen, A. Van Assche, V. Vander Haeghen, Ch. Boddaert, Eug. Lippens, P.
Fredericq, P. Voituron, graaf O. de Kerchove de Denterghem, ridder E. Soenens, P.
Claeys en baron J. Bethune. Het zijn dezelfde personen die het Gravensteen van de
destructie hebben gered.
De verzamelde som van 3.050 goudfrank werd aanvaard door de gemeenteraad in
zitting van 7 mei 1889. Dit waar gebeurde maar niet te geloven feit dateert van amper
120 jaar geleden!

*

Wie houdt er nu van ruïnes?
De genoemde heren mochten terecht wel zeggen: “De Sint-Baafsabdij is onze plek”,
want zij hadden er verdorie met hun eigen centen voor betaald!
Het was een vriendenkring van gepassioneerde kunstliefhebbers, in een nog jong en
liberaal België dat zich bewijzen wilde. Het waren geen geestelijken maar profanen die
de ruïnes hebben gered. Wanneer de tijdsgeest van de romantiek in België opkwam,
ging men naarstig op zoek naar de fundamenten van de nieuwe natie en ook de SintBaafsabdij werd daartoe gerekend. Sinds de renaissance waren de overblijfselen van
de Grieks-Romeinse oudheid zeer populair geweest, maar dat veranderde radicaal op
het einde van de 18de eeuw in een ware rage rond de gotische middeleeuwen. Ons land
bezat niet zoveel Romeinse oudheden, maar des te meer uit die middeleeuwen. Een
christelijk monument zoals de Sint-Baafsabdij had voor onze romantici een driedubbele
betekenis: als ware nationale bouwkunst, als een nog niet bezoedelde pittoreske plek
en als een virtueel oord van verinnerlijking. Dat laatste vraagt wat uitleg. Antieke
ruïnes sorteren effect aan de buitenkant, maar christelijke ruïnes zijn geïnterioriseerd.
Een tempel betrad je niet, een kerk juist wel. De heidense tempel was een uiterlijk
decor, de christenkerk een constructief vorm gegeven verzamelruimte.

*
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Le Musée Lapidaire
Auguste Van Lokeren en zijn navolgers hadden de Sint-Baafsruïne gered, maar lieten
het daar niet bij. Al wat de opgravingen aan het licht brachten op de site zelf, en
weldra al het gedenkwaardige dat kon ontrukt worden aan de afbraak en verandering
van het historische Gent, werd er bijeengebracht. Het Steenmuseum van de SintBaafsabdij bestaat uit de toevallig bewaarde fragmenten van een immens stedelijk
geheugen. Allerlei geschonden sculpturen zijn binnen de bouwvallen in een zeer
heterogene verzameling gedeponeerd. Een concept dat al virtueel was toegepast door
Giambattista Piranesi (1720-1778), wiens oeuvre eind 2008 werd getoond in het
Gentse Museum voor Schone Kunsten. Deze Venetiaanse architect, oudheidkundige
en uitmuntend etser cultiveerde de nostalgie van het antieke Rome in gravures die de
theatrale grootsheid van het geruïneerde verleden uitspeelden tegen de decadentie van
zijn eigen tijd. Hij plaatste de originele architectuurrestanten uit de oudheid in een
grillig maar o zo poëtisch samenzijn, dat het voedsel gaf aan de romantische fantasie
over een nieuwe, moderne en ideale tijd. Ongeveer op die wijze werd een Steenmuseum
in de Sint-Baafsabdij verzameld: het streelde het schoonheidsgevoel van een groep
kunstliefhebbers en deed hen verlangen naar een verfijning van de smaak waarbij het
verleden model zou staan. Maar noch in Rome noch (zoveel later) in Gent hebben de
wrakken van de traditionele kunstproductie in de werkelijke stad wortel geschoten. Ze
hebben alleen nog maar in documentair opzicht hun dienst bewezen als referenties bij
restauraties of bij postmoderne restyling.
Hoe dan ook heeft in de 19de eeuw en tot aan de Eerste Wereldoorlog een selecte club van
welstellende burgers (industriëlen, renteniers, architecten) voor lange tijd zijn stempel
gedrukt op de vorming en beleving van het stedelijke patrimonium. Ze waren verlichte
amateurs en connaisseurs, enigszins in de marge van de materialistisch georiënteerde
moderniteit. In de loop van de 20ste eeuw is het museumbeheer geprofessionaliseerd
(professoren, conservators) en het museumbezoek spectaculair gedemocratiseerd,
maar nieuwe concepten van publiekswerking zijn nauwelijks ontwikkeld.
Buren van de Abdij
Hevige opschudding in Gent wanneer bekend raakte dat de buurtbewoners van de wijk
Macharius-Heirnis in 2007 op vrijwillige basis de Sint-Baafsabdij wilden openstellen.
Het was een regelrechte schande – zo klonk het – dat het stadsbestuur, als eigenaar van
de ruïnes, daar geen eigen personeel voor inzette. Waar gaan we naartoe?
Welnu, we gaan weg van het cliché van een museum met een wereldvreemde conservator
en met suppoosten die hun dutje doen in de hoeken van de expositiezalen. Voor een
stuk keren we terug naar de geëngageerde amateurs van de 19de eeuw. Voor een stuk,
met name voor het enthousiasme en het voluntarisme.
De buren zijn dus een nieuwe actor bij de ontsluiting van het erfgoed, naast het
overheidspersoneel, de curatoren en de gidsenorganisaties. In principe wisten zij niet
zoveel af van deze plek, maar zelfs voor specialisten is het zeer moeilijk om aan de
hand van de overblijvende ruïnes het leven in de abdij aanschouwelijk te maken. Neen,
dat is niet het punt waar het om gaat.
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Het gaat erom dat het patrimonium wordt ingeschakeld in de levende biotoop van
de buurt.
Door de blinde vlek in hun dagelijkse omgeving toonbaar te stellen, hebben de buren
van de abdij niet alleen een stuk erfgoed leren kennen, maar vooral elkaar leren kennen.
Het gaat niet om het museum alleen, maar over de stad(swijk) waar het gesitueerd is.
Een samenlevingsverband opbouwen binnen een wijk, binnen een straat, blijkt veel te
maken te hebben met de betekenissen die zij in zich dragen. Want alles heeft een naam
en een verleden en een ligging. Jacques Brel wist het zo goed wanneer hij zong: “Il
est important de savoir que l’on est de quelque part”. Het verleden van de plek waar je
woont, dat is eerstelijnsgeschiedenis en de generator van een samenhorigheidsgevoel.
Wat heeft dit experiment nu betekend voor de toekomst van onze musea? Wellicht dat de
inspanningen om meer bezoekers te krijgen en zodoende het erfgoed te democratiseren,
gepaard kan gaan met de participatie van de buren bij de beleving ervan. Uiteindelijk
is het voor een belangrijk deel hun plek.

Sint-Macharius

Gent, 3 november 2008
Geert Van Doorne
Directeur Dienst Monumentenzorg
Conservator Sint-Baafsabdij

Hier overstijgt de stilte ’t stadsgedruis:
de kerk, de bomen, donkre muren zwijgen.
Hier spreekt alleen ’t vergeelde bladgeruis
op ’t eenzaam plein, uit strak-verstarde twijgen.
Hier kwijnt gij, oer-kern van het oude Gent,
waar nog het puin van ’t ver verleden fluistert,
waar ’t heden zich van u heeft afgewend
en alles met vergetelheid omduistert.
Verlaten d’ oude abdij, verstomd en stoer,
waar Schelde en Leie zich niet eens meer énen…
Maar, ’k zie Amandus op de binnenkoer: Zijn geest doorbreekt de stilte van de stenen.
(Hans Melen, 14/2/1967)
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Vrijwilligerswerk in de erfgoedsector
Het is al lang geweten en door iedereen aanvaard: vrijwilligers zijn onmisbare
factoren voor een gelukkige samenleving. Meer nog: ze doen het goed. Natuurlijk
dobberen ze mee op de soms turbulente maatschappelijke stromingen, maar ze blijven
drijven. Het verenigingsleven in het algemeen – toch een exponent bij uitstek van
het vrijwilligerswerk – koestert zich eveneens in deze deugddoende aandacht. Het
wordt zonder schroom beschreven als sociaal kapitaal dat stevig bijdraagt tot het bruto
nationaal welzijnsproduct. Waar er een decennium geleden nog enigszins meewarig
over het fenomeen werd geschamperd als kneuterig, verzuild, voorbijgestreefd, oogst
het nu algemene appreciatie. Het Internationale Jaar van de Vrijwilliger in 2001 was
dan ook een meer dan logische bekroning van deze revival: lang leve de vrijwilliger
en zijn werk!
Het gevaar schuilt er echter in dat men het vrijwilligerswerk in Vlaanderen als
vanzelfsprekend beschouwt. Ze zijn er altijd geweest, de duizenden mensen die zonder
verplichting en zonder loon – dus zomaar, voor ‘niets’ – hun energie, toewijding
en creativiteit beschikbaar stellen in honderden projecten, verenigingen en acties.
Vrijwilligers behoren tot het Vlaamse landschap, ze hebben er hun plek en stek en ze
zullen dus wel nuttig zijn. Niet als blitse mediaridders die regelmatig de publieke agenda
overvallen. Integendeel, ze worden misschien meewarig bekeken in een tijdsklimaat
dat klaarblijkelijk vooral wordt gekenmerkt door individualisme, oppervlakkigheid,
‘verzuring’ en egoïsme. Vrijwilligerswerk doet toch eerder denken aan vervlogen
tijden, toen het leven eenvoudig maar saai was?
In schril contrast tot wat velen denken, blijkt het vrijwilligerswerk ‘alive and kicking’.
Wetenschappers – en even later ook politici – herontdekten bovendien de kracht van
de vrijwilligheid, en in de slipstream daarvan het verenigingsleven. Er worden banden
gelegd tussen vrijwilligerswerk en de grote maatschappelijke uitdagingen. Het krijgt
een notoire plaats in de actieve welvaartsstaat en wordt gepromoveerd tot sociaal
kapitaal. Plotseling blijkt dat vrijwilligerswerk helemaal niet zo ‘vanzelfsprekend’ is,
maar een te koesteren en met veel respect te behandelen maatschappelijk fenomeen.
De voordelen zijn schier onuitputtelijk. Zo is er een duidelijke sociale meerwaarde:
mensen die samenkomen om samen iets te realiseren zijn een middel tegen verzuring.
Op psychologisch vlak geeft vrijwilligerswerk een antwoord op problemen van
vereenzaming en gebrek aan verbondenheid. Zelfs de economische waarde staat in de
belangstelling: stel je even een algemene staking voor… van de vrijwilligers. Dat zou
tot schokeffecten leiden in de meest onverwachte maar net zo goed levensnoodzakelijke
sectoren.
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VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw
Een van de vele sectoren waarin vrijwilligers actief zijn en een wezenlijke bijdrage leveren,
is de erfgoedsector. De wereld van het erfgoed, roerend en onroerend, is gekenmerkt
door een actief en uitgebreid verenigingsleven. De vele onderzoekers (professionelen en
amateurs), erfgoedverzorgers en bemiddelaars vormen hierin een ‘rijke’ en gemotiveerde
groep van vrijwilligers. Er zijn momenteel ongeveer 200.000 Vlamingen lid van een
lokale of regionale erfgoedvereniging. Zo’n vereniging telt gemiddeld 280 aangesloten
leden en 20 ‘actieve’ leden, die in de erfgoedsector opvallend hooggeschoold zijn. Al deze
mensen zorgen dus voor een grote achterban en getuigen ook van een groot draagvlak
voor het erfgoed in al zijn vormen.
VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw werd in 1993 opgericht om de vele
(voornamelijk vrijwilligers)verenigingen die zich bezighouden met onroerend erfgoed, te
ondersteunen. Na vijftien jaar vertegenwoordigt VCM meer dan 260 erfgoedverenigingen
verspreid over heel Vlaanderen.Aangezien veel van die verenigingen bestaan uit (uitsluitend)
vrijwilligers, heeft VCM zich ook toegelegd op vrijwilligerswerking in het algemeen
en heeft ze mee geijverd voor het statuut van de vrijwilliger en de nodige vormgeving
van de bijhorende rechten en plichten. In het kader van het Internationale Jaar van de
Vrijwilliger in 2001 werd een projectoproep in het leven geroepen om specifiek educatieve
en sensibiliserende projecten rond onroerend erfgoed van vrijwilligersverenigingen te
ondersteunen. Jaarlijks wordt deze oproep herhaald en ondertussen is die ook uitgebreid
naar ’20 x 1.500 euro’ en ’10 x 10.000 euro’ (voor meer info, zie www.vcmcontactforum.
be).
Het initiatief van de Buren van de Abdij is dan ook zeker geen alleenstaand feit. Het Vlaamse
erfgoedlandschap wordt gekenmerkt door initiatieven (al dan niet in verenigingsverband)
van vrijwilligers. De ontsluiting van monumenten door vrijwilligers gebeurt trouwens
niet enkel in het milieu van het kerkelijk erfgoed, maar ook bij militair en burgerlijk
erfgoed, zoals kastelen en landgoederen.
Voorbeelden
Een van de meest bekende organisaties is de Stichting Open Kerken, die in 2006 is
opgericht naar het voorbeeld van het Engelse Open Churches. Stichter Marc Huynen
verzamelde rondom zich enkele figuren met uiteenlopende professionele en filosofische
achtergrond, maar allen met een gemeenschappelijke interesse: kerken blijven te
vaak op slot en die wilden ze openstellen. Op die manier komen ze tegemoet aan het
verlangen van velen, ongeacht hun overtuiging. Mensen willen immers kerkgebouwen
bezoeken om redenen van spirituele of culturele aard, of gewoon uit nieuwsgierigheid.
De Stichting Open Kerken werd dan ook hoofdzakelijk opgericht om het waardevolle
kerkelijke patrimonium in het daglicht te stellen en het toegankelijk te maken voor
bezoekers en de plaatselijke bevolking. Bijkomende doelstellingen waren het toezien op
de vorming en begeleiding van de onthaalmensen, die bijna uitsluitend uit vrijwilligers
bestaan. Tevens ontwikkelen ze instrumenten om het kerkelijke patrimonium te kunnen
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ontdekken, interpreteren en verspreiden. De vereniging droomt ervan om alle kerken
in heel België zo te kunnen openstellen en dit erfgoed zo voor de toekomst te vrijwaren
(voor meer info, zie www.openkerken.be).
Een ander sprekend voorbeeld is de Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum
vzw. Deze vereniging, die reeds dateert van 1964, heeft een werking over heel Vlaanderen
met als doelstelling de studie en bescherming van historische militaire bouwwerken.
Hiervoor wordt een documentatiecentrum opengesteld en worden er ontelbare uitstappen,
rondleidingen, lezingen, colloquia en tentoonstelling georganiseerd. De organisatie zorgt
voor de ondersteuning van het beheer en de restauratie van de talrijke bunkers, forten en
vestingwerken die Vlaanderen rijk is. Maar minstens even belangrijk is de ontsluiting van
deze gebouwen die grotendeels door de vele vrijwilligers gebeurt, die met hart en ziel de
bezoekers rondleiden en gidsen. Regelmatig worden er zelfs historische ‘reenactments’
georganiseerd om het militaire patrimonium en zijn bijhorende geschiedenis nog meer
tot leven te brengen (voor meer info, zie www.simonstevin.org).
En wie kent niet het crossmediale evenement ‘Monumentenstrijd’ van 2006-2007?
Vijftien erfgoedsites, verspreid over de vijf Vlaamse provincies, streden toen om de titel
en het bijhorende subsidiebedrag. In elke betrokken regio werden talloze activiteiten
georganiseerd zoals rondleidingen, tentoonstellingen, publicaties, mediastunts om hun
erfgoed te promoten. Duizenden vrijwilligers waren op de been om de sites open te
stellen, de massa bezoekers rondleidingen te geven en de randactiviteiten in goede banen
te leiden. Bestaande draagvlakken van erfgoedzorgers werden volop gebruikt, maar
belangrijker nog, verschillende nieuwe draagvlakken werden gecreëerd en iedereen
werd een beetje ‘erfgoedzorger’, zij het dan met een voorkeur voor zijn of haar regio.
Ondanks het ‘tijdelijke’ karakter van een dergelijk mediagebeuren, heeft dit evenement
nog maar eens aangetoond dat het vrijwilligerswerk in Vlaanderen springlevend is en
onmisbaar, ook in de erfgoedsector. Initiatieven zoals ‘Buren van de Abdij’ zijn dan ook
mooie voorbeelden van tot wat vrijwilligerswerk kan leiden, ook op langere termijn.
Voorbeelden, die hopelijk nog heel wat navolging zullen kennen!

Elke Verdurmen
VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw
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Overzicht activiteiten in foto’s

TWEE RELIGIES ZINGEN
in de
SINT-BAAFSABDIJ

Gregoriaans Koor Leuven olv Frans Mariman
Soefi-zanger Ahmet Erdogdular met begeleiding

zondag 17 juni om 14 u
inkom: 5 euro
evt. reserveren: 09/265 98 28
Organisatie: Buren van de Abdij i.s.m. De Centrale
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Gedicht van een abdijbuur
Twee voordelen van de abdij:
Ze ligt niet ver, en is vlakbij

Christophe Vekeman
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Sint-Baafsabdij
purperblauw en grijs kunnen de stenen
hier in alle rust verkruimelen
van smaragd en groen groeien de varens
op de muren die mogen vergaan
in nog veel verdere eeuwen
wanneer wij er niet meer zijn

Luc De Vos
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Nuuk (nooit ook)
In deze oksel van ’t stad weerklinkt nog haar wiegelied,
ontsluiten stenen getuigen zeer groen hunkerend land.
Bekwame bewoners geven er zich totaal aan onbekend bezoek,
terwijl ik worstel met de mijnen, danig verzoekend om rust.
Ik vloei er een fractie van even samen, het bed op een worp,
verzin vluchtroutes uit dit bestaan, spreek van eeuwig zwijgen.
Geheel volgens plan komt ze dan bij nacht vrolijk in lichterlaaie.
Verwarm toch mijn ziel. Ik hanteer de pen. Jij bent de schrijver.

Bart Van Kerkhove
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Mijn schoonste tuin

I

k ken geen mooier, rustiger, zonniger plek in Gent dan de historische binnentuin
van de Sint Baafsabdij. Toen ik in 1973 naar Gent ben komen wonen, middenin het
stadscentrum, was deze site mijn allereerste ‘ontdekking’.
In die tijd kon je er dagelijks zomaar, zonder te betalen, vrij in en uit lopen.
Achter het toegangspoortje, om de hoek, stond een gammel in elkaar getimmerd, bruin
geverfd, ruim hok waar een man in grijze stofjas als suppoost aanwezig was. Ik groette
hem beleefd, hij groette mij terug, en dat was het.
Ik kan me niet meer herinneren of je destijds ook al je identiteitskaart toonde om gratis
of met reductie de Gentse musea binnen te mogen, maar ik weet nog heel goed dat ik al
bij mijn tweede bezoek aan de abdij door de suppoost werd herkend.
Op mooie vrije dagen, vulde ik thuis een mandje met mondvoorraad, een drankje, een
goed boek én zonnecrème, en ik wandelde naar de zon overgoten ruïne, om er lange
namiddagen van de sfeervolle rust te genieten.
Ik was er altijd alleen, of bijna altijd. En ik begon de St. Baafsabdij een beetje als ‘mijnen
hof’ te beschouwen. Geen onderhoud aan, geen onkosten, en toch bezat niemand een
mooier tuin dan ik.
Onbegrijpelijk, dat de horden toeristen een zo paradijselijk oord links lieten liggen. Tegelijk
vond ik dat maar goed ook, zo werd de serene, eeuwenoude stilte er niet verstoord.
Het is wat overdreven als ik beweer dat ik er elke geïmporteerde of authentieke abdijsteen
ken of kende, maar ik ben hier zo dikwijls komen genieten, wandelen en lezen, dat ik nog
veel van de ‘stenen voorwerpen’ herken. Bij sommige stenen getuigen hoort voor mij een
persoonlijk verhaal.
Twee gehavende, naakte voeten, bijvoorbeeld. Ze lagen vroeger buiten de ommuring
en ik heb er twintig jaar geleden een foto van gemaakt en die op een affiche gebruikt.
Het brokstuk werd onlangs binnen de abdijmuren geplaatst, als puzzelstuk bij een basreliëf. Toen pas heb ik de verweesde voeten geïdentificeerd. Ooit hoorden ze thuis op het
fronton dat boven de hoofdingang van het lang geleden gesloopte, Zuidstation prijkte.
Nog een voorbeeld: een oude grafsteen die op relatief korte tijd vreselijk is geërodeerd
en versleten. Op een van mijn zeventiger jaren foto’ s zie ik het stenen tafereel veel
scherper en expressiever afgebeeld. Ik kan de impact van enkele decennia met het blote
oog zien.
Tijd, verleden tijd, daarover gaat het hier in mijn hof van weleer, en ook over leef-tijd,
over de versmelting van grote, geschiedkundige histories met mijn eigen kleine verhaal.

Geertrui Daem
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Muren zonder ziel
is een ruïne
Ruïne met een ziel
is een eeuwigheid

Wandel één stap naar mij,
Zo ik een eeuwigheid naar jou.

Gegroet aan jou,
die mij bezocht.
Gegroet aan jou,
die mij liefhebt.
Gegroet aan jou
die mij aan anderen vertelt
Gegroet aan jou,
mijn buren...

Kom,....
Wie je ook bent welkom
en laat je omhelzen
door mijn muren die jou
stilzwijgend veel zullen
vertellen

Tuncer Mavzer
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