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Inleiding
8

Een goed bewaard geheim: hoe lang nog?

Ons bestuur’, om de toenmalige conservator André Van de Kerckhove 
te citeren, trof enkele jaren geleden een moeilijk besluit: de Sint-Baafs-
abdij kon niet langer openblijven als een klassieke museale exploitatie. 

Naast de versnippering van middelen over al de musea die de stad rijk is, lagen 
ongetwijfeld een weinig dynamische werking en een beperkte publieke belang-
stelling (cijfers…), aan de basis van deze beslissing. Voortaan bleef de abdij en 
de erin ondergebrachte museumcollectie van stenen voorwerpen gesloten voor 
individuele of spontane bezoekers. Alleen groepen onder begeleiding van een 
erkende gidsenvereniging konden nog door de beugel van een heel beperkte, be-
heersbare en nagenoeg personeelsloze toegankelijkheid. Hoewel sindsdien al een 
onmiskenbare weg terug is afgelegd, leeft in de geesten nog steeds het gesloten 
imago van de Sint-Baafsabdij. Toch is de abdij al op enkele manieren opnieuw 
open.

De Sint-Baafsabdij als een plek van het ‘goed gevoel’, een plek waar mensen met 
plezier komen, zit helemaal in de lift. Het minste wat je ervan kan zeggen, is dat 
het om een symboolsite gaat, die bepalend is voor Gent. Met haar ruïne en over-
woekerde stenen getuigt ze van een rijk en tragisch verleden. Alleen al daarmee 
bezit ze de troeven om zowel historisch geïnteresseerde bezoekers, romantische 
zielen als culturele meerwaardezoekers te bekoren. En natuurlijk begeestert ze 
passanten ook als een karakteristieke groene plek, die het cliché van groene oase 
ver overstijgt. Ze heeft als erfgoedsite simpelweg de tijdsgeest mee. 

Het wijkgevoel dat op zo vele plaatsen weerwerk biedt tegen de globaliserings-
tendenzen, leverde hier de vrijwilligers die zich voor de site inzetten. De Buren 
van de Abdij spelen hierin een hoofdrol, om niet te zeggen een glansrol. Zoals 
bekend groepeert de vereniging de vrijwilligers die van het voorjaar tot de winter 
de site op zondagnamiddag openhouden en er ook passende culturele activiteiten 
organiseren, die gericht zijn op de buurt. Een aantal intelligente buurtbewoners 
kon zich immers niet neerleggen bij de beslissing van het stadsbestuur om de 
abdij en vooral de abdijtuin te sluiten. De Dienst Monumentenzorg, waaronder 
de abdij na de sluiting ressorteerde, was ruimdenkend en pragmatisch genoeg om 
de inzet van de Buren te verwelkomen en te ondersteunen. Samen benaderden 
ze de site als een kwetsbare parel, een ‘stilteplek’ die met de nodige sereniteit en 
voorzichtigheid opnieuw kon worden ontsloten. 

Het belang van de site op ecologisch vlak laat de Sint-Baafsabdij ook aansluiten 
op een andere hedendaagse tendens, namelijk die naar zuiverheid en duurzaam-
heid. De abdijsite telt immers een schat aan waardevolle muurvegetaties met zeld-
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zame en beschermde planten, uitzonderlijke plantengemeenschappen die slechts 
in een bepaald microklimaat kunnen groeien. Niet minder dan 150 verschillende 
wilde planten werden er de laatste twintig jaar geïnventariseerd. Natuurpunt doet 
de site regelmatig aan en kan een partner zijn als het erom gaat mogelijkheden 
te vinden om de abdij te laten bezoeken. De nood aan een ecologische insteek is 
in ieder geval een feit.

Sinds 2010 geeft ook de stad, met name het departement cultuur, opnieuw blijk 
van een grotere interesse in de bijzondere site. Om de uitbating van de stedelijke 
monumenten op een professioneler niveau te brengen, heeft ze de vier topmonu-
menten Gravensteen, Belfort, Sint-Baafsabdij en Sint-Pietersabdij in één cluster 
ondergebracht: Kunsthal Sint-Pietersabdij en Historische Monumenten. De ster-
ke identiteit van elk van die vier historische gebouwen maakt een geïntegreerde 
aanpak niet gemakkelijk, maar het bijeenbrengen van ervaring en ideeën zal op 
termijn ongetwijfeld zijn vruchten afwerpen. Voor de Sint-Baafsabdij staat een 
nieuw ontsluitingstraject dat afstand neemt van de exploitatie als museum en dat 
de bestaande insteken niet van de tafel veegt, hoog op het verlanglijstje. De eerste 
voorzichtige stappen worden gezet. De samenwerking met de Buren wordt van-
zelfsprekend voortgezet en zelfs verdiept. De Sint-Baafsabdij moet haar identiteit 
als cultuurbaken voor de multiculturele buurt behouden. Hetzelfde geldt voor de 
erkende gidsenverenigingen. Zij blijven de Sint-Baafsabdij in hun aanbod opne-
men en komen bij een stadsbezoek graag langs in de abdij, die aan de wieg van 
de stad stond. Op verzoek worden de deuren nu ook systematisch geopend voor 
de meest diverse onderwijsgroepen, zoals basisscholen, secundair onderwijs en 
hogeschool- of universiteitsprojecten. De verantwoordelijke dienst wil gedoseerd 
inzetten op educatie en rekent studenten en scholieren tot een belangrijke doel-
groep. Zo zit al  een eerste educatief pakket voor de Sint-Baafsabdij in de pijplijn. 
Er wordt zelfs luidop nagedacht over de mogelijkheden om, naar het voorbeeld 
van de Sint-Pietersabdij, de tuin – dus alleen de buitengedeeltes - zonder meer 
open te stellen voor het publiek en zo als het ware organisch te evolueren naar 
een meer open site. Er zijn veel buitenlandse voorbeelden waar dat succesvol ver-
loopt. De vier monumenten maken sinds kort trouwens deel uit van het Europese 
project Shaping 24, een samenwerkingsverband met het Engelse Norwich. Het 
project, dat digitale ontsluiting hoog in het vaandel voert, biedt de opportuniteit 
(de middelen) om de Sint-Baafsabdij als een case uit te werken. Bij dat alles moet 
de dienst gelijke tred zien te houden met alles wat bij een professionele heden-
daagse exploitatie hoort: signalisatie, duiding, taalgebruik en eventuele andere 
elementen die het ‘goed gevoel’ van de bezoeker kunnen verhogen. Het wordt een 
behoedzame evenwichtsoefening om daarin vooruitgang te boeken zonder de se-
reniteit en de sfeer te overstemmen en zonder in een plat cultuurconsumentisme 
te vervallen dat de site geen recht zou doen. Anderzijds is de Sint-Baafsabdij te 
iconisch voor de stad Gent om haar op het lage pitje van de huidige uitbating te 
laten sudderen. Kwaliteit, en in geen geval kwantiteit, wordt het sleutelwoord.

Doreen Gaublomme
Waarnemend directeur
Kunsthal Sint-Pietersabdij en Historische Monumenten 



8



9

Woord vooraf

8

Op 26 mei 2009 presenteerde de vereniging ‘Buren van de Abdij’ haar 
eerste boek onder de titel “De Buren en de Abdij”. Blijkbaar was niet 
alles geschreven, want nu ligt een tweede boek voor, met de betekenis-

volle nuance “De Buren van de Abdij”: men wil het zoeklicht minder richten 
op de historische lotgevallen van de Sint-Baafsabdij, dan wel op die van de 
buurtgemeenschap errond.
De letteren, die de stem zijn van de samenleving, weerspiegelen elke wijziging 
in het maatschappelijk leven. Na de stroom van ego-getuigenissen sedert mei 
’68, stellen we sinds een kwart eeuw gaandeweg een verschuiving vast naar de 
pluralis-vorm, naar het ‘wij-gevoel’.
De letteren creëren een nieuw literair genre: het gebiedsgerichte boek. In Gent 
was die nieuwe klemtoon merkbaar in de publicaties als “Duizend jaar Ek-
kergem” (1974), “Heirnis. Van wei tot wijk” (1988), “Patershol. Onder die 
Daken” (2004), “Heirnis vol Vis” (2008), “De Coupure te Gent: verbinding 
en scheiding” (2009), “De Gentse Portus aan de Reep” (2005), “Straatnamen 
Gentbrugge” (2007).”
Een positivist zou kunnen stellen dat een dergelijke oogst van teksten, van buur-
ten die zich aan iedereen willen voorstellen, slechts de eenheid van de veelkleu-
rige stad kan bevorderen. Die visie is niet onomstreden. De vraag of diversiteit 
een rijkdom dan wel een last is, stelt zich dezer dagen op allerlei terreinen. En 
het antwoord dat daarop wordt gegeven, is zeker niet eenduidig. De meningen 
lopen uiteen en die meningsverschillen gaan gepaard met grote emoties. De 
kwestie zal ons nog lang bezighouden. Een ding is wellicht duidelijk: het is, ze-
ker ook en misschien zelfs vooral, in buurten dat de basis voor gemeenschaps-
gevoel wordt gelegd, het gevoel tot een gemeenschap te behoren. 

Gent, 14 januari 2011

Geert Van Doorne
Eredirecteur Dienst Monumentenzorg Stad Gent
Ereconservator Sint-Baafsabdij
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Hm, ik zal proberen concreet te zijn. 
De Buren van de Abdij, dat zijn de zogenaamde toezichthouders, al die mensen die elke 
zondagnamiddag van april tot november de Sint-Baafsabdij openhouden, erop toezien dat 

alles vlot verloopt, en dat er geen schade wordt aangericht aan dit oudste gebouw van Gent, deze 
schaduw van een abdij. 
Dat zijn alle buren die op diezelfde zondagnamiddagen even langslopen om wat te tateren met de 
toezichthouders, om eventueel een koffi e met gebak te consumeren (als de toezichthouders daarvoor 
hebben gezorgd), en om, als het geval zich voordoet, aan de praat te geraken met bezoekers, en … 
te genieten van hoe de tijd daar voorbijkabbelt, zoals ook de Schelde even verder, buiten de muren 
van de abdij, voorbijstroomt. 

Dat zijn diezelfde buren die vaststellen hoe bezoekers van heinde en verre, dikwijls een lichte be-
dwelming ondergaan als ze de abdijsite betreden. 
Dat zijn al die mensen die naar vergaderingen komen en zo onze vereniging sterker maken. 
Dat zijn Loic en Arne, beiden 11 jaar, die tijdens onze concerten controleren of er niet wordt ge-
rookt. 
Dat zijn Pier, Paul en Marie-Jeanne die voor bijna zeventig mensen koken op ons jaarlijkse etentje. 
Dat is Henk die met de studentenradio Urgent een subtiel festival(letje) organiseert. En dat is zuster 
Lieve (78 jaar) die tijdens die concerten haar waardering uitspreekt: “t Is schoon, hé, die muziek!” 
Dat is Fabien die voorstelt om samen als buren van de abdij een boek te schrijven, dat vervolgens 
allemaal in goede banen leidt en een schitterend eindproduct afl evert. En dat kunstje, nu met dit 
tweede boek, hopelijk nog eens herhaalt. 

Dat is Jos die weer eens een goed idee heeft voor een concert, en samen met Christel en Arnold de 
drank naar de abdij sleurt, en de glazen klaarzet voor de bar. Kwestie van een centje bij te verdienen 
voor onze vereniging. Voor die klus zijn ze soms met iets te weinig. Een personeelstekort dat er nooit 
is, wanneer de drank effectief moet worden geschonken. 
Dat is Jos die met zijn immer aanwezige humor ons leven aangenamer maakt. 
Dat is de stuurgroep die het veelkoppige gebeuren op een effi ciënte en plezierige manier probeert te 
coördineren en die van elke vergadering iets aangenaams probeert te maken, en daar meestal ook 
in slaagt… 

Dat is de stuurgroep waar de som van de verschillende talenten het geheel sterker maakt, wat ove-
rigens ook opgaat voor de algemene vergadering. Meestal blijft er bij de Buren van de Abdij weinig 
werk ongedaan liggen. Moge dat zo blijven. 
Dat is de coöperatieve kaasmakerij Het Hinkelspel die melk en eieren levert op onze jaarlijkse pan-
nenkoekenbak,  als de blaadjes vallen. 
Dat is Hildegard die onze korte geschiedenis of handleiding van de abdij naar het Duits vertaalt. 

De Buren van de Abdij, wat is dat?

f

door John Vandaele
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Dat is Marta die voor de Spaanse vertaling zorgt, terwijl Paul naar het Frans vertaalt, en Monique, 
Cyriel en Frans (jazeker) voor de Engelse vertaling instaan. Sommige van die vertalers wonen  niet 
in de buurt, en zijn ook niet echt lid van de buren maar ze dragen toch graag hun steentje bij. Dat 
geldt ook voor Jacques en Claudine die elke maand een gratis rondleiding verzorgen. Om een of an-
dere reden reikt de aanzuigkracht en inspiratie van de abdij en van onze vereniging van buren  verder 
dan de fysieke grenzen van de buurt (nu al tot in Londerzeel, zie verder). Het is een hedendaagse 
variant van de middeleeuwse gebedsgemeenschap die hier ooit om en bij de abdij bestond, merkte 
iemand knipogend op. 

Dat zijn Liesbet of Griet die weer eens een goed verslag van een vergadering maken en bijna geruis-
loos mee de zaken in de goede richting sturen. Zoals vrouwen dat beter kunnen dan mannen. 
Dat is An die met haar enthousiasme en blijheid ons plezier vergroot en die om de pannenkoeken-
bakplaat in het verre Laarne rijdt. 

Dat is de “werkgroep kinderen” die werkt aan manieren en instrumenten om de abdij ook voor kin-
deren interessant te maken. 

Dat is Henk die weer eens een mooie affi che maakt voor een concert, een gesprek of een andere 
activiteit die we in de abdij organiseren. 
Dat zijn die affi ches die vervolgens verdeeld worden in de wijk – zoveel keer wordt er aangebeld, 
zoveel keer wordt er al of niet een praatje geslagen – en die tenslotte aan al die vensters van onze 
buurt verschijnen. Waardoor al die mensen iets delen: een affi che aan hun venster en misschien ook 
de verwachting van iets wat te gebeuren staat in de abdij.
Dat is Hans die ontdekt dat er zoiets als de provinciale erfgoedprijs bestaat, die we vervolgens nog 
winnen ook. 
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Dat zijn Liesbet of Fabien die weer eens een steengoed subsidiedossier schrijven, dat meestal ook 
leidt tot subsidies. 
Dat is de schepen van Cultuur van Waarschoot die ons opbelt met de vraag of we hen niet kunnen 
leren hoe ze een gelijkaardige werking rond de priorij van Waarschoot kunnen opstarten. 
Dat is Frank uit Londerzeel die per se wil meewerken omdat hij onze werking interessant vindt en 
het zijn wij die hem verwelkomen. Omdat een blik van buitenaf een frisse blik kan zijn die ons iets 
leert. 

Dat is fi etsen naar Doornik waar de blauwgrijze stenen vandaan komen waarmee de abdij is ge-
bouwd, duizend jaar geleden naar hier getrokken door mens en dier. 
Dat is een bende Doornikzanen die vervolgens naar hier fi etst, en bij ons logeert. 
Dat is de burgermeester van Gent die ons bewierookt omdat we mee hebben getoond hoe je dit 
oudste gebouw van Gent op een 
eigentijdse manier kan waarde-
ren en gebruiken. 
Dat zijn al die stadsambtenaren 
die ons een goed hart toedra-
gen, de deur voor onze werking 
hebben geopend, en ons op hun 
manier hebben geholpen – met 
goede raad, met de durf om 
hun nek uit te steken en met het 
nodige geld - en waarmee we 
van tijd tot tijd samen iets or-
ganiseren: Geert, Stefaan, Stef, 
Doreen, Tania, Nadine, José, 
Nadine, Abdulah…  

Dat is de Gentse politiek die openstaat voor zoiets als de Buren. 
Dat zijn Levi en Simon, 15 en 16, die paaseitjes verbergen in de abdijtuin.
Dat zijn de kinderen van de buurt die vervolgens die paaseitjes rapen, op Paaszondag om 
9.15 uur als de klokken van de Machariuskerk loos gaan. Dat is Veerle die tot slot de paaseitjes eer-
lijk ‘herverdeelt’ nadat ze eerst heel ongelijk zijn verzameld door trage en snelle kinderen. Dat zijn 
de grote mensen die ondertussen koffi e of thee slurpen en zien dat het goed is. 
Dat is Herman die de Gentse versie van Van den vos Reynaerde met zijn gebruikelijke welspre-
kendheid inleidt en argumenteert dat de auteur van het middeleeuwse epos, een zekere Willem, dit 
meesterwerk misschien wel in de abdij zelf heeft geschreven.  
Dat is Fanny die de boekhouding nauwkeurig bijhoudt. 

Dat zijn Griet en Wim die de verzekering van onze medewerkers gratis in orde weten te krijgen. 
Dat is Marc die een goed-verkopende historische brochure schrijft over de lange geschiedenis van 
de Sint-Baafsabdij. 
Dat zijn al die goede fotografen (Tom, Bart, Hilde, Wim, Lieve, Johan, Wladimir… ) die gratis en 
voor niks hun foto van de abdij maken voor onze boeken. 
Dat is Bart die vier jaar lang onze knappe website www.burenvandeabdij.be beheert, dan even wil 
uitblazen, waarop Jan meteen de fakkel overneemt. 
Dat is de werkgroep communicatie die nadenkt over hoe de buren best kunnen communiceren met 
hun omgeving, en dat vervolgens ook in de praktijk probeert te brengen.
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Dat is Jacqueline die foto’s neemt tijdens onze concerten. 
Dat is een Syrische studente die achteraf aan haar docent be-
kent dat ze voor het eerst sinds lang weer tot Allah heeft gebe-
den nadat ze de abdij had bezocht. Dat zijn al die ‘religieuze’ 
ervaringen die gelovigen of ongelovigen, al of niet tijdens con-
certen, beleven in de abdij. 
Dat zijn de mensen die ons bijna wekelijks vragen of ze hun 
huwelijksfoto in de abdij mogen nemen, waarna wij dan moe-
ten antwoorden dat wij als vrijwilligers niet op die vraag kun-
nen ingaan, tenzij ze willen en kunnen komen op een zon-
dag wanneer we de abdij toch al openhouden. Dat is dus de 
vaststelling dat nogal wat mensen op rituele momenten in hun 
leven iets met de abdij willen. 
Dat is de beslissing om elk jaar een Jenny Walrygesprek te 
organiseren in de abdij, over sociale ongelijkheid, ecologie of 
democratie, de thema’s die onze lieve buurvrouw Jenny bezig-
hielden, toen ze nog leefde.
Dat is Mia die enthousiast achter de bar staat. 
Dat zijn de Gentse Iraniërs die ons voorstellen om hun Sizdeh Bedar, een soort  Zoroastrisch lente-
feest in de abdijtuin te organiseren. 
Dat is Geert dat monument van een directeur van de Gentse monumentendienst, die ons van in het 
begin heeft vertrouwd en gesteund, en knappe teksten schreef voor ons eerste boek. 
Dat zijn Luc, Christophe, Tuncer, Ed, Geertrui, Bart, Hedwig, Rosa,… die gedichten of poëtische 
teksten schreven over de abdij. 

Dat is Tuncer die ons suggereerde om de derwisjen te laten draaien in de abdij, en de Osmaanse fan-
fare te laten spelen in de straten van de wijk, en zo wellicht de basis legde voor een meer permanente 
samenwerking met de Turkse gemeenschap. 
Dat is Luc die een mooie tentoonstelling met hedendaags werk organiseerde in de abdijrefter. 
Dat ben ik die hier deze tekst zit te schrijven. 
Dat is telkens weer iets nieuws bijleren over de lange en bewogen geschiedenis van de abdij en van 
Ganda (Keltisch voor samenvloeiing), de plaats waar de Leie in de Schelde vloeit, onze wijk dus 
waar al meer dan 2.000 jaar mensen wonen, leven, streven en sterven.
Dat zijn al die mensen die in de abdijrefter samen genieten van de wonderlijke klank van de acht cel-
lo’s van Octocelli, het Van Ostayentrio, Al Palna, En-Trance, het Arifakwartet, Ninaad, de Tweede 
Adem, Kwimba … allemaal concerten die we (mee) hebben georganiseerd. Dikwijls met steun van 
het intercultureel centrum De Centrale.

Dat is de aandoenlijke stoelendans die zich telkens weer ontspint als het publiek op die concerten 
zich een stoel haalt uit de vlakbij gelegen Machariuskerk – die inspanning is hun entreeprijs. En zo 
zie je ze lopen: agnosten en gelovigen van alle gezindten, die stoelen halen uit een katholieke kerk 
om naar een optreden van islamitische of hindoeïstische muzikanten te luisteren. 
Dat is de goede samenwerking met het Machariusproject, het broertje of zusje van de Buren van de 
Abdij, dat de aanpalende kerk ook op een eigentijdse manier wil gebruiken en van in het begin zijn 
toiletten, stoelen, tafels en ander materiaal ter beschikking heeft gesteld van de Buren. Moge onze 
broer of zus nog lang gezond en gelukkig zijn. 
Dat is Arnold, de coördinator van het Machariusproject, die de deuren van de kerk voor ons opende, 
en zijn percolator ter beschikking stelt voor bij de Paaseitjes of de concerten. 
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Dat is bijdragen tot het Bruto Nationaal Plezier zon-
der dat het onze ecologische voetafdruk veel ver-
groot. 

Dat zijn Dirk, Herman, John, Griet en Marc die 
wel eens een rondleiding geven in de abdij, en in de 
buurt. 
Dat is Loïc (11 jaar) die van alle Buren een foto neemt 
om die op onze website www.burenvandeabdij.be te 
zetten zodat we leren om een gezicht te plakken op 
de namen van al die nieuwe Buren. Het idee om el-
kaar zo beter te leren kennen kwam van Wim. 
Dat is onze buurt en zijn bewoners leren kennen. 
Dat is het Stonehenge-van-Gent als we er ons jaar-
lijks midzomerconcert organiseren. 
Dat is verstild versteld staan van hoe het morgen-
zonlicht door de zes raampjes in de oostmuur van de 
abdijrefter binnenvalt. 
Dat zijn draaiende derwisjen in de regen. 
Dat is zien hoe de verlichting van de abdijtuin een 
betoverende plek maakt. 
Dat is stil kijken naar de abdij in de sneeuw. 
Dat is… 

Tot slot

Ik kan gemakkelijk zo nog een tijdje doorgaan maar ik denk dat het niet meer nodig is. Ik heb dingen 
vergeten, waarvoor nu al mijn excuses, maar de geest van de buren is ondertussen wel duidelijk, denk 
ik. 
De Buren van de Abdij, dat zijn de ongeveer zeventig medewerkers, die allemaal een of andere taak 
vervullen om van deze vereniging iets plezierigs, iets moois, iets goeds te maken. Daarbij zingt elke 
vogel zoals hij gebekt is. Sommigen zijn onvermoeibaar, anderen doen één keer per jaar iets.  Elk 
zingt het lied dat hij of zij denkt te moeten of kunnen zingen, en die samenzang levert tot nu toe iets 
moois op. Iets dat vrij effi ciënt werkt ook. 

Dat zijn die vele bezoekers van de abdij en van de activiteiten die we er organiseren. Zonder hen zou 
het er soms eenzaam zijn.
De Buren van de Abdij begonnen met een vrij bescheiden doelstelling: de Sint-Baafsabdij openhou-
den op zondagnamiddag. Omdat we niet wisten hoeveel buren we daarvoor warm zouden kunnen 
maken, beperkten we ons tijdens het eerste jaar tot één toezichtsbeurt om de twee weken. Maar al 
snel ondervonden we dat vele buren eraan wilden meewerken en dat we gemakkelijk de abdij elke 
zondagnamiddag van april tot begin november konden openhouden. 

Het enthousiasme was zo groot dat we beslisten om meer te doen dan alleen de abdij openen en erop 
toezien dat er geen schade werd aangericht. We hadden man- en vrouwkracht genoeg om ook nog 
activiteiten te organiseren in de abdij. Dat werd een soort ontdekkingstocht: we moesten leren waar 
de Stad Gent haar grenzen legde, en wat we zelf een passende activiteit voor de abdij vonden. 
Door de mogelijkheden af te tasten, leerden we de kwaliteiten van de abdij kennen. We ondervon-
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den dat de akoestiek van 
de refter uitmuntend is, 
dat muzikanten daarom 
doorgaans enthousiast 
zijn over de abdijrefter, 
net als het publiek. En dat 
het gebouw het publiek 
doorgaans mee in de 
juiste stemming brengt. 

Welke muziek past in de 
abdij? Dat is moeilijk te 
zeggen, maar meestal 
bereikt de stuurgroep die 
over die zaken beslist, 
zonder problemen eens-
gezindheid over wat kan, en wat niet kan. Festivalitis met drank, lawaai en drugs kan al op vol-
doende plaatsen in onze samenleving, en dus kan het niet in de abdij. We gaan ervan uit dat de abdij 
al voldoende bedwelmt, en dat er geen extra substanties nodig zijn.  

Doordat we zo dicht bij de abdij wonen en dus zien wat er gebeurt om en bij de site, kunnen we mee 
zorg dragen voor deze oude, kwetsbare site. 
We ondervonden ook dat de abdij een ontwapenende invloed heeft, en dat ze dus geschikt is om 
gesprekken te organiseren, gesprekken gericht op een beter begrip van de wereld die ons omringt. 
De buren van de abdij, dat is eigenlijk een zoektocht naar hoe je samen aangename momenten kan 
creëren in deze plek die sereniteit uitwasemt.

Inkeer, sereniteit, helderheid, openheid, empathie, meditatie … het zijn  termen die we hopen te 
verbinden met de abdij. Is dat hoe zo’n oud spiritueel gebouw in de eenentwintigste eeuw toch nog 
zijn werk doet in en voor de gemeenschap die errond woont? 

We hebben ondervonden dat de impact van de abdij soms de grenzen van de culturen overstijgt: ook 
mensen die opgegroeid zijn in andere culturen ‘voelen’ de abdij. Dat maakt het makkelijker om ook 
met hen dingen te doen in en om de abdij. Op die manier slaagt dit stokoude gebouw erin om de 
mensen van de buurt, en mensen van elders een beetje dichter bij elkaar te brengen. Over de grenzen 
van leeftijd, inkomen, geslacht en cultuur heen. 

Dat we dat soort zaken samen kunnen verkennen en ontwikkelen in de abdij heeft de banden tussen 
de Buren van de Abdij verstevigd. 
Met dat alles zijn de Buren van de Abdij ondertussen ook een netwerk van buren die elkaar kennen 
en samen plezierige dingen doen. Jong, oud, rijk, arm, man, vrouw, Belg of niet, iedereen is welkom. 
Geregeld slagen we er ook in om die verscheidenheid waar te maken. De Buren van de Abdij is een 
buurtvereniging die enigszins een refl ectie is van Ganda anno 2011, al kunnen we op dat vlak zeker 
nog vooruitgang boeken.  

O ja, en er is nog nieuws. Terwijl we dit boek afwerkten, liet de Stad Gent ons weten dat we bijen 
mogen kweken in de abdijtuin. De imker loopt zich al warm. Sint-Baafshoning...  benieuwd hoe 
zoet die zal smaken.
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de lange kruisgang
bewaart  in rust de zerken

van heel veel vroeger

An Colpaert
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Van arm en ziek in het Sint-Baafsdorp en 

in het Spaans Kasteel (13de-17de eeuw)

Q
door Griet Maréchal
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Een groot deel van de bevolking zweefde in de Middeleeuwen rond de armoedegrens. In 
die jaren waarin een gemiddelde arbeider, bijvoorbeeld een arbeidersknecht met een gezin 
– , slechts zeventig tot tachtig procent van zijn loon aan voedsel moest besteden waarvan 

vierenveertig procent aan brood, bereikte hij het bestaansminimum. De overige twintig tot dertig 
procent ging naar huishuur (vijf tot vijftien procent) en naar licht, verwarming en kleding (elk 
vijf tot tien procent). Als hij een nog groter deel van zijn loon moest besteden aan voedsel, in het 
bijzonder aan brood, dan haalde hij het bestaansminimum niet. Het spreekt vanzelf dat duurdere 
voedselprijzen, werkloosheid, ziekte, handicap of overlijden van de kostwinner dus nefast waren. 
Waar kon een behoeftige in dergelijke omstandigheden terecht voor de broodnodige hulp? In deze 
bijdrage zullen we die vraag beantwoorden voor de bewoners van het Sint-Baafsdorp en van het 
Spaans Kasteel waarvoor het dorp in 1540 grotendeels plaats moest maken. 

Het Sint-Baafsdorp, de kleine agglomeratie ten oosten van de gelijknamige abdij, telde in de vijf-
tiende eeuw ongeveer 1.500 mensen die zo’n driehonderd huizen betrokken en dat tot in 1540, het 
jaar waarin 102 huizen moesten plaats maken voor het optrekken van de citadel, het latere Spaans 
Kasteel. In de twee derden van het dorp die voorlopig nog overeind stonden, woonde nog een dui-
zendtal inwoners in 190 (in 1557) tot 214 huizen (in 1571-72), geconcentreerd zowel ten noorden als 
ten zuiden van het kasteel. De belangrijkste straten, zoals de Dendermondsesteenweg, de Kouter-, 
Katte-, Modaal- en Hospitaalstraat bleven over. De genadeslag kwam toen het Calvinistische stads-
bestuur in 1577-1578 besloot een nieuwe verdedigingsgordel aan te leggen dichter bij het stadscen-
trum. Deze vesten gecombineerd met een bouwverbod in een straal van 578 meter, betekenden 
het complete verdwijnen van het dorp: onder meer 115 huizen moesten worden afgebroken. Toch 
kende het inwonersaantal nog een korte opfl akkering omdat hetzelfde stadsbestuur het kasteel 
had geconfi squeerd, gebouwen had verkocht en gronden in cijns had gegeven (1581-1582). Maar 
de overwinning van Alexander Farnese in 1584 en de intrek van het Spaanse leger betekenden het 
defi nitieve einde van het dorp.

In de Middeleeuwen waren de zeven schepenen die voor het leven waren aangewezen door de abt, 
zowel de bestuurders als de rechters van de Sint-Baafsheerlijkheid waarvan het Sint-Baafsdorp 
deel uitmaakte. De scheiding der machten zal immers nog enkele eeuwen op zich laten wachten. 
Ondanks dat afzonderlijke bestuur werd het dorp van de dertiende tot de zestiende eeuw geleidelijk 
aan meer en meer bij Gent geïncorporeerd en voor het betalen van belastingen werden de bewoners 
als volwaardige Gentenaars beschouwd. Het Sint-Baafs- en het Sint-Pietersdorp waren de twee wij-
ken waar de gemiddelde waarde van de huizen het laagst lag. Fiscaal gezien stonden ze helemaal 
onderaan de ladder. De Bavenaars waren dus eerder arm. Ook de H. Kerstparochie waartoe het 
dorp kerkelijk behoorde, was globaal genomen een minder vermogende parochie.

Het hospitaal

In de Middeleeuwen was een hospitaal een instelling met een sociaal karakter: het bood onder-
dak aan een zeer brede waaier van hulpbehoevenden zoals daklozen, passanten, vreemdelingen, 
bejaarden… Arme zieken en ziek gevallen passanten konden er ook terecht, maar dan niet op 
de eerste plaats omdat ze ziek waren, maar omdat ze geen onderdak of oppas hadden. Medische 
verzorging was immers niet inherent aan een verblijf in een middeleeuws hospitaal. Het was meer 
een plaats die voorbereidde op een goede dood dan op genezing. De voornaamste bekommernis 
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was dat er een priester ter beschikking stond om de biecht te horen en de laatste sacramenten toe te 
dienen, zodat men in de hemel kon terechtkomen. Op een chirurgijn of geneesheer kon eventueel 
een beroep worden gedaan, maar dat was niet vanzelfsprekend. Zo bezochten in de Gentse Bijloke 
geneesheren en chirurgijnen pas vanaf de zestiende eeuw op geregelde tijdstippen de zieken.

Het was abt Boudewijn I die als wereldlijk heer van het Sint-Baafsdorp er in 1207 een hospitaal 
stichtte. Het zou worden gevestigd ten noorden van de Antwerpse steenweg aan de toenmalige 
Hospitaalstraat, die nu de Pilorijnstraat wordt genoemd. Als startkapitaal kreeg het de opbrengst 
van de tienden op het eiland Wulpen, een eiland in de Westerschelde dat in 1377 voor een groot 
deel en in oktober 1513 helemaal door een stormvloed zou worden verwoest. In de stad functio-
neerden in het begin van de dertiende eeuw reeds het stedelijke Sint-Janshospitaal waarvan de 
kapel nog steeds bestaat als de Galerie St-John en het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal, gelegen naast 
de Sint-Michielskerk in Onderbergen, dat in 1228 zou verhuizen naar de huidige Bijlokesite. Dat 
laatste was gesticht door leden van de Gentse patriciërsfamilie uten Hove. De abt van de Sint-Pie-
tersabdij, eveneens als heer van zijn dorp, zou er rond 1222 het Hebberechtshospitaal oprichten. 

Het Sint-Baafshospitaal 
dat in de vijftiende eeuw 
naar Sint-Anna werd 
genoemd, kan aanvan-
kelijk een werking heb-
ben gehad die was ge-
richt op een breed veld 
van hulpbehoevenden, 
maar daarover hebben 
we geen informatie. 
Vanaf het ogenblik dat 
die wel voorhanden is, 
nam het huis alleen nog 
proveniers op. Dit wa-
ren gezonde mannen en 
vrouwen die er een prebende genoten, dit wil zeggen kost en inwoning, en dat tot op het einde van 
hun leven. Hun aantal schommelde tussen de twaalf en de zestien. De abt en zijn voornaamste 
medewerker in wereldlijke aangelegenheden, de proost, waren heer en meester over het hospitaal. 
Zij bepaalden wie een plaatsje kreeg, aan welke voorwaarden en hoe binnen het huis moest worden 
geleefd. Om zo’n prebende te verwerven moest noch aan een minimum- noch aan een maximum-
leeftijd worden voldaan: man of vrouw, oud of jong kwam in aanmerking. Ook echtparen namen 
er hun intrek.

Er werd in de reglementering veel aandacht geschonken aan wat er met de goederen van de pro-
venier moest en niet mocht gebeuren. Zo moest hij of zij bij de intrede het reeds aanwezige gezel-
schap niet alleen gul bedenken, maar ook al zijn goederen aan het huis schenken en beloven alles 
wat hij nog zou verwerven aan datzelfde huis na te laten. En dat gebeurde ook. Pieter van Huuts-
gavere schonk op het moment van zijn intrede 96 pond parisis  en Joos van Scoenbeke schonk op 
12 december 1497 behalve zijn juwelen en roerende goederen ook een huis met de bijbehorende 
grond. Hij behield wel levenslang het vruchtgebruik. Dat was trouwens meestal het geval, zo ook 
bij Jan Mond, die op 26 september 1452 zijn huis en grond in het Ingelandgat in Gent schonk. 
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In 1361 werd nog een onderscheid gemaakt tussen wie er uit gebrek en armoede hun intrek namen 
en de gegoeden. De eerstgenoemden moesten onder ede beloven dat al hun goederen bij overlijden 
aan het hospitaal zouden toevallen. De gegoeden waren vrijgesteld van die eed. Voor hen volstond 
het dat deel af te staan waardoor “God ghepayt si ende sij in hare conscientie”. In 1465 was dat 
onderscheid verdwenen. Voortaan moest iedereen zijn volledige nalatenschap afstaan. Dat de even-
tuele erfgenamen niet gelukkig waren met zo’n regeling lag voor de hand. Om processen te vermij-
den moesten ze expliciet afstand doen van hun erfenisrechten. Zo verklaarde Kateline, dochter van 
Raes Robberechts voor de schepenen van de Keure, dat ze ermee akkoord ging dat alle bezittingen 
van haar vader na zijn dood aan het hospitaal toekwamen. Zelfs al mocht haar vader tijdens zijn 
verblijf nog enig goed verwerven, zij zou er geen aanspraak op maken.

De doorsnee prebendegenieter was dus niet onbemiddeld en kan niet tot de armen worden gere-
kend. Dat een hospitaal zijn deuren sloot voor behoeftigen was niet uitzonderlijk, eerder de regel en 
dat zowel in Gent als in andere steden. De belangen van de instellingen en van de gegoeden waren 
daarbij gelijklopend. De instelling kon zo haar patrimonium gevoelig uitbreiden of een oplossing 
vinden voor fi nanciële problemen, meer bepaald krediet¬problemen, terwijl de burgerij getekend 
door een groeiende vrees voor armoede en ziekte, zich op die wijze van een onbekommerde le-
vensavond kon verzekeren. De voorkeur voor gegoede proveniers boven armen verklaart eveneens 
waarom behalve Bavenaars ook bemiddelde Gentenaars een prebende in het Sint-Baafshospitaal 
verwierven. Een instelling ten voordele van de arme inwoners van het Sint-Baafsdorp was het 
bijgevolg niet.

De proveniers leefden afzonderlijk in een kamer of in een huisje. Gemeenschappelijk was de keu-
ken waar ze dagelijks een “potage” voorgeschoteld kregen. Dit was een in één pot toebereide 
eenvoudige spijs, die naargelang de tijd van het jaar de een of andere fi jngemaakte groente of 
meel- en melkspijzen, moes en brij kon zijn. Ze kregen wekelijks zeven broden, een half pond 
boter (= ongeveer 200 gram), een klein geldbedrag en voldoende licht bier. Op dertien kerkelijke 
feestdagen kwam daar een portie vlees of vis en een vierendeel bruin bier bovenop en op het feest 
van de populaire heilige Sint-Lieven kreeg elk een kwart gans. Op bepaalde dagen zoals de dag 
waarop de rekening gecontroleerd en afgesloten werd en naar aanleiding van jaarmissen, waren er 
nog extraatjes. In de tweede helft van de veertiende eeuw werden de voedselbedelingen vervangen 
door een uitkering in geld. In jaren van duurte moest de instelling bijgevolg niet dieper in de buidel 
tasten om aan het nodige voedsel te geraken en waren de risico’s voor de proveniers. De gemeen-
schappelijke potage bleef evenwel behouden, maar viel dan wellicht wat dunner uit.

Als tegenprestatie moesten de hospitaalbewoners de monniken van Sint-Baafs bij ziekte bijstaan. 
Dat werd vooral van de vrouwen verwacht. De mannen hoorden te helpen bij het fi nanciële beheer. 
’s Avonds na het luiden van het klokje waren de bewoners verplicht bijeen te komen in de kapel om 
er te bidden voor de weldoeners van wie de meesteres de namen voorlas. Een belangrijk argument 
bij een stichting of een schenking was immers dat die ten goede zou komen aan het zielenheil van 
de schenker of stichter. Wie afwezig was bij dat gebed, verbeurde een brood dat de meesteres aan 
de armen zou uitdelen. Daarmee werden duidelijk niet de medeproveniers bedoeld!
 
Waar mensen samenleven, zijn er spanningen, ruzies en zelfs handgemeen. Daarom hadden de abt 
en de proost niet alleen de te volgen levenswijze voorgeschreven, maar ook de strafmaatregelen bij 
overtreding. De strafmaat was steeds het verlies van de prebende gedurende een of meer dagen, 
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Wie waren de monniken?

De afkomst van de monniken is nog niet systematisch bestudeerd. Over de abten weten we 
meer. Zo waren acht abten uit Gent afkomstig en tien uit de onmiddellijke omgeving. Van 
drie hebben we geen gegevens. Van de Gentenaars onder hen behoorde een groot deel tot 
het patriciaat. Van adel waren Walter van Rode (1306-1312) en Raphael de Mercatel (1478-
1507), de natuurlijke zoon van hertog Filips de Goede. Weinig monniken hadden aan een 
universiteit gestudeerd en er een titel behaald. 

De Sint-Baafsabdij was een van de belangrijkste abdijen van het land en de abten kregen 
niet alleen opdrachten van de paus, maar ze telden ook mee op het politieke schaakbord. Jo-
ris van der Zickelen maakte in 1405 deel uit van de hertogelijke raad en Jan van Sycleer van 
de commissie die de Gentse schepenen moest kiezen (1478). Van Sycleer was uit een Gentse 
apothekersfamilie afkomstig. Abt de Mercatel werd belast met diplomatieke opdrachten en 
was lid van de hertogelijke raad. Egidius Boele, die abt was in het begin van de 15de eeuw, 
maakte deel uit van de Geheime Raad van Keizer Karel V, een van de drie collaterale raden 
die het land bestuurden, en was zoals Van Sycleer aangesteld door de vorst om te zetelen in 
de commissie die het Gentse stadsbestuur moest vernieuwen.

Voor het gros van de monniken mogen we dan ook veronderstellen dat ze uit dezelfde niet-
onbemiddelde milieus afkomstig waren. Het was niet voldoende om vroom te zijn en een 
roeping te voelen om monnik te kunnen worden.

Spitaalpoortbeluik
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tot zelfs het complete verlies bij halsstarrigheid. Dat was de zwaarste straf vermits in dit geval alle 
ingebrachte goederen in het bezit van het huis bleven.   
De abt of de prior straften gewichtige misdrijven, de meester (en later de meesteres) kleinere on-
geregeldheden. De meesteres stond in voor het dagelijks huishoudelijk beheer. Zij was een van de 
proveniers, de meester niet. Hij was een buitenstaander, monnik of kapelaan. Tegen het einde van 
de 14de eeuw werd hij vervangen door een gesalarieerd ontvanger. Hun functie was vooral van 
fi nanciële aard. 

Het hospitaal behoorde niet tot de gebouwen van het Sint-Baafsdorp die in 1540 moesten worden 
gesloopt om plaats te maken voor de dwangburcht, want zo ver strekte de vesting zich  niet uit. 
Vanaf 1571 tot aan de afbraak in 1578 functioneerde de kapel nog als parochiekerk voor het deel 
van de H. Kerstparochie dat buiten de in 1566 opgerichte Dampoort lag. Het hele complex ver-
dween in 1577-1578 met de bouw van de nieuwe vesten door het calvinistisch bewind. De goederen 
van het hospitaal kwamen in het bezit van de bisschop van Gent als opvolger van de abt van Sint-
Baafs.

Tafel van de H. Geest of armentafel

Waar konden arme bewoners wel terecht voor steun? Voor hen functioneerden van in de twee-
de helft van de dertiende eeuw de Tafels of dissen van de H. Geest. Hun naam hadden ze wel-
licht te danken aan de uitdelingen die plaatsvonden aan een bank of tafel achteraan in de kerk. 
De H. Geest stond symbool voor de naastenliefde. De Tafels waren van burgerlijke oorsprong. Het 
is niet omdat hun ressort overeenstemde met een parochie, dat men ze mag beschouwen als kerke-
lijke instellingen. Om het met de woorden van de abt van Sint-Pieters te zeggen : ze zijn ontstaan 
uuter ghemeente. Rond 1500 maakte hij onder de instellingen voor armenzorg in zijn heerlijkheid 
een onderscheid tussen deze die de abten gecreëerd hadden, zoals het Hebbrechtshospitaal en deze 
ontstaan uuter ghemeente, met name de vier H. Geestmeesters die de aalmoezen voor de armen 
beheerden en het H. Geesthuis, dat onderdak verleende aan arme kooplui.  Aan het hoofd stonden 
onbezoldigde dis- of H. Geestmeesters, leken die werden gekozen onder de gegoede burgers van 
de parochie, waardoor een groot aantal mensen was uitgesloten. Het waren de Gentse schepenen 
die de bedelingpolitiek van de tafels oriënteerden, zoals verder nog zal blijken.

De H. Kerstparochie waartoe het Sint-Baafsdorp behoorde, was zo uitgestrekt dat het in wijken 
of kwartieren was ingedeeld. De respectieve H. Geestmeesters waren goed vertrouwd met de be-
woners van hun wijk. Zij bepaalden immers wie in aanmerking kwam voor hulp: zij deelden pen-
ningen uit die de behoeftige kon inruilen tegen een bepaald product. In 1505-1506 deelden Pieter 
Utendale, Pieter Leeman, Pieter Van de Velde, Jan van den Poele, Symoen de Wiest, Joos Keghele 
en Joos De Wintre vooral tarwebroden, bier en haring uit, voedsel dat veel calorieën bevatte. 
Voorts ook 31 paar mannen- en 63 paar vrouwenschoenen. De schoenen zouden van zo’n bedroe-
vende kwaliteit zijn geweest, dat men meerdere paren per jaar nodig had en dat men bijgevolg uit 
die cijfers niet het aantal gesteunde mensen mag afl eiden. Begraven worden zonder kist in een 
bundel stro en zonder enige kerkelijke ceremonie, was een schrikbeeld. Daar veel arme families 
nu eenmaal niet beschikten over het geld om dat te voorkomen, was ook het bekostigen van doods-
kisten een regelmatig terugkerende uitgavenpost. 

De inkomsten kwamen in de eerste plaats van stichtingen. Bij testament schonk iemand goederen 
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Beluik op wat nu het Spaans-
kasteelplein is, gezien vanuit de 

Kapelaanstraat

Beluik in de Spanjaardstraat 
(nu Spaanskasteelplein)

De pijl duidt de ingang van het 
beluik in de Spanjaardstraat 

aan. Hier werd de basis gelegd 
van het vleesbedrijf Ter Beke 

uit Waarschoot.
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aan de H. Geesttafel waarvoor in ruil zielmissen moesten worden opgedragen, bijvoorbeeld jaar-
lijks op de verjaardag van zijn sterfdag. Die gingen vaak gepaard met uitdelingen aan de aanwezige 
armen die verondersteld werden voor het zielenheil van de stichter/schenker te bidden. Andere in-
komsten kwamen voort van schenkingen, bijvoorbeeld van huizen, in ruil voor een lijfrente of het 
levenslange onderhoud door de Tafel, vergelijkbaar met de werkwijze in het hospitaal. De armen-
tafel verhuurde die huizen, maar armen kwamen niet in aanmerking als huurders, daarvoor waren 
de huren te hoog. De gemiddelde jaarlijkse huishuur bedroeg in de tweede helft van de vijftiende 
eeuw bijna de helft van wat een ongeschoolde arbeider per jaar verdiende. En zoals gesignaleerd, 
kon een doorsnee werknemer maximaal vijf tot vijftien procent aan huur besteden.
 
De uitdelingen vonden vaak plaats op kerkelijke feestdagen of op de dagen bepaald door gegoede 
particulieren in hun testament. Men hield dus meer rekening met de wensen van de stichters dan 
met de noden van de behoeftigen. Kerkelijke feestdagen waren immers niet noodzakelijk ogenblik-
ken waarop de nood het hoogst was. Daarop vormde de Tafel van de H. Kerstparochie een geluk-
kige uitzondering: de meeste uitdelingen vonden plaats tijdens de wintermaanden.
 
Op het einde van de vijftiende eeuw leefde de helft van de Gentse bevolking rond de armoede-
grens. Ze behoorden tot de zogenaamde fi scale armen: die werkten wel, maar verdienden te weinig 
om belastingen te betalen. Concrete armencijfers voor het Sint-Baafsdorp hebben we niet. We 
weten wel dat de steun verstrekt door de armentafels niet alle armen ten goede kwam en dat wie 
steun kreeg daarom niet tot de armste laag van de bevolking behoorde. In werkelijkheid bereikte 
die hulp slechts een gering percentage van de behoeftigen. Rekening houdend met de lage fi scale 
waarde van de huizen in het Sint-Baafsdorp, behoorde ongetwijfeld meer dan de helft van de in-
woners tot die categorie. 

Behalve zieke gezinshoofden, weduwen, wezen, bejaarden en gehandicapten steunden de tafels 
vooral “scamele huusweken”. Dit waren mensen die beschaamd waren over hun armoede, wat 
niet wil zeggen dat ze totaal berooid waren, maar dat ze om welke reden dan ook niet volgens hun 

Arme of rijke monniken?

In 1247 kregen de monniken de toestemming van de paus om te erven van hun ouders 
met uitzondering van leengoederen. Na hun dood kwamen de goederen aan de abdij toe. 
Die evolutie naar privé-bezit zette zich door ook al was het tegen de regel. Elke monnik 
kreeg niet alleen kost en inwoning en het genot van de opbrengst van wat hij had geërfd, 
maar kreeg er kleedgeld en een jaargeld bovenop. In de vijftiende eeuw bedroeg het 
kleedgeld 40 pond en het pensioen of jaargeld 40 tot 60 pond. De prior ontving het dub-
bele en wie een functie uitoefende zoals kelderwaarder, ziekenmeester of aalmoezenier, 
werd daarvoor vergoed. Werd de monnik ziek, dan werd hij opgenomen in de infi rmerie, 
zijn medicijnen werden betaald en hij kreeg een extraatje om speciaal voedsel te kopen. 
Liep het slecht af, dan werden zijn begrafeniskosten betaald door het hoofd van de zie-
kenzaal, de ziekenmeester.
Wat betekenden die bedragen? Het jaargeld alleen al stemde overeen met een half jaar-
loon van een geschoolde arbeider die werd verondersteld daarmee zijn hele gezin te on-
derhouden. 
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sociale positie konden leven, zoals kleine ambachtsmeesters die hun betrekkelijke welvaart door 
tegenslag hadden verloren. De steun van de dissen was trouwens globaal genomen zo beperkt dat 
alleen wie nog regelmatig werk had, daarmee kon rondkomen. Werklozen, weduwen, wezen en 
gebrekkigen waren ondanks de eventuele steun nog steeds op bedelen aangewezen.

Op het einde van de achttiende eeuw hervormden de Fransen de armenzorg. De bezittingen van 
de Tafels of dissen gingen over naar het in 1796 opgerichte Bureel van Weldadigheid, om in 1925 
samen met de eveneens in 1796 opgerichte Commissie van Burgerlijke Godshuizen, de Commissie 
van Openbare Onderstand te vormen (COO). Die werd met ingang van 1 januari 1977 het huidige 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, beter bekend als het OCMW.

De aalmoezenie

Een ander kanaal waarlangs de arme Bavenaar op wat steun kon rekenen was de aalmoezenie van 
de Sint-Baafsabdij. Deze dienst realiseerde de door de regel van Benedictus opgelegde armenzorg. 
Voor de hoeveelheden die moesten worden uitgedeeld, de aard of het moment, vallen geen vaste 
regels te ontdekken. Wel genoten kerkelijke feestdagen ook hier de voorkeur. Op Witte Donderdag 
werden zowel geldstukjes als schoenen uitgedeeld. In 1390 was dit 1 mijt per arme en het waren 
er 2.712! Dat aantal is van dezelfde orde van grootte als het aantal inwoners dat steun ontving van 
de armentafels, namelijk ongeveer 2.400. Maar zoals reeds aangestipt, betekent dat niet dat daarin 
alle hulpbehoevenden inbegrepen waren. Een mijt is een heel klein muntstukje: een geschoolde 
ambachtsman verdiende er 216 per dag. Dat er 2.712 gegadigden waren voor een dergelijk laag 
bedrag, bevestigt de aanwezigheid van vele paupers in Gent. De steun van de aalmoezenie was im-
mers niet beperkt tot de inwoners van het Sint-Baafsdorp. De belangrijkste uitdeling in de vijftien-
de eeuw was rogge. Maar of het om dagelijkse porties ging of alleen om uitdelingen op bepaalde 
feestdagen, valt niet uit te maken. De aalmoezenier gebruikte voor de uitdelingen de leveringen 
verschuldigd door de pachters en renteplichtigen. In tegenstelling tot de Tafels hield hij wel vast 
aan uitdelingen in natura, ook in duurtejaren. Hij kocht in die jaren zelfs extra rogge aan.

Na de afschaffi ng van de abdij bleef de aalmoezenie bestaan als aalmoezenie van het bisdom Gent. 
De oude stichtingen, vaak van religieuze aard, werden voort uitgevoerd, zoals op Witte Donder-
dag de voeten wassen van 24 personen, die elk wat wijn en een brood met daarin een geldstuk 
kregen. Over de rest kon de bisschop als opvolger van de abt vrij beschikken. Een deel ging naar 
bedelorden en andere instellingen, maar ook individuele gevallen onder wie Bavenaars konden de 
bisschop en zijn aalmoezenier vermurwen. De weduwe Vanderstraten uit de Kattestraat had op 26 
januari 1575 drie schellingen ontvangen. Op 25 september kreeg ze nog tien schellingen en acht 
groten “om een rocxkin voor haer dochtere die de goede lieden ghijnck dienen”. Haar dochter had 
werk gevonden, kon uit dienen gaan, maar had blijkbaar niet één deftige rok om aan te trekken…

 Geleerd door de reformatie investeerde de kerkelijke overheid in het begin van de zeventiende 
eeuw fors in het uitbouwen van kerkelijke structuren en in het verspreiden van de kennis van de 
rooms-katholieke godsdienst. De onwetendheid was immers groot. Voor de volwassenen waren er 
de zondagse preken, voor de kinderen catechismuslessen. Om de kinderen én hun ouders te mo-
tiveren werd een klein geldstukje, een oortje, aan elk aanwezig kind gegeven. De bisschoppelijke 
aalmoezenie bekostigde dat voor de catechismuslessen van de jezuïeten en augustijnen, maar via 
de pastoor ook voor de kinderen in het Spaans Kasteel.
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Beluik in de Ossenstraat, 
nu Rommelwaterpark

Beluik in de Spijkstraat

Beluik in de Ossenstraat, 
nu Rommelwaterpark
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Algemene armoede en bedelarij

De armoede was zo omvangrijk en de verstrekte steun in die mate onvoldoende, dat bedelen nood-
zakelijk was. Werklozen, weduwen, wezen en gebrekkigen waren daarop aangewezen. In crisis-
perioden zoals bij gebrek aan werk door de onderbreking van de aanvoer van de grondstof wol of 
bij hoge voedselprijzen was bedelen voor veel meer mensen noodzakelijk. Het pauperisme nam in 
de vijftiende eeuw hand over hand toe. De Gentse stadsmagistraat verbood dan maar het bedelen. 
Vanaf 1414 werd met de regelmaat van de klok een bedelverbod afgekondigd behalve voor wie de 
toestemming van de H. Geestmeesters had. Die toestemming werd gematerialiseerd in de vorm 
van een kenteken dat bovenop de kledij moest worden gedragen. Alleen wie niet in staat was om 
te werken kreeg dat kenteken. Werklozen werden automatisch als werkonwilligen beschouwd. Dat 
er geen werk was, werd niet in aanmerking genomen en ook niet dat het loon van wie wel werk 
had, vaak niet volstond om een gezin van het levensminimum te voorzien. Kleren die de stad aan 
individuele armen bedeelde, droegen het stadswapen zodat de herkomst van de kleren en de hoe-
danigheid van de drager duidelijk was. Het stigmatiseren van de arme was begonnen.

Een volgende stap van het stadsbestuur was het verjagen van vreemde bedelaars uit de stad, zoals 
in het duurtejaar 1432. En steeds opnieuw poogde men de steun drastisch te beperken en mochten 
de H. Geestmeesters alleen wie arbeidsonbekwaam was wat steun of een bedeltoelating toeken-
nen. De schepenverordening van 19 februari 1491 was zeer duidelijk: “so es gheordonnert dat van 
nu voort an de helegheestmeesters of huere cnaepen negheene aalmoesenen en gheven noch en 
distriburen van den goede van de heleghen gheest, dan alleenlic onvermoghene, aerme cruepele 
lieden of blende of die zulc ghebrec hebben in huere leden of zinnen, als dat zi hun broot niet win-
nen en moghen”.

Soortgelijke maatregelen werden ook elders genomen. Rond het midden van de vijftiende eeuw 
volgde het landelijke niveau, Brabant in 1459 en Vlaanderen in 1461: arbeidsplicht binnen de drie 
dagen voor alle validen en wie daarna bedelde zonder het kenteken van de H. Geesttafel kon naar 
de galeien worden gestuurd. Het was een sociale politiek die meer met het vormen van een arbeids-

Maaltijden in de abdij 

In de Late Middeleeuwen aten de monniken driemaal per dag, wat tegen de regel was. Ook 
tegen de regel was dat ze dagelijks vlees aten, behalve in de vastenperiode. Op hun menu 
stonden runds- en vooral schapenvlees, wild en gevogelte, zee- en riviervis, zuivelproducten, 
brood, groenten en fruit. In vastenperiodes werden vooral vis en droge in- en uitheemse 
vruchten verorberd, zoals vijgen, rozijnen, amandelen. Vandaar de zegswijze “vijgen na Pa-
sen” voor iets wat te laat komt. Met Pasen eindigde immers de vastenperiode waarin vijgen 
in grote mate werden geconsumeerd. Gemiddeld werd dagelijks 2,3 liter wijn gedronken. 
Het was een rijkelijk en gevarieerd menu dat scherp afstak tegen dat van de doorsnee Bave-
naar die zich gelukkig mocht prijzen als slechts de kleine helft van zijn voedselbudget naar 
brood ging.
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reserve en het drukken van de lonen te maken had dan met christelijke naastenliefde. 

Maar de situatie evolueerde dusdanig dat optreden op lokaal en regionaal vlak niet volstond. Met 
zijn ordonnantie van 7 oktober 1531 poogde Keizer Karel de armenzorg op het hoogste niveau te 
hervormen. De voornaamste principes waren: strikt verbod op de bedelarij, arbeidsplicht voor de 
validen en centralisatie van de bestaande fondsen in een “gemene beurs”. Die laatste maatregel liet 
meer effi ciëntie van de toegekende steun en een grotere controle van de armen toe. In uitvoering 
daarvan richtten de schepenen in Gent op 8 februari 1535 een Camere van de ghemeene aermen 
op. Tot een centralisatie van de armentafels en godshuizen kwam het niet, hoogstens tot een over-
koepeling van de bestaande instellingen. Wel beheerde de Armenkamer de vier armenscholen 
en weeshuizen van de stad en het weeshuis voor geesteszwakken van de Zandpoort. Zij betaalde 
eveneens de armengeneesheren en -chirurgijnen of heelmeesters bij wie ook de arme Bavenaars 
terechtkonden. De bedeltoelating moest duidelijk zichtbaar zijn: een stedelijke ordonnantie van 
20 oktober 1537 schreef voor dat het bedelkenteken een strook of band wit laken was, twee duim 
breed dat op de rug van het bovenkleed werd genaaid en van de linkerschouder tot onder de arm 
liep. 

Het Spaans Kasteel

Het Spaans Kasteel en zijn bevolking vormden een gemeenschap op zich. Het was een militaire 
entiteit, een garnizoen onder leiding van een gouverneur of bevelhebber, maar ook een kerkelijke 
entiteit, een parochie met pastoor, onderpastoor, kerk, kerkhof enz. Er leefden heel wat gezinnen, 

De gouverneurswoning in de Prooststraat, voormalig ‘Hoge Huis’ van de Sint-Baafsabdij
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er werden kinderen geboren, er werd getrouwd en gestorven. Er werd gefeest en armoe geleden. 
De gouverneur kon er een luxueuze levenswandel op na houden. In het begin van de zeventiende 
eeuw, een economisch zwarte periode voor Gent, waren er in de hele stad slechts drie koetsen. Een 
ervan was die van de gouverneur. De koetsen van de bisschop en van de voorzitter van de Raad van 
Vlaanderen werden getrokken door één paard, de koets van de gouverneur door twee. De gewone 
soldaten verdienden niet slecht. Het probleem was dat hun loon, zeker in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw, heel onregelmatig en onvolledig werd uitbetaald. 

De citadel werd niet toevallig het Spaans Kasteel genoemd. De gouverneur was een Spanjaard en 
zijn functie werd zo belangrijk geacht dat het besluit van zijn benoeming steeds in Spanje werd  
genomen, ook al resideerde er in Brussel een landvoogd of gouverneur-generaal. Vele soldaten 
waren Spanjaarden en Italianen, de voertaal was Spaans. Terwijl de kerkregisters van dopen, hu-
welijken en begrafenissen in andere parochies in het Latijn werden opgesteld, waren ze hier in de 
zeventiende eeuw in het Spaans. Bij een ‘visitatie’ - een controlebezoek door bisschop Triest - wer-
den de te stellen vragen netjes in het Spaans vertaald. Alle ondervraagden; leidende militairen en 
geestelijken, antwoordden op één na in het Spaans. Maar het Spaans Kasteel was geen reservaat. 
Er waren gemengde huwelijken, voor werkzaamheden werd een beroep gedaan op plaatselijke 
ambachtslieden en het bier was er goedkoper dan in de stad want het was vrijgesteld van belastin-
gen. Hoewel het niet de bedoeling was dat Gentenaars er zouden gaan drinken, gebeurde dat toch 
frequent. Het verbod terzake moest immers steeds opnieuw worden afgekondigd.

Het Spaanse militaire hospitaal 

Voor de 2.500 soldaten van de Gentse citadel functioneerde vanaf 1612 tot 1700 een eigen hos-
pitaal. Het lag niet binnen de dwangburcht, maar aan de overzijde van de Schelde, waar zich nu 
het Sint-Lievenscollege bevindt (Volmolenstraat). Het kende de nodige ups en downs, maar zijn 
bloeiperiode viel ongetwijfeld in de jaren veertig van de zeventiende eeuw toen er serieus werd 
geïnvesteerd om niet alleen de soldaten van het garnizoen, maar ook de soldaten verwikkeld in de 
strijd in Zeeuws-Vlaanderen, te kunnen opvangen. 

Een gedetailleerde inventaris uit 1645 levert een concrete inkijk in het hospitaal. Met vier zie-
kenzalen bood het opvang aan ongeveer 43 zieken in evenveel goed uitgeruste bedden. De zalen 
ademden een uitgesproken religieuze atmosfeer. De grootste zaal diende eveneens als kapel, maar 
religieuze afbeeldingen en tal van religieuze voorwerpen zoals een wijwatervat, kruisbeelden en 
kandelaars, ontbraken evenmin in de andere ruimten. De combinatie van ziekenzaal met kapel of 
altaar was normaal in de toenmalige hospitalen. Minder vanzelfsprekend was de aanwezigheid van 
andere meubels: achttien stoelen, een tafel, een zitbank en twee houten kleerkasten. Het comfort 
van de zieken werd niet vergeten: kacheltjes om hun voeten te verwarmen stonden ter beschikking 
en als ze hun bed verlieten konden ze een van de negen kamerjassen aantrekken. Er waren evenveel 
tinnen pispotten als bedden en een koperen bedpan voor wie het bed niet kon verlaten. Kortom het 
was een voor die tijd zeer goed uitgeruste instelling.

In de zeventiende eeuw gold nog steeds dat er geen medische noodzaak was om bij ziekte bij een 
hospitaal aan te kloppen, indien men een fatsoenlijk onderdak had. Maar voor een gewone soldaat 
die een matras moest delen en met acht in één barak of met zestien in een dubbele barak verbleef, 
was dat niet het geval. Meer bemiddelde en beter gehuisveste offi cieren waren niet op het hospitaal 
aangewezen. Aan het garnizoen was immers een geneesheer of een chirurgijn verbonden, indien 
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Ruïnes van de brouwerij van de Sint-Baafsabdij en het latere Spaans Kasteel, 
gelegen op de hoek van het Buitenhof met de Prooststraat
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niet beide, en een apotheker. Het was de gouverneur van het Spaans Kasteel die hen benoemde. 
Zij waren verantwoordelijk voor de soldaten van de kasteelcompagnie, hun vrouwen, weduwen en 
wezen, voor de offi cieren en soldaten die er in garnizoen lagen en voor het hospitaal. Die instelling 
functioneerde ook als bejaardentehuis voor soldaten. Een bewoner werd er zelfs 102 jaar oud en 
stierf van “ouderdom” zoals het overlijdensregister vermeldt.

De pest

Het Spaanse militaire hospitaal bezat een halve bunder land (= 0,668 hectare) buiten de Antwerpse 
poort waarop niet alleen fruit en verschillende soorten bonen werden gekweekt, maar waarop ook 
twee barakken stonden waarin bewoners van het Spaans Kasteel die het slachtoffer werden van de 
pest, geïsoleerd werden. Deze barakken moesten in de zeventiende eeuw herhaaldelijk dienst doen. 
In mei en juni 1635 stierven er bijvoorbeeld achtendertig pestlijders. In het najaar van 1638 stierven 
er opnieuw zestien onder wie vijf kinderen. In 1646 maakte de pest weer veel slachtoffers in het 
Spaans Kasteel. Het grootste aantal viel evenwel tijdens de laatste pestepidemie in 1668-1669. 

Over die epidemie zijn we vrij goed gedocumenteerd. Bij het uitbreken ervan begonnen de sche-
penen met een hele organisatie om de pestlijders te isoleren. Chirurgijn Niclays Kieckens werd 
aangesteld als bestuurder van het stedelijke pesthuis en als pestmeester. Zijn taak bestond in het 
“gadeslaan, cureren” en eventueel (doen) begraven van de overleden personen die verbleven in de 
barakken. Van 4 augustus 1668 tot en met 7 april 1669 genazen er 27, elf moest hij er begraven 
en acht geïnfecteerde huizen (laten) “kuisen”. De cijfers werden zorgvuldig bijgehouden, want 
hij werd “per stuk” betaald: drie pond voor een genezen patiënt, twee pond voor een huis en drie 
gulden voor het begraven (één gulden = 1/6 pond). Het “kuisen” van de huizen bestond uit het 
desinfecteren waardoor men hoopte de besmetting tegen te gaan. Het gebeurde door zogenaamde 
schrobbers die daarvoor solfer, jeneverbessen en wierook gebruikten.

Maar de grootste sterfte moest nog komen. Van begin april tot en met 15 oktober 1669, toen 
Godtlof de pest plots en defi nitief ophield, waren er immers tachtig sterfgevallen onder de bewo-
ners van het Spaans Kasteel. Negenendertig pesthaarden of huizen moesten in het Kasteel worden 
“gekuist”. Er waren er zo veel dat niet alle geïnfecteerde bewoners uit het Spaans Kasteel hun 
intrek konden nemen in de barakken buiten de Antwerpse poort. Sommigen werden in het stede-
lijke pesthuis opgenomen, andere geïnfecteerden mochten in het Spaans Kasteel blijven. Wellicht 
betrokken ze een afzonderlijk huis waarin ze afgezonderd konden leven. Ze waren met andere 
woorden hogere militairen.

Tegen de pest, contagieuse of haestighe sieckte genoemd omdat ze heel besmettelijk was en snel 
evolueerde, viel weinig te doen. Het stadsbestuur probeerde de pestlijders vooral te isoleren. Voor 
de Gentse bevolking was een pesthuis opgericht buiten de Vijfwindgatenpoort op de plaats van de 
huidige Hollainkazerne. Chirurgijnen en geneesheren publiceerden boekjes met maatregelen tegen 
de pest en schreven geneesmiddelen voor. Die middelen konden geen gunstig resultaat hebben. 
Het is immers maar sinds 1894 dat we weten dat de pestbacil, die zich als builenpest of longenpest 
voordoet, aan de basis ervan ligt en dat ratten en vlooien een noodzakelijke schakel in de versprei-
ding van de ziekte zijn. Er circuleerden ook “superstitueuze” boekjes met remedies tegen de pest, 
meer zelfs, de pastoor van het garnizoen zou er hebben. Hij werd dan ook gesommeerd de exem-
plaren onmiddellijk aan de kerkelijke overheid over te maken.
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Meer vertrouwen moest men hebben in de hulp van pestheiligen, heiligen die tegen de pest werden 
aanroepen. Een van die heiligen was Macharius, die van oudsher vereerd werd in de Sint-Baafsab-
dij. Hij is hoogstwaarschijnlijk de fi guur die afgebeeld staat in de linkervensternis van de oostmuur 
van de refter. Daarvoor pleiten de bewaarde letters S M uit de tweede helft van de twaalfde eeuw. 
Op het lavatorium zijn ook nog fracties van muurschilderingen zichtbaar die aangebracht zijn 
toen het gebouwtje als kapel met altaar werd omgebouwd en werd toegewijd aan  Macharius in 
volle pestperiode van de jaren dertig van de 17de eeuw. De bisschop keurde op 23 november 1635 
eveneens een gebedsgemeenschap ter ere van Macharius goed, die echter voorbehouden was voor 
de soldaten. Burgers waren niet welkom. Die beperking was mogelijk bedoeld om concurrentie te 
vermijden met de Machariuskapel uit 1616 in de Sint-Baafsabdij, waar de relieken van Macharius 
werden bewaard. De opdracht voor het omvormen van het lavatorium tot Machariuskapel kwam 
wellicht van het Gentse stadsbestuur. Schepenen van de keure stapten immers ter plaatse af om na 
te gaan in welke mate het contract met de aannemer correct werd uitgevoerd. 
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op groene klimop
in grijze mist en nevel

een dagpauwoog

Hedwig Aerts
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HET ASTRIDPARK 

Van privétuinen tot openbaar (speel)park

door Marc Hanson 

8



40

Ruim zestig jaar openbaar park (1950-nu)

Vooral in de zomer wordt het Koningin Astridpark aan de Lousbergskaai druk bezocht. 
Volwassenen genieten er van groen en rust, de kleintjes amuseren zich op de speeltuigen 
in en rond de zandbak. Met zijn 8.390 vierkante meter behoort het tot de kleinere parken 

van de Gentse kernstad. Het is een van de weinige van de ruim honderd parken die ontstaan is  
uit  de privétuin van particuliere eigenaars. Die grote tuin was het natuurlijke verlengstuk van een 
lusthuis uit het eind van de achttiende eeuw, dat ruim een halve eeuw later aanzienlijk zou worden 
uitgebreid. In dat vroegere buitenhuis is sinds 1995 de stedelijke Groendienst gevestigd. Een eeuw 
eerder was die opgericht als “Dienst der openbare beplantingen en wandelingen”. De stedelijke 
overheid vond openbaar groen immers belangrijk voor de fysieke en geestelijke gezondheid van de 
stadsbewoners en voor de verfraaiing van het uitzicht van de stad. Die dienst verzorgde de inrich-
ting en het onderhoud van het toenemende aantal boulevards en openbare parken die ondertussen  
toegankelijk waren  geworden voor het gewone volk.
 In 1947 kocht de stad Gent twee naast elkaar gelegen grote privétuinen langs de Lous-
bergskaai, die daarna als één nieuw openbaar park werden aangelegd. Als men voor het negen-
tiende-eeuwse hek in neorococostijl staat, ziet men op de linker eigendom nog altijd het tot villa 
vergrote lusthuis uit het eind van de achttiende eeuw. Met het nieuwe wandelpark wilde het stads-
bestuur een stuk natuurschoon bewaren, de hygiëne van dit stadskwartier bevorderen en de buurt-
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bewoners laten genieten van een stuk gezonde natuur. De aankoop was behoorlijk duur, maar de 
stad kreeg fi nanciële steun van de tijdelijke vzw Kinderparken Koningin Astrid van de provincie 
Oost-Vlaanderen. (Kort na de tragische dood van de koningin in 1935 had men te Laken, via een 
nationale wedstrijd, een gedenkteken voor haar opgericht. Met de rest van het ingezamelde geld 
zouden in alle provinciehoofdsteden Astridparken voor kinderen worden aangelegd.) Meteen is 
daarmee de naam van het park verklaard en ook het feit dat ook een speelterrein voor kinderen 
werd aangelegd. In een nis, gevormd door twee porfi eren zuilen, drie bomen en een hoge rode 
beukenhaag, prijkt dicht bij de ingang een elegant beeld van de geliefde koningin. 
 Het park werd aangelegd in Engelse landschapsstijl met als belangrijkste elementen een 
vijver met een eilandje en een brugje, bomen en boomgroepen, heestermassieven en schelpvormige 
gazons. Enkele oude, gezonde bomen werden in het geheel geïntegreerd. Bloemperken en allerlei 
curiosa zijn ondertussen verdwenen. Vertrekkend vanaf de hoofdingang slingerden drie wandelpa-
den, deels gefl ankeerd door ligusterhagen, zich door het park. Ze moesten de visuele scheidingslijn 
tussen de twee eigendommen doen vergeten. Door de groei van de bomen stierven delen van die 
hagen door een gebrek aan licht, lucht en water. Het intensieve gebruik en ook wel eens misbruik 
van het park dwong de Groendienst tot enkele ingrepen die de esthetiek niet altijd ten goede kwa-
men, maar de leefbaarheid van het park verhoogden. Toen het nieuwe park in juli 1950 zijn poort 
had geopend voor het publiek, was het stadsbestuur hoopvol gestemd: “Met de vakantiedagen zal 
het jonge volkje er, onder toezicht van ouders of verantwoordelijken kunnen ravotten en zich naar 
hartenlust vermaken.”
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Ruim anderhalve eeuw privétuinen
Lusthuizen en –tuinen aan het Visserijkanaal

 Toen de stad de twee grote percelen in 1947 aankocht, hadden die al een geschiedenis 
van anderhalve eeuw als privétuin achter de rug. Het historische overzicht begint met het graven 
van de Visserijvaart (1752), die op korte afstand parallel loopt met de Nederschelde. Zo ontstond 
tussen beide waterlopen een bijna twee kilometer lang, smal schiereiland, dat meer dan een eeuw 
zeer moeilijk bereikbaar zou blijven voor het wegverkeer. Op die smalle landstrook, oorspron-
kelijk bestemd als wandelgebied, ontstond vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw een 
kleinschalige industrie, die zich in de volgende eeuw uitbreidde. Door het verschil in waterpeil 
tussen het kanaal en de Schelde konden ondernemers kleine watermolens laten draaien, soms 
aangevuld met een windmolen. In de tweede helft van de negentiende eeuw zouden die meer en 
meer vervangen worden door stoommachines.
 Het gebied van en rond het huidige Astridpark lag nog meer geïsoleerd van het stads-
centrum dan dat schiereiland. Een plattegrond van het Visserijkanaal uit 1753 geeft daarvan 
een goed beeld. Dat doen ook de Atlas van Ferraris van ruim twee decennia later en de kaart 
Goethals (1796). In het noorden werd het zich versmallende, trechtervormige gebied begrensd 

Deze plattegrond van het Visserijkanaal uit 1752-1753 toont ons de gereduceerde en geïsoleerde ‘Visserye’ als 
een min of meer gelijkbenige driehoek met weinig bebouwing. Vier huizen (onder andere ‘Het Trommelwater’ 
en een ‘Speelhof’) lagen parallel met en niet ver van de nieuwe ‘Coupure’. Eén huis (K) ligt langs een oude 
dorpsweg richting stadswal, terwijl een ander (L) op het einde van een aftakking van die weg staat. We zien al 
de indeling in grote percelen, de oppervlakte is in roeden aangeduid, een oppervlaktemaat van 14 vierkante 
meter. Die indeling was typisch voor de twee volgende eeuwen.
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door de zuidelijke vestingmuur en –gracht van het imposante Spanjaardenkasteel. In het westen 
lag de dubbele watergordel zonder de huidige bruggen. Aan de oostzijde (ongeveer waar nu de 
Ossenstraat loopt) was het afgesloten door de zestiende-eeuwse stadswallen. Daarachter kron-
kelde nog eens een arm van de oude Rietgracht, nog een extra barrière. Op de linkeroever van 
het kanaal lagen er tot op het einde van de 18de eeuw vooral kleine, door hagen afgeschermde 
moestuinen die doen denken aan onze hedendaagse volkstuintjes. Dicht bij die oever lagen in 
1753 op diepe, groene percelen, vier woningen, waarvan één ‘speelhof’, terwijl twee huizen ver-
der af stonden. 
 In de Franse Tijd (1795-1814) bouwden rijke burgers (industriëlen, renteniers, grond-
eigenaars, weldra ook professoren) op die landelijke, stille plek nieuwe lusthuizen. Daarmee 
zetten ze een oude traditie van ‘hoven van plaisance’ (speelhoven) voort. Dat waren zomer- en 
zondagsverblijven van adellijke lieden en rijke kooplui uit de omgeving van Gent, die hun hoofd-
woning in het centrum van de stad hadden. De zomeroptrekjes van de nieuwe rijken lagen in 
de stad zelf, wat uiteraard voordelen opleverde. Het beschikbare areaal was bescheidener dan 
op het platteland, maar toch aanzienlijk genoeg voor een fl inke ‘stadstuin’. De nieuwe trend van 
(stads)zomerverblijven, die zich in de volgende decennia zou doorzetten, was niet toevallig suc-

Net zoals de kaart van Ferraris laat die van landmeter G. Goethals (1796) de moestuinen van de Visserij zien. 
De bebouwing is nog schaarser dan in 1753. Naast de zuidelijke gracht van het Spanjaardenkasteel lag een 
strook grond met allerlei beplanting (weergegeven door vijf rijen boompjes), die eigendom was van Ignace 
Tack. Ook op de linkerkanaaloever en langs de stadswal was de overheid ondertussen overgegaan tot het 
aanplanten van rijen bomen. Die aanplant had ook de bedoeling te verhinderen dat de bewoners die grond 
hadden langs de oevers, delen van het openbare domein (bijvoorbeeld tragels) zouden inpikken.
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cesvol onder het Franse bewind. Behalve tijdens de rampzalige begin- en eindjaren profi teerden 
industriëlen en andere burgers van een grotere vrijheid, een rechtvaardiger belastingstelsel, een 
veel ruimere afzetmarkt en een goedkoop aanbod van onroerend goed van vooral kerkelijke 
oorsprong. 

Een uniek lusthuis bewaard

 Zeep- en zoutzieder Judocus Blanckaert-Van Tieghem (1762-1843), die aan de Steendam 
woonde en werkte, was wellicht de eerste die kort na 1796 een nieuw lustpaviljoen liet bouwen op 
de linkeroever van het Rommelwater. Voor het ontwerp deed hij een beroep op de latere stadsar-
chitect Jean-Baptiste Pisson (1763-1818), die een lusthuis ontwierp in de  empirestijl, die hij in Gent 
introduceerde. De buurman van Judocus aan het Rommelwater, Ignace Tack - een van de rijkste 
ex-brouwers van Gent, die net als Blanckaert aan de Steendam woonde - richtte op een vergelijk-
baar perceel ook een buitenverblijf in. Helemaal aan het begin van dezelfde kant van de Visserij 
lag er een buitenhuis met tuintje dat eveneens zijn eigendom was. Parallel met de zuidelijke ves-
tinggracht van het Spanjaardenkasteel had hij daar nog een strook grond met allerlei beplanting. 

De Atlas van Piéton en Boutique (1809, detail) laat duidelijk zien dat de historische Visserij toen nog veel duide-
lijker dan een halve eeuw eerder, verdeeld was in enkele zeer grote percelen (tuinen), die west-oost liepen in de 
richting van de stadsgracht. Alleen de tuin van Blanckaert was volledig ommuurd. Tussen de oostelijke grens 
van de tuinen en de stadsgracht lagen moerasstroken, velden, weiden en één Engelse landschapstuin (nr. 282). 
Het Visserijkanaal wordt La Lys genoemd (inderdaad in het verlengde van de Leie). Het lusthuis van Blanckaert 
is nr. 228.
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Tussen die strook en het perceel van Blanckaert lag in 1809 de grootste tuin van het Visserijgebied. 
Die tuin van ruim twee hectare met een vijver en een tuinhuisje, was eigendom van rentenier De-
baere uit de Korte Steenstraat. Helemaal aan de andere kant ten slotte, naast Tack, lag toen nog een 
grote tuin, wellicht met een oranjerie, die eigendom was van de erven Cardon uit de Brugsestraat. 
Begin negentiende eeuw was een trend van grote tuinen en kleine lusthuizen duidelijk gezet. Het 
verbaast dan ook niet dat nagenoeg alle schaarse vaste bewoners aan die kant van de Visserij rond 
1800 tuinarbeiders waren. Een stratenplan van Gent uit 1829 en het primitieve kadasterplan uit 
1835 bevestigen die ontwikkeling. 
 Waarschijnlijk vroeg Blanckaert voor het ontwerp van zijn tuin dezelfde Pisson, want ook 
voor die specialiteit had de architect talent. Hij was de ontwerper van de vermaarde botanische 
tuin van de Ecole Centrale (1797-1804), een nieuwe onderwijsinstelling die werd ondergebracht in 
de opgeheven abdij van Baudeloo, die al een tuin had. In die écoles centrales (één per departement) 
werd veel belang gehecht aan de (natuur)wetenschappen en het aanschouwelijke, actieve onderwijs. 
Vandaar ook een plantentuin met het oog op waarneming en studie. De botanische tuin zou in 
1804 stedelijk bezit worden en onder Willem I worden overgedragen aan de universiteit van Gent. 
De tuin heeft een grote invloed gehad op de aanleg van vele sier- en lusttuinen in en buiten Gent. 
Blanckaert en Tack hebben hem ongetwijfeld meerdere keren bezocht, want ze woonden er amper 
een steenworp vandaan.

Detail van het stratenplan van Gent van A. Roothaese (1829). Let op de bescheiden lusthuizen dichtbij de tragel 
van het Visserijkanaal en de diepe tuinen richting de oostelijke stadsgracht. Die omwalling zou nog ruim dertig 
jaar het beeld en het isolement van het Visserijgebied bepalen. 
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 Het lusthuis van Blanckaert is het enige langs het Visserijkanaal dat de tand des tijds heeft 
overleefd. Zelfs een deel van het originele empire-interieur bleef redelijk ongeschonden bewaard. 
Gelukkig staat het in zekere zin model - niet qua stijl, want iedere eigenaar bouwde naar eigen 
smaak - voor de andere, al lang verdwenen optrekjes. Tot ongeveer 1860 waren het bescheiden 
buitenhuizen, die te klein waren voor permanente bewoning door de eigenaars. De eigendommen 
waren ommuurd of ‘omhaagd’ en meestal voorzien van een hoveniershuis(je), een paardenstalling 
en/of een (kleine) schuur. Ze baadden in stilte en groen en boden van op de verdieping een prach-
tig vergezicht, vooral in de richting van de uitgestrekte Scheldemeersen. Dankzij het Astridpark, 
enkele bewaarde afbeeldingen en een paar korte beschrijvingen (bij verkoop) kan men zich van de 
naar stadsnormen grote tuinen bij die lusthuizen een voorstelling maken.
 In 1821 verkocht Blanckaert het ‘kasteeltje’ en de tuin aan Louis Lambert Piers de Ra-
veschoot (+ Gent 13.10.1858), een telg uit een zeer rijke en politiek actieve familie. In de sier- en 
kijktuin waren toen vooral inlandse bomen aangeplant en er stonden beelden, vazen en zitbanken. 
Er was ook een moestuin en een gedeelte met fruitbomen. Ten slotte stond er een oranjerie (win-
tertuin): een verwarmd gebouw, waar grote en kleine oranjebomen, laurieren, granaatappelbomen 
werden geplaatst om in hun kuipen de winter te overleven.  Oranjerieën schoten toen als padden-
stoelen uit de grond en pasten perfect in de toenmalige zucht van de gegoede klassen naar exo-
tisme. De keuze van bloemen, planten en bomen werd beïnvloed door de Gentse botanische tuin 
en gestimuleerd door de dynamische Maatschappij voor Landbouw en Kruidkunde (1808) en de 
Gentse Floraliën (vanaf 1809). 
 In 1824 betrok vrijgezel Piers zelf het buitenhuis, samen met een dienstknecht (tevens 
hovenier) en een meid, die met de plak zwaaide in het keukensouterrain. Het jaar daarop kocht hij 
van een in Parijs wonende weduwe het grootste deel van de strook op de linkeroever van het Vis-
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serijkanaal over een afstand van ruim één kilometer. Veel van zijn pachters daar hadden een moes-
tuin, waardoor zij een oude traditie voortzetten. Het perceel van zijn buurvrouw, de weduwe Tack, 
kwam na haar overlijden, in 1828 in handen van François Egide Verbeeck (Mechelen 1779 – Gent 
1848). Deze chirurgijn en anatoom was in 1816 hoogleraar geworden aan de faculteit geneeskunde 
van de pas opgerichte universiteit van Gent, waarvan hij ook driemaal rector zou worden. Zijn 
grote belangstelling voor plantkunde verklaart wellicht mede waarom hij de tuin aankocht.

Uit getuigenissen van tijdgenoten weten we dat de plek zeker tot het midden van de negentiende 
eeuw een prachtig, stil en gezond wandelgebied bleef. In 1838 schreef J.J. Steyaert, hoofdonder-
wijzer en auteur van enkele Gentse stadsgidsen: “… Ik zeg wandeling, want dezen weg (= de Vis-
schery) mag te regt onder de fraeyste en gezondste wandelplaetsen der stad geteld worden: …”. In 
een uitgave van zijn stadsgids uit 1857 is hij nog altijd even lovend over de omgeving. De dichter, 
journalist, boekhandelaar en politicus Willem Rogghé (Aalst 1824 – Gent 1896), die zijn jeugd in 
de buurt doorbracht, was al even enthousiast. Hij prees de rust en de prachtige natuur van de pe-
rifere en dunbevolkte buurt. Hij genoot van de heerlijke vergezichten en het kristalheldere water, 
waarin het krioelde van de vis tot groot genoegen van de talrijke hengelaars op zondag. Dan trof 
men er ook schilders aan met schetsboek of ezel en penseel. De rijke bewoners van dit prachtige 
stukje Gent wilden dat natuurlijk zo houden. Ze slaagden erin om de industrie er grotendeels weg 
te houden. Pas in 1826 vestigde de familie Boubers een bleekwaterfabriek aan de Visserij nummer 
1 (daar tot 1856). Lange tijd bleef het daarbij. 

Veranderingen door verstedelijking

 Nadat de Spanjaardenvesting in 1849 bovengronds helemaal was gesloopt, begon de ur-
banisatie van de oostelijke Visserijoever. In september van dat jaar bereikten het ministerie van 
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Oorlog en de stad Gent een vergelijk, waarbij het ministerie de meeste gronden in en om het ge-
sloopte kasteel aan de stad afstond. Die bouwde er enkele jaren later een slachthuis (opening op 
13 december 1857) met bijbehorende veemarkt. Dat bracht een hele dynamiek op gang tot en met 
het aanleggen van nieuwe straten, want de bestaande straten binnen de kasteelsite waren al gauw 
volgebouwd. Slachthuis en veehandel bepaalden de buurt: er verschenen groot- en kleinhandels, 
winkels, opslagplaatsen, tijdelijke stalplaatsen voor het vee, cafés, kleine bedrijven enzovoort.
 Ondertussen was op 1 april 1857 de spoorlijn ingehuldigd die het Zuidstation verbond met 
het Handelsdok en het grote stapelhuis daar. Die spoorbaan liep eerst kaarsrecht naar de Neder-
schelde en het Visserijkanaal, dwarste beide waterwegen over twee nieuwe ijzeren bruggen om dan 
via een lange bocht op het entrepot aan het Dok af te stevenen. Langs deze nieuwe goederenspoor-
weg liep er een boulevard  - de zuidelijke grens van de Sint-Machariuswijk - die na de afschaffi ng 
van de spoorweg in 1874 de kasteelboulevard zou worden genoemd. Beide bruggen werden direct 
intensief gebruikt, want de Van Eyckbrug en de Slachthuisbrug lagen er nog niet (pas in 1884).
 De kortste verbinding tussen de dichtbevolkte buurt ten zuidwesten van de twee nieuwe 
bruggen en de uitdeinende slachthuisbuurt liep nog altijd langs het smalle jaagpad op de oostelijke 
Visserijoever. Aan die trekweg grensden toen over een afstand van zowat een halve kilometer ze-
ven zeer grote privétuinen. Die waren niet meer in het bezit van de familie Piers de Raveschoot, 

Deel van het kadastrale plan van Gent van Gérard uit 1855-1857. Het Visserijgebied met zijn grote tuinen 
(J = jardin) lag toen ingesloten tussen het slachthuis in aanbouw, het Visserijkanaal en de nieuwe spoorweg 
(afgewerkt in 1862) van het Zuidstation naar het Handelsdok. De aarden stadswal in het oosten zou kort daarna 
verdwijnen en het jaagpad langs het kanaal zou tot een volwaardige straat worden verbreed.
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want na de dood van vrijgezel L.L. Piers, had zij het grootste deel van het Visserijbezit in 1859 
verkocht. In dat jaar besliste de gemeenteraad om het jaagpad te verbreden tot een volwaardige 
straat. De betreffende eigenaars moesten daarvoor een deel van hun voortuin afstaan.
 In 1862 was het tracé tussen het slachthuis en de spoorwegbocht afgewerkt. Théophile Verbeeck, 
de zoon van hoogleraar François Egide Verbeeck en de nieuwe eigenaar van de ‘villa Blanckaert’, 
kreeg in dat jaar de toestemming om een (nog steeds bestaande) afsluiting - deels hek, deels muur 
- op te trekken op de nieuwe rooilijn voor zijn eigendom. Wellicht in 1863 liet hij het kleine lusthuis 
aanzienlijk vergroten door er aan de tuinzijde een nieuwbouw in neoclassicistische stijl tegenaan te 
bouwen. Toen de straat het volgende jaar voltooid was, kreeg ze de nieuwe naam Lousbergskaai, 
naar het Lousbergsgesticht dat een eind verderop was opgetrokken. Langs de nieuwe laan, die nu 
ook toegankelijk was voor koetsen, wagens en karren, verdrongen statige heren- en burgerhuizen 
in neostijlen de kleine zomerverblijven.
 Door de aanleg van de Puinstraat (1868), dwars door een van de grote tuinen, en vooral 
door die van de Ossenstraat (1870) na het slopen van de stadswal, werd de groene zone  - met on-
geveer in het midden de ‘villa Blanckaert’ -  nu ook vanaf het oosten beter toegankelijk. In 1872 
besloot de nationale overheid tegemoet te komen aan de toenemende klachten over de goederen-
spoorweg door die te vervangen door een ringspoor buiten de vroegere vesten. Twee jaar later wer-

Detail van het nouveau plan parcellaire van J. Gevaert en A. Van Impe (1878), toezichthouders van bruggen en 
wegen. Dit plan toont de Kasteelboulevard met een dubbele bomenrij kort na het verdwijnen van de spoorbaan 
uit 1857. Vanaf de hoek van die boulevard begon de bouw van nieuwe heren- en burgerhuizen zowel langs de 
onpare kant van de Kasteellaan als de jonge Lousbergslaan. Tegen het einde van de negentiende eeuw zouden 
beide lanen grotendeels zijn volgebouwd.
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den de twee bruggen en het spoorwegtracé 
voor het wegverkeer aangepast. Via de ver-
brede Kasteellaan vond dat nu nog gemakke-
lijker zijn weg naar het hart van de Macha-
riuswijk. In 1878 zou de Ossenstraat tot aan 
die laan worden doorgetrokken. Vertrekkend 
vanaf de hoek waar nu een storend apparte-
mentsgebouw staat, begon men eerst langs 
de onpare kant van de brede Kasteellaan te 
bouwen. Tegen het einde van de eeuw was de 
hele boulevard aan die zijde volgebouwd met 
ruime burger- en herenhuizen, die bewoond 
werden door industriëlen, grondeigenaars, 
(groot)handelaars, zelfstandigen, onderwijs-
mensen, ambtenaren (bij douane, accijnzen, 
de haven), vrije beroepen, enzovoort. Veel is 
ondertussen verdwenen voor appartements-
blokken, hotels en jongere huizen, maar er 
staan nog enkele typische restanten van de 
oorspronkelijke bebouwing, meestal in neo-
classicistische stijl, bijvoorbeeld de huidige 
aaneengesloten huizenrij vanaf nummer 79 
tot aan de Ossenstraat. Tot op vandaag wo-
nen er bemiddelde lui. De studenten zijn er 
schaars vertegenwoordigd. 
 De tuinen van de eerste twee huizen 

van de boulevard grensden aan een kort stuk aaneengesloten bebouwing van de jonge Lousberg-
slaan. Het oudste, nog bestaande huis ervan, dateert van 1860. Die bebouwing werd toen afgeslo-
ten door de cementtegelfabriek van Gustaaf Fiévé, de eerste in Vlaanderen (1871; daar tot 1928). 
Het had bijna een halve eeuw geduurd vooraleer er in die groene zone tot aan de nieuwe Puinstraat 
een tweede bedrijf was bijgekomen. De afwezigheid van bedrijven kon niet beletten dat het water 
rond 1900 ernstig was vervuild met stank en grote vissterfte als gevolg. De bevolkingsaangroei, de 
lozingen door het slachthuis en de industrie tussen beide waterlopen waren daar niet vreemd aan. 
Door de aanleg van de kaaimuren kort na 1900, verloor het Visserijkanaal een groot deel van zijn 
charme, maar het bleef een van de leukste wandelplekken van de stad.
 In 1888 werd ruim honderd meter ten zuiden van de Puinstraat nog een diepe tuin opge-
offerd voor de nieuwe Ooilamstraat. Tussen beide straten stond er toen maar één groot huis (uit 
1863) van twee bouwlagen in laatclassicistische stijl. Waar vroeger het brede tuinhek stond om 
toegang te verlenen tot de zij-ingang en de grote tuin, kwam er later een tweede, smaller huis in 
dezelfde stijl (nu de nummers 22 en 23). Tegen het einde van de eeuw was die ruim honderd meter 
Lousbergslaan eveneens volgebouwd met kwaliteitsvolle burgerhuizen in neostijlen. (Behalve de 
net vermelde woningen blijft daar niet veel meer van over. Het grootste deel werd afgebroken en 
wordt nu ingenomen door het seniorencentrum De Horizon, waarvan de eerste steen in 1981 werd 
gelegd.)
 Op die manier werd de rij huizen aan weerszijden steeds meer dichtgebouwd, waardoor de 
achterliggende tuinen aan het oog werden onttrokken. In 1952 gebeurde dat een laatste keer vanaf 
de zuidkant, toen het huis met achterliggend magazijn werd gebouwd, waar nu nog de coöperatieve 
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kaasmakerij Het Hinkelspel is ondergebracht. Dankzij het Astridpark schoof het huizengordijn 
niet helemaal dicht, zodat we een goede indruk krijgen van hoe (heel) rijke Gentenaren gedurende 
meer dan anderhalve eeuw langs de Lousbergspromenade rust en verpozing vonden.

Gedaanteveranderingen van de Visserij (ca. 1325-1752)

 In deze bijdrage zijn de Visserij en het Visserijkanaal geregeld ter sprake gekomen. Het 
wordt tijd om even uit te weiden over de achtergrond van die naam. Het Astridpark ligt immers 
in het hart van de historische Visserij, die vooral in de zestiende eeuw belangrijke veranderingen 
heeft ondergaan.

 Al in het begin van de 14de eeuw lag het gebied van het Astridpark en zijn omgeving, 
dat toen de ‘Visscherie’ werd genoemd  - wellicht verwijst de naam naar een visvijver, waarvan 
de abdij de visrechten had -  veilig geborgen tussen de nieuwe stadsmuur, de Nederschelde en de 
hoofdweg die vanaf de Dendermondse poort door het Sint-Baafsdorp liep. Ten noorden van een 
slingerende zandweg door die Visserij lagen de houten huizen van eenvoudige, arme pachters, die 
vooral leefden van kleinschalige landbouw. Die huizen contrasteerden fel met het somptueuze 
Proosdijhof (Hof van Sint-Baafs), een imposant stenen gebouw van waaruit de uitgestrekte Sint-
Baafsheerlijkheid met haar vele dorpen, administratief en fi nancieel werd gerund. Ten zuiden van 
die zandweg stond een tiental grotere, stenen woningen. Hun tuinen liepen zuidelijk bijna tot aan 
de stadsvesten. Misschien waren dat buitenhuizen van rijke notabelen uit de binnenstad, die daar 
rust, groen en frisse lucht opzochten. Rond 1500 telde de ongeschonden Visserij ongeveer 500 
inwoners.
 Door de bouw van het Nieuw Kasteel (1540-1545), een dwangburcht, door Karel V, werd 
de zuidelijke dorpswijk minder getroffen dan de noordelijke, maar hij lag er nu wel veel minder 
beschermd bij dan vroeger na de afbraak van de Dendermondse poort en de veertiende-eeuwse 
vesten. De smalle, parallelle straten van de Visserij, die voor 1540 uitgaven op de hoofdweg langs 

Detail van het Panoramisch Zicht op Gent (1534), dat focust op de nog ongeschonden Visserij. Dat zuidelijke 
deel van het Sint-Baafsdorp lag veilig beschermd binnen de zuidoostelijke stadsomwalling met de machtige 
Dendermondse poort, die toegang gaf tot de hoofdweg van en naar het stadscentrum. In het westen was de Ne-
derschelde de duidelijke grens. Let op de vier verdedigingstorens op dit deel van de omwalling.
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Detail van de stadsplattegrond van Gent (1575) van Georg Braun en Frans Hogenberg, uitgegeven te Keulen in 
1576. In het oosten zien we dat de Spitaal- en de Dendermondse poort samen met de vesten verdwenen zijn. In 
het zuiden (rechts) de verkorte straten van de Visserij, die nu uitlopen op de nieuwe hoofdweg langs de Kasteel-
gracht. Nog zuidelijker loopt de Visserij nu ongehinderd over in de Scheldemeersen. In het westen (onder): de 
Nederschelde.

Detail uit een lithografi e van 1853 naar het plan van Jan de Buck (1590). De geamputeerde Visserij zat voortaan 
geklemd tussen het heropgebouwde Spanjaardenkasteel, de Nederschelde en de stadsvesten die de calvinisten 
hadden aangelegd. Uit andere kaarten en plannen blijkt dat de Visserij toen nog amper bewoond was.
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Detail uit een gravure (1641) door Hendrik Hondius de Jonge (1597-1651) voor de Flandria Illustrata van San-
derus. De al schaarse bebouwing van voor 1584 in de Visserij is vervangen door moestuinen.

Na een belegering door de geallieerde troepen van 24 tot 31 december 1708, trok John Churchill, hertog van 
Marlborough, met zijn soldaten Gent binnen en joeg de Fransen op de vlucht. Detail uit een kopergravure van 
Gent door Jacob Harrewijn ten tijde van die belegering. Ten zuiden van het Spanjaardenkasteel (rechts) zien we 
de Visserij met haar moestuinen en (tuin)huisjes. De voorstelling is nagenoeg identiek aan die van 1641.



54

de abdij, werden met de sloopwerken afgeknipt 
en eindigden voortaan bij de nieuwe weg langs de 
zuidelijke kasteelgracht. Daarbij sneuvelden het 
Proosdijhof en enkele tientallen huizen. De eige-
naars ervan werden vergoed uit de opbrengst van 
de geconfi squeerde eigendommen van de gestrafte 
ambachtsgilden. De dorpelingen ondervonden bo-
vendien heel wat ongemakken door het verdwijnen 
van hun parochiekerk en het Proosdijhof, waar ze 
vroeger terecht konden voor hun administratieve 
en juridische zaken.
 Het nieuwe calvinistische bewind in Gent 
(1577-1584) besefte dat de stad beter verdedigd 
moest worden. Om strategische redenen werd voor 
een tracé dichter bij het stadscentrum gekozen en 
werden de oostelijke wal en twee bastions van het 
Nieuw Kasteel in de nieuwe vesten geïntegreerd. 
Buiten de vesten gold een bouwverbod over een 
afstand van bijna 600 meter. Alles wat binnen 
dat schootsveld lag werd zonder pardon afgebro-
ken. Van het hele dorp bleef er in 1578 alleen nog 
een kleine bewoningskern op de fel gereduceerde 
Visserij over. Na het herstel van het katholieke 
bewind in 1584 werd het Kasteel heropgebouwd 
en de bewoners die onderdak gevonden hadden in 
resterende gebouwen ervan, moesten plaats maken voor het Spaanse garnizoen. Wat er van de 
geamputeerde Visserij restte, zat nu geklemd tussen het Spanjaardenkasteel, de Nederschelde en 
de stadsvesten, die door het nieuwe bewind gehandhaafd werden op het tracé van de calvinisten. 
Aantrekkelijk wonen was het daar niet meer. De weinige bewoners zaten er geïsoleerd en ontbeer-
den nu voorgoed alle wereldlijke en kerkelijke voorzieningen van het verdwenen Sint-Baafsdorp.
 Door die traumatiserende gebeurtenissen geraakte de omgeving vanaf het einde van de 
zestiende eeuw bijna helemaal ontvolkt en kreeg ze een uitsluitend landelijk karakter. Dat is duide-
lijk te zien op het Plan van Gent uit 1592 van Jan de Buck en Franchois Horenbaut. De nauwkeu-
rige, fi guratieve kaart van Gent (1619), vervaardigd door Jacques Horenbaut, bevestigt die toestand. 
In de zeventiende eeuw was de al schaarse bebouwing van voor 1584 helemaal vervangen door 
met (fruit)bomen afgesloten moestuinen en hier en daar een bescheiden (tuin)huis. Tot aan het 
graven van het Visserijkanaal in 1752 zou het gebied geen grote veranderingen meer ondergaan.
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De onzekere tussentijd

Mijn verhaal begint op 15 juni 1781. In de vooravond kwam keizer 
Jozef II via de Muidepoort de stad binnen in een ‘opene en ge-
meene koetse’1. Het ging om een niet-offi cieel werkbezoek van de 
pas in functie getreden keizer. ’s Anderendaags vertrok hij in alle 
vroegte om 6 uur op inspectie naar de militaire garnizoenen, hos-
pitalen en logementen: de kazerne op Sint-Pieters (later Leopolds-
kazerne), de kazerne in het voormalige pesthuis in de Brusselse 
Poortstraat (later Hollainkazerne, nu complex van sociale wonin-
gen), een klein hospitaal aan de Huidevetterskaai en de Groen-
brugstraat (lange tijd ook de bekende herberg ‘De Groene’ waar 
onder meer de spinners samenkwamen tijdens het katoenoproer in 
1839) en uiteraard ook het grote militaire fort van keizer Karel V. 
Keizer Jozef II zou er toen van overtuigd geworden zijn dat het fort 
– voor de Gentenaars nog steeds ’t Spaans Kasteel – zijn militair 
nut verloren had.

Het verhaal eindigt op 14 december 1857 om 6.30 uur. De nieuwe 
veemarkt werd toen offi cieel in gebruik genomen. Slachthuis en 
veemarkt werden voortaan het hoofdkenmerk van het wijkleven. 
‘Ik woon aan ’t Spaans Kasteel’, zei men tot 1857. ‘Ik woon aan 
de Beestenmarkt’, zei men vanaf 1857 en dat zou tot 1 september 
1991 de referentieterm blijven. Nu zeggen we dat we aan de Sint-
Baafssite wonen en/of aan de Portus Ganda… Elk hoofdkenmerk 
van een wijk heeft zijn gevolgen gehad op de aard en de omvang 
van de bewoning.

Mijn basisvraag is: wie waren de bewoners aan ’t Spaans Kasteel tussen 1781 en 1857?

Het is de onzekere tijd tussen het afschaffen van de militaire functie van dat machtige fort en het in 
functie treden van een nieuw slachthuis en veemarkt. Het militaire fort verdrong in de jaren 1540-
1550 het vroegere beeld van de machtige Sint-Baafsabdij en het omringende, levendige Sint-Baafs-
dorp. Tweehonderddertig jaar lang bepaalde het fort het beeld en de functies van dat stadsdeel. 
Het nieuwe slachthuis en de nieuwe veemarkt voorzagen honderdzesendertig jaar lang in nieuwe 
behoeften en nieuwe inzichten van een moderne industriestad. Wat betekende die tussentijd?

Het keizerlijk decreet van 22 november 1781 stelde een defi nitief einde aan de functie van het 
Spaans Kasteel als militair garnizoen en bolwerk. Sommige deelfuncties, zoals de munitie-opslag 
en de kanonnengieterij, bleven nog jarenlang in gebruik en tijdens de Brabantse Omwenteling van 
1789 speelde het fort nog eventjes een grotere militaire rol, maar het decreet gaf wel aanleiding 
tot de eerste afbraakwerken en de eerste openbare verkopingen van terreinen en gebouwen. Die 
sleepten aan tot 1853.
Tussen 1781 en 1857 – 75 jaar lang – was het een onzekere tijd omdat men in dat grote randgebied 
van de snel groeiende katoenstad Gent gedurende vele decennia nog geen vast omlijnde plan-
nen had voor nieuwe urbanisatie en nieuwe functies. Wat gebeurde, was tezelfdertijd niet alleen 
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een permanente en wanordelijke of minstens inzichtloze afbraak en verkaveling van de militaire 
structuren, maar ook een fl inke toename van de bevolking op dit min of meer braakliggende deel 
van de stad. En de vragen zijn dus: wie waren die nieuwe bewoners? Met hoeveel waren ze? Waar 
kwamen ze vandaan? Hoe en waar vonden ze huisvesting? Over één zaak zijn we zeker: die nieuwe 
bewoners waren geen welgestelde burgers. Het werden de proleten van ’t Spaans Kasteel, die er in 
die onzekere tijd in snel stijgende getallen kwamen wonen.

Een nieuwe expansie voor Gent

De periode 1780-1850 was om nog veel andere redenen een onzekere tijd: demografi sch, sociaal-
economisch en politiek. Na een lange periode van stilstand en regressie begin Gent te herleven 
vanaf ongeveer 1740. Behalve de belangrijke plaats die Gent innam als administratief, politiek en 
gerechtelijk centrum namen vooral de handels- en industriële functies een grote vlucht. Er werden 
grote fortuinen verdiend in de lijnwaadhandel en er kwamen tal van innovatieve investeringen in 
nijverheden, die grootschaliger werden en uitbraken uit het streng gereglementeerde kader van de 

Op de plaats van de Machariusput staat nu de parochiekerk met links de gouverneurswoning en rechts de 
refter van de abdij.
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ambachtscorporaties. Het is de belangrijkste verklaring voor de grote sprong naar de gemechani-
seerde grootnijverheid (vooral katoenspinnen en –weven) vanaf de Franse Tijd, de tijd van Lieven 
Bauwens, die van Gent een grote fabrieksstad maakte. 
Gent telde in 1740 ongeveer 38.000 inwoners, maar daarna ging het cijfer snel de hoogte in:
       - 1786: 48.409 (studie prof.H.Van Werveke)

      - 1799: 50.518 (cijfers Vanneste)2

Vanaf 1800 bleef de bevolking continu stijgen:

      1800 – 10 + 4.846  + 8,7%

      1810 – 20 + 5.757  + 9,6%

      1820 – 30 + 18.079 + 27,5%

      1830 – 40 + 13.047 + 15,6%

      1840 – 50 + 9.814  + 10,1%

In 1850 waren er 106.704 inwoners.3 Verderop zullen we de sociale piramide van die zo snel 
aangegroeide bevolking van naderbij bekijken. U moet ook goed voor ogen houden dat Gent zich 
transformeerde tot grote en moderne fabrieksstad in een politiek-institutioneel proces van grote 
discontinuïteit. Het begon met een stijgende onrust en verzet tegen de drastische hervormingen 
van keizer Jozef II. Dan beleefde Gent achtereenvolgens de Brabantse Omwenteling (13 november 
1789), de Oostenrijkse restauratie (7 december 1790), de eerste Franse bezetting (12 november 
1792), de tweede Oostenrijkse restauratie (februari 1793), de inschakeling in de Franse Tijd (5 juli 
1794), de uittocht van de Franse troepen en administratie (15 januari 1814), overgangstijd onder 
gezag van de geallieerde troepen, dan de ‘Hollandse Tijd’ in het Verenigd Koninkrijk der Ne-
derlanden (stemming over grondwet 14 augustus 1815), de Belgische omwenteling (in Gent op 2 
oktober 1830), Gent als orangistische stad in het nieuwe koninkrijk België en ten slotte de politieke 
en sociale woelingen in het voorjaar 1848.
Er waren in dit zo sterk wisselende politieke decor verschillende momenten van expansie en cri-



63

sis in de katoenindustrie. In dit economische proces waarin Gent een industriële oase was, werd 
het omliggende platteland sterker en sterker getroffen door een structureel verarmingsproces. Het 
woord oase wordt best niet gelezen met een roze bril. Grotere groepen paupers weken uit naar Gent 
om er werk te vinden, maar de werk- en woonomstandigheden waren er ellendig.

Waar werken en wonen?

Tot het midden van de negentiende eeuw, ruim een eeuw lang, was de economische en demogra-
fi sche groei gesitueerd binnen de gesloten ruimte die sinds de zestiende eeuw weinig wijzigin-
gen had ondergaan. Bekijkt men het stadsplan van Hondius, gepubliceerd door A. Sanderus in de 
‘Flandria Illustrata’ (editie 1732), of het plan van Ignace-Balthasar Malfeson (1756) (Rijksarchief, 
Kaarten en Plans, nr.1276/49), dan ziet men dit door stadsmuren en stadspoorten afgesloten Gent 
als een driehoek: in het midden van de basislijn lag het enorme Spaans Kasteel; in de spits lag 
Akkergem. Er waren nog veel braakliggende zones. De nieuwe bedrijven die er kwamen vanaf 
het midden van de achttiende eeuw, lagen binnen de bebouwde ruimte. Ook grote fabrieken, die er 
kwamen vanaf 1800, zochten eerst vestigingsplaatsen binnen de oude stad. De revolutionaire tijd 
onder Frans bestuur verschafte daar radicale mogelijkheden voor. De afschaffi ng van de kloosters 
en de verkoop ervan als ‘biens nationaux’ gaf de kans tot industriële herbestemming. Het was in 
het voormalige Kartuizerklooster dat Lieven Bauwens zijn uit Engeland gesmokkelde Mule Jenny 
plaatste om mechanisch katoen te spinnen. Wat gebeurde voor de vestiging van bedrijven, had ui-
teraard zijn gevolgen voor de massa nieuwe arbeidskrachten die men nodig had. Ook zij zochten in 
eerste instantie een woonplaats binnen de bebouwde kuip. Het werd de eerste fase van de beruchte 
Gentse beluiken: het bouwen op open achtergronden van arbeidershuisvesting. Het duurde tot 1860 
(afschaffi ng van de stedelijke octrooirechten) vooraleer de oude begrenzing en de stadspoorten 
hun functie helemaal verloren.

Op de stadsplannen van 1732 – 1756 ziet men ook duidelijk waar er nog open ruimte was. Ons 
interesseert vooral de open ruimte in en rond het Spaans Kasteel. Een interessant referentiestuk is 
het ‘Plan van Gend gemeeten en gegraveerd in ’t jaar 1796’ door G. Goethals. De kaart is dankzij 
de heruitgave door de Heemkundige en Historische Kring Gent de meest gebruikte kaart om Gent 
te situeren in het begin van de Franse Tijd. Op de kaart is goed te merken dat de oostelijke rand 
van de stad nog schaars bewoond was. Links van ’t Spaans Kasteel liep een promenade langs het 
‘Rommelwater’ (de in 1752 gekanaliseerde Schelde-arm, die aan beide oevers ‘Visserij’ werd ge-
noemd). De ‘Binnen-Heirnis’ binnen de vesten was in cultuur gebracht, maar er was weinig of geen 
bewoning. Buiten de vesten waren er de bijna ongerepte Heirnismeersen. Rechts van 
’t Kasteel merkt men dat zich langs de ‘Jooremaeykens-Meersch’ een bewoningskern ontwikkelde, 
die de verbinding maakte van de Steendam naar de Dampoort.

Vanaf het einde van de achttiende eeuw kwam alles in relatie met de gewijzigde functie van 
’t Spaans Kasteel. Een deel van de versterkingswerken die van 23 tot 25 februari 1782 openbaar 
werden verkocht en die in de loop van 1783 werden afgebroken of verlaagd, moest dienen om de 
stad gemakkelijk in te komen4 en om nieuwe woonruimte te creëren. Het ging niet om woonruimte 
voor welgestelde burgers. 

Het moet worden herhaald: in de bevolkingstoename had Gent vooral te maken met een toene-
mend pauperisme, eerst van binnen de stad, later van arme immigratie. De jaren 1780 waren in 
sociaal opzicht zeer moeilijke jaren. De consumptieprijzen gingen de hoogte in en er waren de 
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zware winters, die de ellende nog harder maakten om te dragen. Eind januari 1784 waren er voor 
het stadhuis opstandige samenscholingen van werklozen en hongerlijders. Men was zich aan de top 
goed bewust van de gevaren voor de sociale orde. De meest markante persoonlijkheid was zonder 
twijfel voorschepen burggraaf J.J.Ph. Vilain XIIII, die in schrift en in daad heel nieuwe concep-
ten bepleitte inzake armenzorg en bestrijding van de criminaliteit. 5Eén van de middelen was het 
tewerkstellen van werklozen. Dat gebeurde ook verschillende keren aan de uiterste bolwerken van 
de citadel. Door die werkzaamheden ontstond langzamerhand een meer open ruimte waarbij een 
groot deel van de bestaande gebouwen voor hergebruik in aanmerking kwam.

Het precieze verhaal van die afbraakwerken moet nog worden geschreven. We hebben wel vol-
doende gegevens om de grote lijnen aan te duiden. Tot het begin van de jaren 1820 ging het lang-
zaam. Hoe de omgeving er toen uitzag, ziet men het best op enkele aquarellen van Jan Joseph 
Wynants, die in Gent verbleef tussen 1820 en 1823 als soldaat van het 3e bataljon Jagers.6 Men 
merkt duidelijk de resten van de kolossale stenen omwalling. Op het stadsplan van 1826 (‘Nouveau 
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Plan routier de la ville et faubourgs de Gand’) leest men de laatste keer de vermelding ‘enclos-an-
cienne citadelle’. Op dat ogenblik waren de defi nitieve afbraakwerken volop aan de gang (terwijl 
men bouwde aan de nieuwe citadel tussen de Heuvel- en Kortrijkse Poort, eerste steenlegging op 
15 april 1823).

Behalve de versnelde afbraak was er ook al een tegenbeweging aan het werk die veel aandacht 
schonk aan het historisch erfgoed. Die tegenbeweging kennen de Buren van de Abdij zeer goed: 
bij elke gids- en bewakingsbeurt in de huidige Sint-Baafssite leiden we de bezoekers naar het 
bas-reliëf van August Van Lokeren (1799-1872), de liberale schepen en hoofdredacteur van ‘Le 
Messager des Sciences historiques’, die de politieke beslissing inspireerde om de nog bestaande 
ruïnes van de oude abdij museaal en monumentaal te conserveren.7 Het gaat om een zeer mooie 
en betekenisvolle ruimte, maar het is slechts een beperkt deel van de meer dan 10 hectare die het 
Spaans Kasteel groot was.
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De rest van de bestaande gebouwen was dus voor afbraak bestemd of voor hergebruik. Zeer waar-
schijnlijk is een deel van de barakken voor soldatenhuisvesting niet afgebroken. Griet Maréchal 
heeft een interessante kleine studie geschreven op basis van een bestek uit 1707.8 Het ging om de 
nieuwbouw of aanpassing van barakken voor het logies van zowat 2.200 manschappen. In totaal 
waren er 146 barakken gegroepeerd in zeven kwartieren. In de telling van 1800 vindt men de 
vermelding van ‘wijken’ binnen de citadel: ‘Quartier Joseph; Chancellerie; Quartier des Dammes; 
Ballon; Maison du Curé; Nouvelle Aventure’. Gedeeltelijk ging die indeling terug op de kwartieren 
die G. Maréchal poogde te situeren. Voor zover ik heb kunnen vaststellen is er weinig veranderd 
aan de bouwstructuren in de loop van de achttiende eeuw. Het aantal gekazerneerde soldaten heeft 
in de achttiende eeuw zelden of nooit dat maximum van 2.200 bereikt. In normale tijden, schrijft 
G. Maréchal, telde de citadel een vast garnizoen van ongeveer 170 man. Veel van de barakken 
– verdeeld in twee kamers – waren bedoeld voor zestien soldaten. Ik vermoed dat ze aangepast 
werden voor de proletarische bewoning die er na 1780 begon te groeien.

Het beeld komt ook vrij goed overeen met een plattegrond uit 1835 die opgenomen werd in de 
studie van August Van Lokeren.9

De Proleten van ’t Spaans Kasteel: 

een eerste telling, 1798-1800

In een ‘Etat des bourgeois demeurant dans le château de Gand sous la direction spirituelle du curé 
de l’église paroissiale dudit château’, opgemaakt op 7 mei 1784, leest men dat er 101 burgers (niet-
militairen) woonden (38 mannen, 37 vrouwen en 26 kinderen jonger dan twaalf jaar).10

Wanneer in juli 1794 de Franse Tijd aanbrak verdween de garnizoensfunctie helemaal en bleven er 
alleen nog enkele militaire infrastructuurfuncties in gebruik. Van die periode af werd het Spaans 
Kasteel in snel toenemende mate een burgerlijke vestigingsplaats. Dit is duidelijk af te leiden uit de 
analyse van de offi ciële tellingen. 

Het besluit van 10 Vandémaire, jaar IV (2 oktober 1795) gaf aan alle lokale overheden de instruc-
tie om gedetailleerde lijsten op te stellen van alle inwoners boven de twaalf jaar: naam, leeftijd, 
burgerlijke staat, beroep, aantal kinderen. Het Gentse stadsbestuur heeft die opdracht meteen goed 
uitgevoerd. Zo beschikken we vanaf 1798 over zeer bruikbare telboeken. Ze bevatten de gegevens 
van inwoners uit 292 straten met een doorlopende nummering per wooneenheid.
Het huidige systeem van huisnummering werd in 1812 ingevoerd (per straat, nummering vanuit 
de richting van het stadhuis, onpare links, pare rechts). Het begon pas goed te werken vanaf het 
ogenblik dat het systeem van de tienjaarlijkse bevolkingstellingen werd ingevoerd (vanaf 1846) en 
België op mondiaal topniveau kwam inzake bevolkingsstatistiek.

’t Spaans Kasteel werd deel van de 4e wijk, die de mooie revolutionaire roepnaam ‘Egalité’ mee-
kreeg.
De Nederschelde verdeelde de wijk in twee delen: ten oosten het oude Sint-Baafsdorp binnen de 
stadsmuren (van de Keizerspoort tot de Dam-of Antwerpse poort) ten westen de Overschelde tus-
sen de Muinkmeersen, de Brabantdam en de Reep.
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Het wijkdeel Overschelde was al dicht bevolkt. Het was een waterziek, laag gelegen stadsdeel met 
een wirwar van straatjes waar in hoofdzaak een zeer arme bevolking leefde. De eerste urbanis-
tische ingrepen kwamen er met het gebruik van de Muinkmeersen als inkom voor de spoorweg 
(Centraal station Gent-Zuid, 1837). Dwars door de oude volkswijk werden in 1837-1844 voor meer 
burgerlijk prestige de Stationsstraat, de Keizer Karelstraat en over de overwelfde Schepenvijver, het 
Jacob Van Arteveldeplein aangelegd.
Het wijkdeel Sint-Baafs was nog zeer schaars bewoond. Alleen aan de noordzijde was er, zoals al 
vermeld, een urbanisatie op gang gekomen. In de telling 1798 gaat het om twee straten: de Leo-
poldstraat en de Jooremaeyemeersch, twee straten parallel met de noordelijke wal van de citadel 
(in 1828 uitgegraven tot de nog bestaande De Pauw - vertakking tussen het Handelsdok en de 
Leie). De Jooremaeyemeersch werd de Dampoortstraat en de Hagelandkaai. De Leopoldstraat 
heette oorspronkelijk de ‘Nieuwendam’. Volgens het Verslag der Commissie van de straatnamen 
in 1836 werd de straat omgedoopt tot Leopoldstraat ter ere van Keizer Leopold II, die in februari 
1790 zijn overleden broer Jozef II opvolgde. Victor Fris wijst er echter op dat er op de hoek aan de 
Sint-Jorisbrug sinds 1690 een welbekende herberg was ‘den Leopoldus’, genoemd naar Leopold 
Willem, gouverneur-generaal der Zuidelijke Nederlanden (1647-1656). 11

Tot onze zijde van de 4de wijk behoorden ook nog de Visserij (beide oevers) en de Faubourg 
d’Anvers (bewoningskern aan en buiten de Dampoort). Grenzend aan de 3de wijk was er tenslotte 
het eerste deel van de Ham, uitlopend op de blekersweiden.
Elke inwoner boven de twaalf jaar kreeg een inschrijvingsnummer. Het geeft ons een eerste beeld 
over het aantal inwoners in het deel van de 4e wijk in en rond de citadel:

    Telboek 1798  Telboek 1800 12

    (nrs.6339-7434)  (nrs.5956-7053)

1. Ham     122   129

2. Leopoldstraat    207   213

3. Jooremaeyemeersch   476   444

4. ‘La Citadelle’ (’t Spaans Kasteel) 139   182

5. Visserij (kant stad)   116   136

6. Visserij (kant kasteel   30   -

Totaal     1090   1104 

De Jooremaeyemeersch telde op dat ogenblik het grootste aantal inwoners. Daarbij zou ook nog de 
bewonerskern rond de Dampoort moeten worden geteld, maar hier wijken de telboeken van 1798 
en 1800 sterk van elkaar af omdat men wellicht niet dezelfde begrenzing heeft gebruikt. Daar ging 
het in elk geval om minstens 300 bewoners. In dit deel van de 4e wijk woonden in 1798-1800 dus 
ongeveer 1400 inwoners boven de twaalf jaar. 
Voor ’t Spaans Kasteel telde ik 72 kinderen. In totaal gaf dat het volgende beeld:

-12 jaar  72

12-20 jaar 28

21-35 jaar 41

36-50 jaar 45

51-65 jaar 20

65+    5
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Het ging dus om een jonge bevolking (67 procent jonger dan 36 jaar)
Naar afkomst gaf het telboek van 1800 de meeste gegevens alhoewel ik van 34 van de 182 bewo-
ners geen geboorte- of vroegere woonplaats opgetekend zag.
De grote meerderheid was in Gent geboren (93). De anderen kwamen uit:

Oost-Vlaanderen (20 gemeenten)  27

West-Vlaanderen      2

Antwerpen      1

Brussel       4

Henegouwen      7

Luxemburg      2

Engeland    12

Frankrijk       9

Nederland      2

Ongeveer de helft was dus geboren Gentenaar. Binnen de hele wijk was de stijging van het aantal 
inwoners in ’t Kasteel het grootst. Met die stijging wijzigde ook het sociale profi el, zoals verder zal 
blijken uit de analyse van de toestand 1847-1856. Uit de telboeken 1798-1800 komt een zeer ge-
mengd profi el naar voor. Als men geen rekening houdt met de 42 vrouwen die opgeschreven stonden 
als huisvrouw zonder beroep, behoorde 52 procent tot de (meestal geschoolde) arbeidersklasse. Ik 
vernoem ze kris kras door elkaar (tussen haakjes staat hun aantal):
dagloner (7), knecht (1), mestraper (1), meubelmaker (2), schoenmaker (1), dakwerker (1), slotenma-
ker (1), metselaar (2), horlogemaker (1), houtzager (1), lederbewerker (1), ijzergieter (2), kleermaker 
(3), scheerder (1), drukker (1), graveerder (1), mekanieker (1), draaier (2), smid (2), bleker (1), katoen-
wever (1). Eén tuinier en één koewachter herinnerden nog aan de onmiddellijke nabijheid van land- 
en tuinbouw. De meeste tuiniers (15) woonden echter op de Visserij, aan de kant van het Spaans 
Kasteel.
Bij de vrouwen met beroepen waren er kleermaaksters (8), meiden (5), katoenweefsters (3), strijkster 
(1), kantwerksters (5) en één wasvrouw.
Verbonden aan de oude functie van de citadel woonde er François Rohier (56 jaar), ‘consigné et 
portier de la citadelle’ en zijn vrouw Marie Vander Vennet (48 jaar).
Ook één offi cier van het Oostenrijkse leger woonde er nog: Jean Lefebure (65 jaar) met zijn vijf 
kinderen: Désirée (23 jaar, kantwerkster), Reine (19 jaar, kantwerkster), Michel (16 jaar, kleerma-
kersgast), François (14 jaar, drukkersgast), Alexandre (12 jaar, kleermakersgast).
Drie ‘sergeants de police’ woonden er met hun gezin: Paul Block (50 jaar), Pierre De Meulenaere 
(48 jaar) en Jean De Keyser (38 jaar). Die ongewoon sterke en permanente politieaanwezigheid kan 
er op wijzen dat bewaking en sociale orde in de oude citadel nog een bijzondere waakzaamheid en 
zorg vereisten waarvoor het stadsbestuur verantwoordelijk was. Er bleven immers oude functies 
bestaan (onder meer het munitiedepot) terwijl er zich niet alleen meer en meer mensen kwamen 
vestigen, maar de open ruimte ook andere publieke functies vervulde (zoals voor publieke terecht-
stellingen). 
Ook de zielzorg bleef aanwezig in die radicaalste fase van de revolutionaire tijd: Pierre Roman (44 
jaar, ex-curé de la citadelle). 13

Zeer opvallend tenslotte was de aanwezigheid van vele herbergen en kleine ‘cabarets’. In de hele 4e 
wijk waren er veel herbergen, maar er waren er toch opvallend veel in ’t Spaans Kasteel. Dat wijst er 
opnieuw op dat rond 1800 die plek meer betekenis had dan die van snel groeiende arbeiderswijk.
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Bij de ingang van de citadel, aan de brug naar de Jooremaeyemeersch (huidige Sint-Macharius-
straat) waren er al drie herbergen: ‘La Croix’ met de waard Martin Clotz, 64 jaar, en de inwonende 
meid Barbe Leleu, 33 jaar en haar dochter Thérèse, 13 jaar; ‘L’Ange’ met de waard Jacques Hof-
man, 47 jaar, en de waardin Marie De Baets, 28 jaar; ‘L’Etoile’ met de waardin Victoire Gilliot, 
26 jaar.

Bovendien waren er in ’t Kasteel nog verschillende ‘cabarets’, die niet met een eigen naam ver-
noemd stonden, maar wel als gezin dat een ‘cabaret’ open hield: Gérard Brouckaert (50 jaar) en 
Françoise Dhont (33 jaar); Nicolas Santinet (33 jaar) en Jeanne De Rudder (26 jaar); Philippe De 
Vilder (53 jaar) en Jeanne Flovel (37 jaar); weduwe Agnes Kreke – De Ronne (57 jaar) met twee 
zoons en een dochter; Guillaume Meuris (35 jaar) en Janine Verlet (35 jaar); Jacques de Kinderen 
(25 jaar) en Jeanne Marie Kaetacker (27 jaar); Jean Baptiste Janssens (36 jaar) en Appolonie de 
Bisschop (38 jaar).

Buiten de herbergen was er één bakkerij (Jean Baptiste Dielman, 54 jaar, en zijn vrouw Fran-
çoise Wellynck, 30 jaar). Hij woonde aan de ingang van de citadel, naast de herberg ‘Den Engel’ 
(‘L’Ange’). Behalve enkele rondreizende handelaars-leurders waren er volgens het telboek 1797 
geen handelsfuncties. Het waren vooral Joodse families, afkomstig uit de Elzas. We telden er 
vier. 
’t Spaans Kasteel was nog een open plek voor oude en nieuwe Gentenaars, op de drempel van een 
nieuwe tijd. Een nieuwe fabriekentijd, die veel handen en nieuwe kunde nodig had, zoals die van de 
Engelsman John Smit, mecanicien, 49 jaar en zijn jonge vrouw Ann Bean, 23 jaar en zijn dochter 
Mary Smit. In het spoor van Lieven Bauwens waren verschillende meestergasten uit Engeland mee 
gekomen naar Gent.
 

Gent, stad van fabrieken en arbeiders

We maken een sprong van een halve eeuw. Eerst was er de industriële take-off in de napoleon-
tische tijd. In 1812 werden te Gent 138.000 stuks katoen geweven. In 18 katoenspinnerijen, 20 
katoenweverijen en 21 katoendrukkerijen werkten al bijna 11.000 arbeiders. De tweede take-off 
kwam tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, deze keer met de technologische sprong 
van de stoommachine. In 1819 werd in de Gentse katoenfabrieken slechts 95 pk stoomkracht ge-
produceerd. In 1830 was dat 721pk geworden, verwekt door 55 grote stoommachines, die met 
hun schoorstenen de Gentse binnenstad het echte aangezicht van een fabrieksstad gaven. Katoen-
productie was de kernbezigheid. Voorts kwamen tal van andere sectoren tot bloei. Er kwam ook 
nieuwe infrastructuur, zoals het nieuwe zeekanaal naar Terneuzen, 1827. 
Na de Belgische Omwenteling van 1830 ging het enkele jaren bergaf, maar terwijl het Vlaamse 
platteland vanaf 1839 zwaar en zeer langdurig gebukt ging onder de crisis van landbouw en thuis-
nijverheid, kwamen er in Gent nog meer fabrieken: behalve katoen nu ook vlas en enkele grote 
machineconstructiebedrijven. 14

Tezelfdertijd ontstond een levensgroot sociaal probleem in de stad. Terwijl van 1800 tot 1856 de 
bebouwde oppervlakte nauwelijks met 22 procent toenam, steeg de bevolking met 93 procent. 
Weer onze basisvraag: waar en hoe woonden de mensen?

We hadden het al over het ritme van de bevolkingsgroei en over het cijfer van 106.104 inwoners in 
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1850. Laat ons even kijken naar de sociale piramide.
Boven aan de sociale ladder stonden ongeveer 2.900 burgers, die kiesgerechtigd waren voor de 
Kamer, de provincieraad en de gemeenteraad. Het kadaster beheerde te Gent 24.099 percelen, 
toebehorend aan 5.034 eigenaars. De belastingadministratie inde van 8.981 burgers een personele 
belasting. 99.260 deuren en vensters werden getaxeerd, maar daarvan behoorden slechts 2.482 
eenheden tot de tweede categorie (meer dan twee verdiepingen + bewoonbare kelderverdieping). 
Men betaalde voor 3.483 personen de taks op huispersoneel. 7.731 Gentenaars waren patentplichtig 
(voor handelsactiviteiten).
Onder aan de ladder stond de overgrote meerderheid van de Gentse bevolking. De administratie 
voor behoeftigen telde in 1850 4.156 permanent behoeftige gezinnen (17.356 personen) en 4.351 
tijdelijk behoeftige gezinnen (17.392 personen) Daar vlak boven stond de overgrote meerderheid 
van de geschoolde en ongeschoolde arbeiders, die het net konden rooien. De burgerij wist wel dat 
er een ‘question sociale’ was, maar men sloot er het liefst de ogen voor.

Detail van het aanplakbiljet dat de verkoop van loten bouwgrond in het Spanjaardenkasteel aankondigt (1858)
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De Proleten van ’t Kasteel: 

een tweede telling, 1847-1856

In 1845 publiceerden twee jonge geneesheren wel een schrijnend antwoord op die kwestie.15 Het 
werd de eerste wetenschappelijke enquête over loon-, werk- en woonomstandigheden van de Gent-
se (katoen)arbeiders. Als casusanalyse namen ze de ‘Bataviawijk’, een complex van beluikhuisjes 
op de plek waar nu de Boekentoren, de universiteitsbibliotheek, staat. Het werd een waarachtig 
verhaal van de diepste ellende, maar Batavia was niet het ergste wat ze in hun tocht doorheen de 
arbeiderswijken hadden gezien. Erger nog was het gesteld in de 4e wijk. Onbeschrijfl ijk erge toe-
standen trof men aan in de wijk Overschelde, maar ook in en rond ’t Spaans Kasteel was er sinds 
1800 enorm veel veranderd.

De slopingswerken hadden jaren van vaak onderbroken arbeid gekost, soms met de inzet van werk-
lozen, soms met de spectaculaire inzet van de genietroepen, die reststukken dynamiteerden.16

Het kasteelplein was ook nog steeds de plek waar de guillotine werd geplaatst en waar ’s morgens 
vroeg, altijd op een maandag, ter dood veroordeelden werden gehalsrecht. Het lokte telkens dui-
zenden toeschouwers (de laatste terechtstelling gebeurde op 22 mei 1861).

De slopingswerken werden defi nitief beëindigd op 12 januari 1853. In het laatst overgebleven deel 
van de Sint-Jozefskazerne werd nog ijverig gewerkt om de ijzeren kap van het Belfort te gieten. 
Het was de allerlaatste opdracht uit de geschiedenis van het fort. In wat nog recht stond en was 
bijgebouwd, woonden nu duizenden mensen.

Het excerperen van de registers van de bevolkingstelling 1846 gaf een echte schok. In tegenstelling 
tot de eerste telboeken, die een statisch beeld gaven van de getelde bevolking, waren de registers 
een dynamisch instrument. Ze gaven de toestand aan op het ogenblik van de telling (15 oktober 
1846) en ze registreerden voorts wie naar een andere straat of gemeente verhuisde of wie nieuw 
ingeschreven werd in de loop van tien jaar, tot de volgende bevolkingstelling van 1856. Vertrek 
en aankomst werden niet altijd precies opgetekend, waardoor het ondoenbaar was het juiste be-
volkingscijfer op elk moment te tellen. In vroeger beluikenonderzoek heb ik al kunnen vaststellen 
dat er in de armste wijken zeer vaak verhuisd werd, soms binnen dezelfde wijk, soms naar andere 
arbeiderswijken, soms naar Noord-Frankrijk. Dat was ook zo in ’t Spaans Kasteel dat volgens 
de registers nu opgedeeld was in drie benamingen: Kasteel, Kasteelplein en Kasteelstraat (thans 
St.Machariusstraat). De totalen zijn verbluffend hoog:

 Kasteel   3.518 bewoners

 Kasteelplein     911 bewoners

 Kasteelstraat     535 bewoners

 Totaal   4.964 bewoners

Bijna 5.000 mensen woonden dus permanent of tijdelijk in ’t Spaans Kasteel tussen januari 1847 
en december 1856.

Het algemene beeld van deze bevolking was erg verschillend van wat we aantroffen in de telboe-
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ken 1798-1800. Voor bijna de totaliteit ging het om een arbeidersbevolking, die volgens kerkelijke 
rapporten ‘pauperrissima’, uiterst arm was.17 Het ging ook meer om inwijkelingen. De crisis op het 
platteland dreef veel meer mensen naar de stad. In Gent zelf bleef het aantal geregistreerde behoef-
tigen ongeveer constant tussen 1800 en 1846. Dat was wel anders in de omliggende gemeenten. 
Ertvelde ging van 6 procent behoeftigen (136 personen) in 1801 naar 24,5 procent (776 personen) 
in 1846. Voor Evergem ging het van 652 (9,5 procent) naar 1.994 (26,5 procent). Voor Kluizen van 
86 (7 procent) naar 359 (21,5 procent). Het zijn drie zware voorbeelden uit de vele.18

Die mensen waren het, die elke beschikbare ruimte als woning betrokken. Het waren bestaande 
woonruimten waar achteraan meerdere ‘enclos’ werden bijgebouwd. Hoe het er precies uitzag, we-
ten we niet. Bij benadering zien we een beeld uit 1855-56, kort voor de opening van het slachthuis 
en de veemarkt, op het percelenplan van P. Gérard, inspecteur bij het kadaster.19 In tegenstelling tot 
de Bataviawijk op de Blandijnberg was het een complex dat nog min of meer de confi guratie had 
van de gebouwenstructuur van de oude citadel.

Grote herbergen waren er niet meer, wel nog hier en daar huisjes waar ‘getapt’ werd. Het eerste 
op het Kasteelplein was woning nr.13. We noteerden er, zonder de kinderen, 29 personen die er 
permanent of tijdelijk woonden. Behalve het gezin Kestel – vader dagloner, moeder herbergierster, 
drie kinderen – dat op 15 januari 1849 verhuisde naar de 3de wijk, telden we van 1847 tot 1856 op 
dit adres 1 fabriekswerker, 3 fabriekswerksters, 1 werkman, 2 dagloners, 3 meiden, 1 olieslagers-
knecht, 1 metser, 1 naaister, 1 schouwveger, 1 tapper, 1 herbergierster, 3 huishoudsters en de rest 
zonder beroep. Naar geboorteplaats kwamen er zeven uit Gent en de rest uit Wormhout, Deinze, 
Heusden, Bellem, Merendree, Edelare, Zomergem (5x), Sint-Niklaas (2x), Heurne, Brussel (2x), 
Koekelberg, Hasselt, Gentbrugge en Ledeberg (3x).

Ook in nr. 15 werd bier getapt en stelden we ongeveer hetzelfde sociografi sche beeld vast. Eén 
van de bewoners, een dagloner, was op 1 mei 1849 veroordeeld tot  één jaar gevangenisstraf voor 
‘aftroggelarij’. Het was geen alleenstaand voorbeeld. Ik vond tientallen verwijzingen naar kleine 
en zware veroordelingen in assisen, correctionele rechtbank of krijgsraad. In het Nederlands of in 
het Frans stonden de redenen en de strafmaat vermeld: vol, diefte, brooddiefte, diefte aardappelen, 
breken van ruiten, sévices, tapages, tromperie, vagabondage, mendicité, fi louterie, abus de con-
fi ance, corruption de mineurs, valscheyd in geschrifte… Voor de krijgsraad ging het meestal om 
desertie, maar ook om vol de chambre, détournement d’objets de casernement, chassé du corps 
comme indigne de fi gurer plus longtemps dans les rangs de l’armée pour cause d’inconduite 
habituelle…

’t Spaans Kasteel had de faam verworven van een kwalijke buurt waar de sociale vrede verstoord 
was. Vele vrouwen stonden genoteerd als ‘bijleefster’. Eerder uitzonderlijk werd ook prostitutie 
met naam en toenaam vermeld. In woning nr. 51 op het Kasteelplein, naast het beluikencomplex 
nr. 49 en de herberg nr. 47, woonde Lucie S., ‘publieke meyd’. Ze was in 1817 in Boesinghe gebo-
ren en was in februari 1845 in Gent aangeland. In Kasteel nr.136 leefde Eugénie de M., ‘publique 
meyd’, geboren in Gent op 26 februari 1823: ‘haeren man Ch. De B. bevind zich in het gevang voor 
eeuwig dwang arbeyd’. In Kasteel nr.112 woonde de herbergierster Thérèse A., geboren in Gent in 
1813. Op 5 augustus 1845 kreeg zij 13 maanden gevangenis voor ‘corruption de mineurs’ en op 27 
oktober 1851 één maand voor diefstal. Zij was ongehuwd met twee dochters, Octavie (°1837) en 
Prudence (°1839).
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Twee huizen verder stond een leeg houtmagazijn: tussen de enorme bevolkingsdensiteit waren er 
hier en daar nog enkele gebouwen die een andere functie hadden. In één uitzonderlijk geval, Kas-
teel nr. 152, was een fabriekje gevestigd van ‘Katoenetten, siamoisen, molletons, calicots, neusdoe-
ken…20 Het was de fabriek van Jacques Henri Hebbelynck en familie (geboren in Parijs in 1797 en 
in Gent gevestigd in 1833). Het was de enige familie die tot de burgerij kon worden gerekend.21

De betere woningen werden meestal gebruikt door de enkele handelaars die in ’t Kasteel woonden. 
Een interessant voorbeeld is Kasteel nr. 28. Daar woonde bakker Jan Baptiste Braeckman (geboren 
in 1783 in Zottegem en in Gent gevestigd in 1820). In zijn huis woonden ook achtereenvolgens de 
onderpastoors Charles Beatse en Augustus L. De Smedt (zie noot 17). Achter zijn huis lag de ‘poort 
Braeckman’, een complex van vijftien woningen waar ik van 1847 tot 1856 325 inwoners telde, al-
lemaal arbeidersgezinnen. En in ‘poort Braeckman’ noteerde ik zes verhalen over veroordelingen, 
gaande van zes dagen gevangenisstraf voor ‘sévices’ (mishandeling) tot zes jaar ‘travaux forcés’ en 
zes jaar ‘surveillance’ voor diefstal.

Zo heb ik vele gegevens gevonden die op elke pagina van de bevolkingsregisters de bron zijn van 
vele levensverhalen uit ’t Kasteel en uit vele andere plaatsen in binnen- en buitenland. Het verhaal 
van weduwe Dutré - De Smet, Kasteelplein 351, dagloonster, afkomstig uit Elst en geboren in 1807. 
Haar enige zoon, Albert, lichtmatroos, overleed op volle zee op zijn schip Stanislas. Het verhaal 
van ‘Tjeefke Papaje’, echte naam Edouard Quinart, dagloner, Kasteelstraat 61, geboren te Gent in 
1835: meerdere keren, maar onverbeterlijk opgepakt voor ‘diefte’. Het verhaal van ‘Kabiebel’, echte 
naam Joseph Van Meenen, dagloner, geboren in Deinze, 1820, een beruchte fi guur, Kasteelstraat 
21. Het verhaal van de betovergrootvader van mijn moeder: Timotheus Michiels, geboren in Aalst, 
1799. Als schoenmakersgast kwam hij aan in Gent om er te huwen met Coleta Odenthal, daguur-
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werkster. Zijn vrouw overleed een jaar later en hij hertrouwde in 1826 met de jonge weduwe Marie 
Cromar, ventster. Ze vonden een woning op ’t Kasteel nr. 97, vlak naast ‘poort Braeckman’ en kre-
gen vier kinderen. De oudste Karel (°1831) werd ook schoenmakersgast. In 1849 verbleef hij in Pa-
rijs om zich in de stiel te bekwamen. Hij was er samen met Jan Anseele, vader van de legendarische 
socialistische leider Edward Anseele.22 De tweede, Constant (°1835) was sigarenmaker. Blijkbaar 
was hij een belhamel, want in 1856 werd hij veroordeeld voor ‘bruits et tapages nocturnes’. De twee 
meisjes, Philomène (°1839) en Marie (°1833) waren ook sigarenmaaksters. De jonge sigarenmaak-
ster Philomène was net geen tien 10 jaar toen ze op 15 april 1849 overleed aan cholera.

CODA. Een monument voor de choleradoden

Op 26 mei 1832 overleed in het Oliestraatje de kleermakersgast Claessens, 49 jaar. Hij was de eer-
ste choleradode van de eerste cholera-epidemie die de Gentse bevolking opschrikte. De epidemie 
hield aan tot 18 oktober 1832: 2.103 besmettingen, 1.227 doden.
Op 20 januari 1849 noteerde de geneeskundige commissie de opfl akkering van een nieuwe epi-
demie. De hoogste piek werd in juni bereikt. De laatste meldingen kwamen in september: 4.811 
besmettingen, 2.224 doden.
Het was onze vierde wijk die het ergst getroffen werd: 1.586 besmettingen, 707 doden. Het ergst 
getroffen waren de buren van over het water, de wijk Overschelde. In de Gruisberg alleen (tussen 
de Reep en de Lange Boomgaardstraat) werden vijftig doden geteld.
Ook ’t Spaans Kasteel heeft een zware tol betaald. De cholera-epidemieën (er waren er ook nog in 
1853, 1859 en – de allerlaatste – in 1866) waren wellicht de meest angstwekkende effecten van de 
sociale ellende in de Gentse fabriekenstad. Als eerbetoon aan de proleten van ‘t Spaans Kasteel 
sluit ik deze kroniek af met de dodenlijst: onze doden, ons monument.
Doden cholera 1849

1.Kasteelplein

 - Isabelle Vincent, huisvrouw,

 ° Gent, 31/08/1816 – + 11/07/1849

 x Raymond Vlerick, houtzager,

 2 kinderen, 4 en 1 jaar oud

 - Carolus Van Nieuwenhuyze, olieslager,

 ° Thielt, 1803 - + 10/06/1849

 - Emile Moreau, 2 jaar - + 05/06/1849

 f.Pierre Moreau, metaalbewerker

 - Jacoba Van Uytvang, spinster,

 ° Zele, 54 jaar, ongehuwd - + 18/04/1949

2.Kasteel

 - Livinus Hoste, timmerman,

 °Gent, 33 jaar - + 27/07/1949

 (6 kinderen) 

 - Francisca Vermeersch, 

 2 jaar -  + 07/06/1849

 f.Livinus, katoenspinner

 - Joanna Michiels, ‘bijleefster’

 °Bornem, 02/08/1792 - + 24/07/1849

 bij Pieter de Mey, mestraper

 - Petrus Livinus Lies, commissionaris,

 °Gent, 16/03/1798 - + 20/07/1849

 - Joanne De Cock, huisvrouw,

 °Gent, 12/08/1835 - + 13/07/1849

 - Maria Jacoba Allaert, huisvrouw,

 °Gent, 1814 - + 28/09/1854

 x Livinus Hanry, 6 kinderen, blikslager

 - Petrus Francis Boot, fabriekswerker,

 °Gent, 17 jaar - + 16/06/1849

 - Cornelius Jacobus Vanderschueren, schoen- 

 makersgast,

 °Gent, 44 jaar - + 25/06/1849

 - Catharina De Meulenaere, fabriekswerkster

 °Gent, 16/03/1828 - + 10/07/1849

 - Josephus De Vos

 °Gent, 1845 - + 17/04/1849

 f. Louis De Vos, ‘employé à l’octroi’

 - Barbara Denaeyer, arbeidster,
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 °Grootenberg, 19/09/1780 - + 04/06/1849

 - Desiderius Arens, wever

 °Gent, 01/03/1815 - + 26/05/1849

 - Jeannette Bilquin, spellewerkster,

 °Gent, 14/03/1822 - + 10/06/1849

 - Joannes De Prince, dagloner,

 °Brugge, 18/01/1777 - + 29/06/1849

 - Philomène Michiels, sigarenmaakster,

 °Gent, 07/07/1839 - + 15/04/1849

 - Pieter Weezemael, houtzager,

 °Smetlede, 11/10/1809 - + 21/07/1849

 - Jan Van Ryckegem, dagloner,

 °Gent, 11/01/1795 - + 06/04/1849

 - Franciscus Veys, boekdrukkersgast,

 ° Brugge, 25/10/1824 - + 06/06/1849

 - Carolus Veys, smidsgast,

 ° Brugge, 26/07/1827 - + 04/06/1849

 - Rosalie De Paepe,

 3 jaar - + 23/05/1849

 - Emile De Paepe,

 1 jaar - + 20/05/1849

 (twee kinderen uit gezin van Adolf De Paepe,  

 metser)

 - Bernardus D’Hulst, stoeldraaier

 °Brugge, 02/10/1796 - + 01/06/1849

 (3 kinderen)

 - Joannes Snoek,

 6 jaar - + 21/03/1849

 - Emma Snoeck,

 1 jaar - + 17/06/1849

 (uit gezin van Josephus Snoeck, spinner)

 - Carolus Franciscus De Feyter, blauwververs- 

 gast,

 °Gent, 11/02/1814 - + 12/08/1849

 - Joanne Marie Van Brackele, huisvrouw,

 °Gent, 51 jaar - ° 19/07/1849

 (3 kinderen uit 1e bed, 1 uit 2e bed + 1 ‘kwe- 

 keling’ met Joannes Thibyt, papierwerker

 - Marie Thérèse De Pauw, huisvrouw,

 ° Lokeren, 33 jaar - + 25/05/1849

 (2 kinderen met Edouard De Meyer, blauw- 

 verversgast)

 - André Galmace, schoenlapper,

 °Brussel, 1784 - + 28/05/1849

 - Benedictus Pynaert, katoenspinner,

 °Gent, 19/11/1804 - + 01/09/1849

 (7 kinderen – 4 oudste fabriekswerker)

 - Coleta Malfait, huisvrouw,

 °Kortrijk, 19/08/1799 - + 07/07/1849

 (4 kinderen met Joannes Lippens, arbeider)

 - Jeanne Montague, spellewerkster,

 °Gent, 17/01/1832 - + 04/06/1849

3.Kasteelstraat

 - Hortence De Craene, naaister,

 °Ronse, 34 jaar - + 30/05/1849

 - Francis Jan Crevaels, 

 1 jaar, °Gent, 07/10/1848 - + 06/06/1849

 (onwettige zoon van Marie Anne Crevaels,  

 spellewerkster)

 - Carolus De Baerdemaecker, zonder beroep,

 °Wynckel, 1836 - + 03/06/1849

 (onwettige zoon van Maria Theresa De Baer- 

 demaeker, arbeidster)

 - Clémentine Hespel, 

 ‘jong kind’ - + 26/07/1849

 f. Philippus Hespel, schoenmaker

 - Karel De Waele, stoeldraaier

 °Gent, 19/07/1819 - + 26/07/1849

 - Isabelle Vermeulen, huisvrouw,

 °Destelbergen, 29 jaar - + 25/07/1849

 (4 kinderen met Pierre Liévin Schoenmae- 

 cker, dagloner)

 - Barbara Verplasschen, dagloonster,

 °Gent, 50 jaar - + 03/06/1849

 ongehuwd

Q
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De Kasteelbrug (nu de Pauwbrug) met rechts de stadsschool

De Pauwbrug
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bloeiende klimop _
en duizend kleine bijen

gonzen in de zon

Hedwig Aerts
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Van mensen, 

dieren en dingen 
(19de – 20ste eeuw)

door Dirk ketelaere

Q



82

De veemarkt werd rond het midden van de negentiende eeuw verplaatst van de Oude Bees-
tenmarkt naar de ruimte die was vrij gekomen door het slopen van het Spanjaardenkas-
teel. Tot 1991 drukten slachthuis en veemarkt een dominante stempel op deze nieuwe wijk. 
Dit nieuwe complex was sterk bepalend voor het ruimtelijke beeld en de eigen identiteit 
van de Sint-Machariuswijk. Ze verdeelden de wijk in twee nagenoeg gelijke delen. Het 
gedeelte ten noorden van het slachthuis bevatte enkele eerder grootschalige elementen die 
de harmonie van de buurt niet verstoorden, zoals de Sint-Baafsabdij, de Gouverneurswo-
ning, de parochiekerk, de stedelijke lagere school.  Langs de zuidkant van het slachthuis 
trof men bijna uitsluitend kleinschalige bebouwing aan. Daar bevond zich ook de enige 
openbare groenzone van de buurt, het Astridpark. Het was een volkswijk, wat je merkt aan 
de talrijke beluiken – onder andere op het terrein van het huidige Spaanskasteelplein met 
slagers, banken, cafés en relatief veel middenstand.

Het slachthuis

Een eenzaam  gebouw aan de Voorhoutkaai is nu nog het enige monumentale overblijfsel 
van het slachthuis dat tot 1988 bleef bestaan. De centrale poortdoorgang, met arduinen 
poortomlijsting, gaf destijds toegang tot de binnenplaats van het negentiende-eeuwse 

slachthuis.  Het slachthuis bestond uit vier lage vleugels rond een rechthoekige open binnen-
plaats. De vleugels van het slachthuis aan de Voorhoutkaai en Slachthuisstraat rustten op de fun-
damenten van het voormalige Spanjaardenkasteel. Onder de noordvleugel en de binnenplaats 
verdwenen de resten van de abdijkerk, de parochiekerk van de Heilige Kerst en de kerkhoven 
van beide. Ook heel wat oudere sporen die verband hielden met vroegere bewoning, vooral 
uit de Romeinse en de Merovingische periode, werden gevonden in het bodemarchief van het 
slachthuis en de veemarkt.

De Gentse gemeenteraad keurde op 4 juli 1835 het plan goed om een stedelijk slachthuis op te 
richten. De bouw van het slachthuis begon zodra het Spanjaardenkasteel volledig afgebroken 
was. Dat gebeurde tussen 1843 en 1846. Het stadsbestuur gaf in 1853 de opdracht aan architect 
Roelandt. Na aanpassing van de plannen door stadsarchitect Adolphe Pauli, werden in 1854 de 
funderingen gelegd door bouwmeester-ondernemer Van de Capelle. De bovenbouw werd nog 
hetzelfde jaar toevertrouwd aan de aannemer van openbare werken Hosten. In 1857 waren de 
werkzaamheden klaar. Tijdens de eerste bouwfase ontstond een U-vormige, omsloten ruimte 
met vier centrale gebouwen en een ingangsgebouw met directeurswoning aan de veemarktzijde. 
Het gebouw werd op 14 december 1857 om 6.30 uur offi cieel geopend en samen met de vee-
markt in gebruik genomen. In hetzelfde jaar werd ook de veemarkt van de Oude Beestenmarkt, 
bij de Nederschelde, overgeplaatst naar het plein voor het slachthuis. Van toen af was het ver-
plicht om vee te slachten in het slachthuis en was het verboden om vlees te verkopen dat niet in 
het slachthuis was gekeurd. Zoals altijd probeerde men dat te omzeilen. In 1883 waarschuwde 
Florimond Van Loo, een slager, voor de aankoop van vlees van zieke dieren. Venters brachten 
het vlees van die dieren toch naar de markt om het er te verkopen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het slachthuis door de Duitse troepen gebruikt als Slacht-
haus, Kühlhalle en Wurstfabrik. In 1925 werd een verkoopzaal met stalling voor klein slacht- en 
kweekvee ingericht in het slachthuis.
In 1937-1938 werd een nieuw centraal gebouw opgetrokken op de binnenplaats met een functi-
onele  vormgeving. Het werd gerealiseerd door stadsbouwmeester Georges Audoor.
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De nieuwe constructie werd in de traditie van de Nieuwe Zakelijkheid opgetrokken: een staal-
constructie met betonnen daken en bovenlichten.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerde Firmin De Smidt in het slachthuis opgravingen uit 
terwijl het slachten gewoon doorging. 

Rond 1950 kwamen de gebouwen aan de oostzijde van de Nieuwe Beestenmarkt tot stand, met 
kantoor- en vergaderruimte en een conciërgewoning. Na de sluiting van het slachthuis zou die 
ruimte even worden gebruikt als buurtcentrum voor de wijk Macharius.

In 1963 werd ten slotte op de hoek van de Voorhoutkaai en de Gandastraat een grote betoncon-
structie opgericht voor de koelzalen, naar een ontwerp van stadsarchitect J. Trefois.
Toen werden  plannen gemaakt om het slachthuis in de wijk te behouden. Daarvoor werden 
twee huizenblokken achter de parochiekerk gesloopt waardoor een grote open ruimte ontstond, 
die later uitsluitend gebruikt werd als parkeerplaats voor de veemarkt. Tussen de Kasteellaan 
en de Kazemattenstraat ontstond  een braakliggend terrein, dat aanvankelijk bestemd was voor 
de oprichting van een ontsmettingsstation voor vrachtwagens  (Het BPA nr 62/2 “Slachthuis” 
goedgekeurd bij KB van 15 oktober 1971). Die bestemming was in 1981 al voorbijgestreefd. 
In een nog latere fase werd in de Slachthuisstraat een omheining gebouwd. Zo kon via een zij-
ingang het slachtvee op een veilige manier worden gelost voordat het werd ondergebracht in de 
stallen van de  oude vleugel. 
In 1985 werd de Machariuswijk herwaarderingsgebied. Meteen kwam het voortbestaan van het 
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slachthuis en de veemarkt ter discussie. Even dacht men aan een renovatie van het slachthuis. 
Die drong zich op als men de steeds strengere Europese normen in verband met hygiëne wilde 
halen. De volgende conclusies werden geformuleerd:
“De zuid – en westvleugel met hun sobere baksteenarchitectuur uit 1857 kan men historisch en 
bouwkundig merkwaardig noemen. Behalve de verminkingen aan de Voorhoutkaai waarvoor 
praktische oplossingen bestaan, is de bouwfysische toestand bevredigend. Voor het museum 
zouden die oudste vleugels kunnen dienen als expositieruimte en ateliers en voor de opvang van 
socio-culturele activiteiten. De middenvleugel en de constructie aan de Nieuwe Beestenmarkt 
dragen de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. In de middenvleugel is de binneninrichting muur-
vast, gefundeerd en verankerd en daarom misschien niet te verwijderen zonder de rest van de 
architectuur te ontwrichten. Het behoud van de binneninrichting is in elk geval niet haalbaar. 
De gebouwen aan de Nieuwe Beestenmarkt zijn wel eenvoudiger te renoveren. Het koelhuis uit 
1963 betekent vanuit stedebouwkundig en esthetisch oogpunt een breuk in deze wijk. De tech-
nisch verouderde en specifi eke inrichting en de verankering ervan in het gebouw maken een 
eventuele reconversie zeer problematisch. De bouwfysische toestand van veel lokalen is slecht. 
De paalfunderingen van het koelhuis hebben ongetwijfeld het bodemarchief (de onderliggende 
abdijkerk) verstoord, maar dit is geen beletsel voor de herwaardering van een verdwenen bouw-
werk.”
Het slachthuis raakte dus in verval. Het gebouw kon moeilijk worden aangepast aan de hygi-
enische voorschriften. Er was een groeiend tekort aan personeel. De buurt klaagde meer en 
meer over milieuoverlast door de geurhinder in de slachthallen en de lozing van slachtafval in 
de Visserij.

Het verdwijnen van het stedelijke slachthuis en de veemarkt bood nieuwe mogelijkheden voor 
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de uitbouw van de museum-
site van de Sint-Baafsabdij. Bij 
de afbraak van het slachthuis 
werd het poortgebouw langs 
de Voorhoutkaai behouden. 
De bewonersgroep van de wijk 
had immers de wens uitgedrukt 
dat een getuige van de vroe-
gere economische activiteit 
bleef bestaan. Hun voorkeur 
ging uit naar de vleugel  in de 
Slachthuisstraat. Uiteindelijk 
werd het poortgebouw, langs 
de Voorhoutkaai, geïntegreerd 
in het renovatieproject voor de 
onmiddellijke omgeving van 
de ruïnes van de voormalige Sint-Baafsabdij. Maar het poortgebouw bleef er lang vervallen en 
verkommerd bij staan. Na herhaaldelijk aandringen van de bewonersgroep werd het uiteindelijk 
gerestaureerd en kreeg het buurtcentrum er onderdak.

De veemarkt

Op de vlakte die aansluit op de Kasteellaan, ten oosten van het slachthuis, werd de Nieuwe 
Beestenmarkt aangelegd na de afbraak van het Spanjaardenkasteel. Centraal in de nieuwe ver-
kaveling werd een open plein tot veemarkt omgevormd. In de stadsgids van 1883 kunnen we het 
volgende lezen “ une grande 
place carrée, divisée en allées 
ombragées et bordées de balu-
strades en fer, où l’on attache 
le bétail exposé en vente….”  
Aanvankelijk was het een met 
bomen beplante ruimte, later 
kwam er een overdekte markt. 
De veemarkt is steeds belang-
rijk geweest. Gent speelde een 
centrale rol in de vleesbevoor-
rading voor een hele regio.

Op het einde van de negentien-
de eeuw was er elke woensdag 
en vrijdag markt. De schapen-
markt begon in de winter om 
half zeven en in de zomer om 
half acht. De kalvermarkt be-
gon een half uur later; de var-
kensmarkt en de markt voor 
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ossen, koeien en stieren begonnen 
respectievelijk telkens een half 
uur na het begin van de vorige. 
Een supplementaire varkensmarkt 
werd op donderdag georganiseerd. 
Het aantal te koop gestelde die-
ren stond telkens aan de gevel van 
het slachthuis aangeplakt of later 
genoteerd. Het hoornvee plaatste 
men, in volgorde van aankomst, 
binnen een afsluiting om het ver-
keer niet te hinderen. Elk paard, 
muilezel, kalf, os of koe werd af-
zonderlijk  vastgesjord met koor-
den. De stieren werden binnen een 
stevige afsluiting gebracht en dan 
met dubbele koorden vastgebon-
den. De eigenaar of bewaker lette 
daar wel op: wanneer een dier zich 
losrukte werd de man streng be-
boet. Dezelfde regeling gold voor 
de stallen in de nabijheid van de 
Beestenmarkt en van het slacht-
huis waar eveneens dieren te koop 
werden gesteld.
Op de Beestenmarkt waren er elk 
jaar ook vier markten voor paar-
den: respectievelijk met halfvasten, 
in mei, juli en september. In de pe-
riode tussen 1 november en 1 maart 
werd er wekelijks, van zonsopgang 
tot 18 u, een markt in slachtpaarden 
gehouden. 

Het marktreglement van 1896 
bevat  enkele bepalingen om te 
verhinderen dat de dieren tegen 
elkaar gedrumd zouden staan en 
daardoor niet of onvoldoende ge-
keurd konden worden. 
Elk paard, elke os, koe, stier of 
vaars moest minstens vijf halve vierkante meters ter beschikking hebben; een kalf of zwijn twee 
halve vierkante meters; een schaap, geit of lam had minstens een halve vierkante meter nodig. 
Biggen, die aangevoerd werden in kooien of manden, mochten met niet meer dan drie per halve 
vierkante meter worden geplaatst. De politiereglementen van 1916 en 1937 onderwierpen het 
verhandelen van dieren op de Nieuwe Beestenmarkt aan strenge hygiënische voorschriften, die 

Voorstudie van het poortgebouw van het slachthuis.
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de verspreiding van besmettelijke ziekten onder het vee moesten tegengaan.
Enkele artikelen uit het reglement illustreren dat:
- de bakken en kooien waarin de biggen te koop werden gesteld, moesten telkens opnieuw met 
de grootste zorg worden ontsmet.
- op het einde van iedere markt moesten de stallingen worden uitgemest en met veel water wor-
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den uitgespoeld; de mest moest daarna in overdekte putten worden verzameld en met ongebluste 
kalk overdekt.
Op het einde van de negentiende eeuw werd er voor het slachthuis ook een huidenmarkt gehou-
den. Die vond elke week plaats op maandag en vrijdag van 15 tot 17 uur. 
Pas in 1929 kwam er op dit rechthoekige plein een overdekte standplaats voor het vee. De markt 
had een oppervlakte van 8.625 vierkante meter en was de enige overdekte open markt op dat 
moment in Gent.
De markt was door twee assen in vier sectoren onderverdeeld. Een van de assen verbond de 
Ossenstraat met de Kazemattenstraat, de andere liep van de ingang van het slachthuis naar de 
Kasteellaan. Op marktdagen werd de markt afgesloten door slagbomen.
Aan de toegang tot de markt langs de Ossenstraat en Kazemattenstraat, en aan de zijde van 
het slachthuis stonden weegschalen. In de noordwestelijke sector stonden hokken die met een 
schuifdeur konden worden gesloten. Dit was de hoek waar de varkens te koop werden aange-
boden. Het groot vee werd vooral in de twee oostelijke sectoren vastgebonden aan metalen 
afsluitingen. Op marktdagen kon het vee, aangevoerd met wagens en trein of tram, worden 
gelost ter hoogte van de markt. Toen liep er nog een tramlijn door de Slachthuisstraat, waar er 
een eindhalte was ongeveer ter hoogte van café Het Gouden Hoofd. Na het verdwijnen van de 
tramlijn bleef het perron bestaan.
Er was een afzonderlijke marktdag voor paarden, koeien, stieren en ossen enerzijds en voor de 
varkens anderzijds. De verkoop van levend vee vond plaats tussen 7 en 11 uur. Wanneer ze van 
ver kwamen, brachten de boeren vaak de avond voor de marktdag hun dieren naar de verschil-
lende stallen in de wijk. Na 11 uur moest iedereen de markt verlaten, alleen de veeartsen en de 
controleurs mochten op de markt blijven. De handelaars trokken zich terug in de cafés waar ze 
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een stukje aten en hun transacties afrondden. De per stuk verkochte beesten vertrokken onmid-
dellijk naar hun nieuwe bestemming, hetzij naar het slachthuis, hetzij naar een andere boerderij. 
De per gewicht verhandelde dieren werden eerst gewogen op een van de zes privéweegschalen 
of op een van de vier stadsweegschalen. De herbergier, eigenaar van een ‘bascule’, kreeg in 1975 
voor het wegen 5 BEF per dier, in 1990 20 BEF. Op dinsdag en vrijdag was er een vleesmarkt, 
respectievelijk aan de kerk en op de markt. De aanvoer van vlees naar de markt gebeurde vroe-
ger met paard en kar. Men tuigde de paarden ter plaatse af en gaf ze voedsel in de beschikbare 
stallen.

In de plannen voor het herwaarderingsproject van de veemarkt en het stedelijke slachthuis werd 
hun economische functie benadrukt. Gelet op belangrijke investeringen die waren gebeurd zou 
het slachthuis in de komende jaren niet uit de wijk verdwijnen. Bovendien wenste de plaatselijke 
bevolking het behoud van die activiteit. (1981) 
Toen in 1986 het openbaar onderzoek werd afgesloten over de verlenging van de exploitatiever-
gunning van het Gentse slachthuis, waren toch 220 bezwaarschriften neergelegd.
Het stadsbestuur ging op zoek naar een nieuwe bestemming voor de overdekte markt.
Zo was er sprake van: 
1) het volledig behoud en restauratie van de aanwezige kapconstructie waardoor het als monu-
ment behouden bleef; 
2) de sloping van de volledige kapconstructie en de herinrichting van de ruimte voor recreatieve 
activiteiten en marktactiviteiten. Daarbij kon ongeveer 1/3 van de oppervlakte worden overdekt 
met een nieuwe constructie, plaatselijk open of gesloten; 
3) de uitbouw van een polyvalente publieke ruimte voor recreatieve activiteiten en marktacti-
viteiten op een deel van de oorspronkelijke oppervlakte (6.000 vierkante meter) en nieuwbouw 
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met accommodatie in functie van de nieuwe bestemming. Behalve die voorstellen werden nog 
andere denksporen uitgewerkt.
De schepen van Economische Ontwikkeling sloot een overeenkomst met architect Dirk Bon-
tinck en projectontwikkelaar Marc Vandersmissen. Zij maakten gratis een studie over de recon-
versiemogelijkheden van de site. Daarbij werden de cultuurhistorische waarden, de woonfunctie 
en de economische potenties bekeken. Ze kregen tien maanden exclusiviteit om het gebied te 
bestuderen maar moesten binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden blijven.
Het schepencollege beschouwde de studie als vrijblijvend.
Terzelfder tijd werd door professor Jacques Viane van het seminarie voor marktkunde en tuin-
bouwproducten een studie over de leefbaarheid van de nog bestaande veemarkt uitgevoerd.
Vanaf de jaren tachtig verkocht men de dieren meer en meer op de boerderijen zodat de bedrij-
vigheid op de markt afnam. Even waren er plannen om vanaf 1988 de veemarkt over te brengen 
naar de groothandelsmarkt. De aanpassingen die moesten gebeuren aan die locatie bleken ech-
ter een struikelblok. Na veel studiewerk en een toenemend verval van de dakconstructie van de 
markt werd eind augustus 1991 de Gentse veemarkt opgedoekt.

Leven en werken rond slachthuis en veemarkt

Rond het slachthuis en de veemarkt ontwikkelde zich een belangrijke economische activiteit. In 
de onmiddellijke omgeving hadden talrijke bedrijven en kantoren zich gevestigd. Het slachthuis 
telde in 1981 zelf 26 werknemers. Voorts maakten ongeveer 260 groothandelaars en slagers ge-
bruik van zijn diensten. De particuliere bedrijven, waarvan de meeste behoorden tot de tertiaire 
sector (onder andere veel groothandelszaken) verschaften werk aan 334 werknemers. Talrijke 
huizen in de buurt waren met betrekking tot de vleeshandel ingericht: als winkel of als opslag-
plaats. Ook de opschriften op de cafés  als “ In de Nieuwe Ossepoot”, “in de Zwarte Ram”, 
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“’t Stierke”, “Het Gouden Hoofd” verwijzen naar de functie van het plein. Na de sluiting van het 
slachthuis (1 oktober 1987) en de veemarkt (1 september 1991) verdwenen de meeste vleesver-
werkende  en aanverwante bedrijven. Ook de typische cafés verdwenen uit het straatbeeld. In 
september 1991 begon men aan de afbraak van de veemarkt. In het voorjaar van 1992 werd het 
slachthuis met de grond gelijk gemaakt.

De naam “Vette Os” was in Gent de eretitel voor het bekroonde dier van een jaarlijkse veeprijs-
kamp. Het stadsbestuur nam in 1848 het initiatief om op de dinsdag voor Pasen een jaarlijkse 
“Vette Os” prijskamp te organiseren, oorspronkelijk op de Korenmarkt. In 1890 werd dat jaar-
lijkse evenement echter afgeschaft. Een privémaatschappij nam daarop het initiatief over. Op 
1 juni 1898 werden “ De Breidelszonen” opgericht met als doel “door het inrichten van een 
jaarlijkschen prijskamp den Veeteelt te bevorderen en best gevormd slachtvee te brengen”. De 
vereniging organiseerde tot 1991, op de zondag voor Pasen, een “Vette Os” of “Euroveeprijs-
kamp” zoals hij de laatste jaren werd genoemd op de Nieuwe Beestenmarkt.

Op maandag 28 oktober 1991 werd de symbolische eerste steen van het Sint- Baafsdorp door 
minister Louis Waltniel (PVV) met de hulp van burgemeester Gilbert Temmerman (SP) gemet-
seld. Op 1 augustus 1992 waren de eerste bewoners al present. Het Sint-Baafdorp en de sociale 
woningen langs de Kasteellaan werden gebouwd op de locatie van de vroegere veemarkt. De 
sociale woningen langs de Adelwinstraat werden opgetrokken op de meest oostelijke vleugel 
van het slachthuis.
In de Slachthuisstraat werden, op privé-initiatief nieuwe appartementsblokken gebouwd bo-
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ven de restanten van het vroegere Spanjaardenkasteel. Door die restanten kampten die nieuwe 
gebouwen achteraf met stabiliteitsproblemen. De open ruimte die na de afbraak was ontstaan 
langs de zijde van de oudste muur van de abdij, werd ingevuld door de ‘groene kerk’ en een ruim 
grasveld. Zo kreeg de buurt meer adem- en ontmoetingsruimte. De Machariuswijk groeide uit 
tot een van de aantrekkelijkste woonwijken van Gent.

Frans van de Cotte had een zaak in de Slachthuisstraat. In zijn winkel bood hij een ruim 
assortiment  slagersartikelen te koop aan. Messen, snijmachines, kapblokken enz. werden 
er verkocht.

In een vroeger beluik in de Spanjaardstraat (nu Spaanskasteelplein) werden in de achter-
bouw van café “Zomergem” salami’s, hespen en “bloende” Saucisson de Boulogne (paar-
denvlees gemengd met varkensvet en kruiden) verkocht. Hier ligt de basis van het vleesbe-
drijf “Ter Beke” in Waarschoot. 
 
Slager Guido Coppens was bekend voor zijn “pistolets met gekapt” die vlot verkocht ge-
raakten op de marktdagen.

Van het vroegere café ‘ De Bonte koe’ in de Gandastraat 23 is nog het raam met gekleurd 
glas, met koeienkop bewaard.

Op het korte stukje van de Oostenrijkersstraat achter de St.-Machariuskerk, vond men een 
slagerij, een verfwinkel, een café en een bakkerij. Een voorbeeld van de drukke midden-
standsactiviteiten.

Het leven rond het slachthuis
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Tijdens de marktdagen stonden 
enkele politieagenten in voor 
de ‘goede gang van zaken’. Met 
laarzen en een grijze kiel moes-
ten ze vlot verkeer en het naleven 
van de reglementen tijdens alle 
marktdagen verzekeren. In de 
volksmond werden ze salamifl ik-
ken genoemd.

Op de markt zelf was het voor 
de veehandelaars ook uitkijken. 
Midden de jaren tachtig werden 
twee handelaars door een rund 
doodgestampt.

“Café Zaffelaere “,  Os-
senstraat 11 van Irène Van 
Bastelaere, is het enige 
café van de wijk dat de 
sluiting overleefde. Nog 
altijd komen vaste klanten 
van vroeger, slagers, er een 
pintje drinken.

In “Het Gouden Hoofd”, 
Slachthuisstraat 104 is het 
loket waar tijdens de marktda-
gen de geldtransacties plaats-
vonden, nog altijd zichtbaar.
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Op woensdag 11 april 1990 zakte een ontsnapte koe door het kelderluik van de kranten-
winkel op de hoek van de Ossenstraat – Puinstraat. Een noodslachting ter plaatse was 
nodig om het dier weer uit de kelder te krijgen. Het is een voorbeeld van de talrijke ont-
snappingen van vee.

In de Gandastraat 17 kan je het secretariaat van de Verenigde Vleeshouwers van Gent nog 
altijd vinden. De vestiging in de wijk is zeker geen toeval.

Hugo Claus, die een tijdje in de Kasteellaan woonde, schreef in 1984 een verhaal “I don’t 
care”.
In dit verhaal zijn de straten rond de veemarkt en het slachthuis de plaats van gebeuren. 
Het verhaal werd gepubliceerd in het NWT (Nieuw Wereld Tijdschrift) 1984.

In 1979 gebruikte Patrick Conrad het slachthuis en de veemarkt als achtergrond in zijn 
langspeelfi lm ‘Slachtvee’.

Continuïteit in de wijk:
Enkele vleesbedrijven: D’Hollander-Buylle, Dyna-meat.
De straatnamen in de omgeving : Stierstraat (1880), Ossenstraat(1868), Ooilamstraat 
(1888), Paardestraat (1887, Slachthuisstraat (1861).
Het oude poortgebouw aan de Voorhoutkaai.
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Café – Abattoir, één strijd 
Gesprek met Kina Van Geertruy

Vandaag telt de omgeving 
van het Sint-Baafsdorp, 
waar tot 1991 de hallen van 
het slachthuis stonden, wel-
geteld vijf cafés. In de gou-
den tijd van de beestenmarkt 
en het slachthuis, toen boe-
ren en veekooplui wekelijks 
afzakten naar Macharius, 
waren er minstens twintig 
cafés: De Commerce, De 
Baskuul, ’t Stierken, Het 
Gouden Hoofd, De Zwarte 
Ram, Trapkesop, bij Irène-
ken, … De cafés leefden van 
de beestenmarkt.  De we-
kelijkse hoogdagen waren 
woensdag (koeienmarkt) en 
vrijdag. Op vrijdag was er 
vleesmarkt: dan werd het ge-
slacht vlees verkocht. (In de 
Slachthuisstraat zet momen-
teel één handelaar die tra-
ditie voort.) Dat de meeste 
cafés amper twee dagen per 
week hun deuren openden, 
toont aan dat het geld rijke-
lijk rolde op woensdag en 
vrijdag. “Bij iedereen zat het 
stampvol, concurrentie was 
voor niets nodig. Als het vol zit, kan er toch niemand meer bij. Overal waren de prijzen 
dezelfde. Als er één opsloeg, sloegen ze allemaal op. Ze verdienden allemaal goed hun 
boterham.”
Aan het woord is Kina Van Geertruy die destijds met haar moeder achter de toog stond van 
Het Landbouwershuis (gelegen links van het huidige Gouden Hoofd). “Ik was 13 jaar en 
stond op woensdagochtend  om 4 uur op om in het café soep te schenken en schotels af te 
wassen. De soep was altijd tomatensoep. De boeren wilden dat zo, elke woensdag opnieuw. 
En ze wilden broodjes met gehakt, dikke lagen gehakt. 
Mijn ma stond op om 2 uur. Woensdag was het koeienmarkt in het slachthuis en dan open-
de het café om 3 uur. Toen ik negen was, is mijn vader overleden en stonden mijn moeder 
en ik er alleen voor. Nu ja, op drukke momenten sprong er iemand bij om te helpen achter 
de toog. Er stonden 120 tassen op de koffi emachine en tegen de woensdagmiddag hadden 
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we die allemaal al drie keer afgewassen. Honderd man stond hier in het café. Echt niet 
normaal, dat besefte ik toen al. 
Om 8 uur ging ik knikkebollend naar school. Als schoon meisje van zestien lonkten de 
boeren naar mij. Zelfs al vroeger, toen ik dertien jaar was, zaten ze met hun koeienstok on-
der mijn rok. Het  waren altijd dezelfden. Eén keer  heb ik een boer een vuistslag gegeven. 
Het was dan nog een klant van mijn moeder.”
Dinsdagavond laat werden de dieren in de poorten van de cafés geparkeerd, in afwachting 
van de verkoop in de vroege ochtend op de marktplaats. Van 7 uur tot 8 uur moest iedereen 
van de marktplaats om te vermijden dat dieren nog op of van het terrein zouden lopen. 
Daarna ging de bareel open en woog men de dieren in het slachthuis of in de poorten van 
de cafés. De betaling gebeurde vaak op de markt of in het café. Contractbreuk werd met 
de vuisten beslecht. “Ik heb ooit in de Ossenstraat gezien dat de politie moest tussenkomen 
om vechters te scheiden. De omstaande boeren verhinderden dat,  joegen de agenten in hun 
combi en begonnen het busje heen en weer te schudden. Die mannen zaten daar te beven 
van schrik en het gevecht ging buiten gewoon door“ vertelt Kina.
Af en toe sloeg er een beest op hol. In Het Gouden Hoofd stormde een stier naar binnen 
door het venster. Die hebben ze terplekke moeten afmaken. In de krantenwinkel op de 
hoek van de Puinstraat sukkelde een koe in de kelder, op de ring joegen koeien automobi-
listen de stuipen op het lijf. Zelfs in de Schelde zocht een beest naar zijn vrijheid. 
“Het was een keiharde mannenwereld! Roepen dat die deden: Pintje! Drei soepe! Om 3 
uur begonnen ze met koffi e, soep en brood, vanaf 5 uur druppels en wat later bier. Als hun 
beest geslacht was, kon het gebeuren dat ze met een stuk vlees bij mijn moeder kwamen 
om te zien of het goed was. Moeder bakte dat dan in de pan en de handelaars slokten het 
naar binnen.”
Dat alles gaf de buurt iets rauws en ruws waardoor sommigen ze liever meden. Anderen 
zochten ze juist op. Kina: “Veel vrouwen waren er niet te vinden, behalve een paar ‘kotte-
kes’ die open waren op woensdag (overdag) en in het weekend.  Ze zijn met het slachthuis 
en de beestenmarkt verdwenen.  Zoals de meeste cafébazen. Hun plaatsen werden meteen 
ingenomen door Turkse cafébazen.” 
In tegenstelling tot de meeste andere cafés sloot Het Landbouwershuis alleen op donder-
dagnamiddag en tijdens het weekend. Na de afbraak van het slachthuis veranderde dat. 
Vanaf dan was het café alleen gesloten op zaterdag- en zondagnamiddag. Het cliënteel 
veranderde compleet. “Vroeger kon mijn ma haar klanten kiezen, na de sluiting was ze 
content dat ze er nog had. Mijn ma zag haar wereld veranderen, maar zelf was ze te oud om 
nog te veranderen. Met de afbraak van het slachthuis verdween mijn jeugd! Jammer. Er is 
veel charme verloren gegaan. Maar door de overreglementering van alles zou die sfeer van 
toen niet meer kunnen bestaan. Milieutaksen, Sabam, hygiënische normen,... Op zich is dat 
niet verkeerd, maar het is dubbel. Neem nu onze ketel tomatensoep die we dinsdagavond 
maakten en die tot woensdagmiddag op het vuur pruttelde. Volgens de huidige normen zou 
je die tas per tas moeten verwarmen. Terwijl soep nu juist heel lang moet opstaan.” 
Jos Van Herreweghe
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Mezbahane = Macharius = Ganda
Op bezoek bij een Turkse familie in de Machariuswijk

Op “Selamun aleykum’ volgt de warme verwelkoming: “Aleykum selam”. We krijgen 
Turkse thee aangeboden, wat een traditie is. Het volume van een melancholisch liedje 
dat de woonkamer vulde, wordt lager gezet.  Er heerst stilte. De gastheer, een oudere 

man van in de tachtig, roert met een rinkelend geluid in zijn thee. De reden van ons bezoek is een 
vraag: “Vertel ons wat over jezelf en wat je weet over deze buurt?” Diep zuchtend zet hij zijn thee 
neer en begint te vertellen, de rimpels in zijn gezicht vertellen al genoeg.
“Ik woon hier al veertig jaar. Met een vierkante houten valies vertrok ik van het hoogplateau 
van Anatolië als gastarbeider naar België. Het was maar voor een paar maanden. Hier waren 
al eerder enkele kennissen en vrienden naartoe gekomen. Door hen kreeg ik gemakkelijk een 
job aangeboden als kabellegger in de bouwsector. Het klikte tussen mij en de werkgever en, dus 
besloot ik wat langer te blijven, maar toch was het altijd mijn ambitie om terug te keren. Dagen 
en maanden gleden voorbij, maar niemand keerde terug. Zo kwam ik op het idee om mijn vrouw 
en kinderen over te brengen. De Turkse immigrantengemeenschap groeide alsmaar meer en, 
daarom besloten we een rijwoning te kopen en om te bouwen tot een moskee. Daarop werd de 
populariteit van de Machariuswijk nog groter. Het werd een belangrijke buurt voor de Turkse 
moslimgemeenschap. Nadien volgde een Turks winkeltje met cafeetjes erachter. Zo kreeg de wijk 
bij de Turken onderling een Turkse naam “Mezbahane’ wat letterlijk naar zijn oorsprong verwijst: 
‘het slachthuis’.”
De oude man vertelt verder, nu over zijn kinderen.
“Mijn kinderen liepen hier school, dus is het nu bijna onmogelijk om samen terug te keren. Dan 
heb ik het nog niet over het heimwee naar het bergdorpje Piribeyli waar ik geboren ben en op-
groeide. Daarom zeg ik aan al mijn kinderen telkens en telkens weer: Hier zijn jullie opgegroeid, 
dit is ook jullie wijk. Maak mooie dingen en werk samen aan een betere toekomst.”
Dat was wat mijn vader tijdens ons bezoek vertelde…
Tuncer Mavzer  

De laatste foto van de familie Mavzer net voor ze vader achterna reist. De kleine 
Tuncer zit op de arm van zijn mama, midden achteraan.
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uit één wortelkluit:
twee dikke stammen reiken

naar de grauwe lucht

An Colpaert
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Is het nog nooit zo goed geweest op deze plek ? 
Het leven in de huidige wijk door de ogen van de geschiedenis
Van de Tafel van de Heilige Geest tot het OCMW 

‘We wonen hier aan de Ganda.’ Met die titel suggereerden we in ons vorige boek de lange en be-
wogen geschiedenis van onze wijk. Meer concreet zinspeelden we op het feit dat de Machariuswijk 
aan de ‘ganda’ – Keltisch voor samenvloeiing – van Schelde en Leie ligt, en dat zich daar 2.000 
jaar geleden al mensen hadden genesteld. En dat we de bewijzen daarvan telkens weer twee of drie 
meter diep in de ondergrond aantreffen. En dat later, vanaf het jaar des Heren 600, de pogingen be-
gonnen om in deze regio de christelijke levensbeschouwing bij te brengen, en dat dit aan de Ganda 
de vorm aannam van de bouw van een abdij. Eerst in hout, later in steen. De Noormannen joegen 
de monniken in 878 op de vlucht en vernietigden de abdij, maar zestig jaar later werd begonnen 
aan de heropbouw van de Sint-Baafsabdij. Tussen 1000 en 1500 werd er een indrukwekkend ge-
bouwencomplex opgetrokken, met stenen uit Doornik, naar hier getrokken door mens en dier langs 
de kronkelende Schelde. Maar al die menselijke energie om hier iets groots neer te zetten, werd 
tenietgedaan toen Keizer Karel in 1540 de abdij grotendeels afbrak om er een dwangburcht neer 
te poten – het zogenaamde Spanjaardenkasteel. Dat moest dienen om de rebelse Gentenaren onder 
de knoet te houden én om Gent te beschermen in de eindeloze godsdienstoorlogen die Europa 
teisterden. Oorlogen waarin Gent en de Zuidelijke Nederlanden uiteindelijk onder het Spaanse juk 
zouden belanden terwijl de Noordelijke Nederlanden met Amsterdam de plaats van Antwerpen 
innamen als centrum van het zich ontluikende wereldkapitalisme. 
Op kaarten van het Spanjaardenkasteel kan je zien hoe sommige straten van de huidige Machari-
usbuurt ontstaan zijn in het kasteel: het Buitenhof, de Machariusstraat, de Kazemattenstraat,…
Het Spanjaardenkasteel stond er 300 jaar, tot 1850. De industriële revolutie was toen volop bezig 
in Gent, en er was nood aan ruimte voor fabrieken, arbeiderswoningen en … een groter slachthuis 
en een grotere beestenmarkt. Die twee laatste kwamen op de plek waar het kasteel voordien stond 
en er ontstond een heel buurtleven rond die al te aardse bedrijvigheid. 
Het huidige stratenplan en een groot deel van de bestaande huizen stammen uit die periode. Daar-
om wordt Macharius dikwijls tot de negentiende-eeuwse gordel van Gent gerekend, al heeft de 
wijk natuurlijk veel oudere roots. 
Een groot deel van het negentiende-eeuwse bouwweefsel was rond 1990 danig afgetakeld en het 
was tijd voor vernieuwing. Het slachthuis en de beestenmarkt werden afgebroken, er kwamen so-
ciale woningen en luxe-appartementen in de plaats, en de hele wijk werd door het Vlaams Gewest 
uitgeroepen tot herwaarderingsgebied. Dat betekende dat er heel wat overheidsteun te krijgen was 
voor de renovatie van de woningen. Daarmee kwam een nieuwe immigratiegolf in de wijk op 
gang: veel jonge gezinnen kwamen hier wonen. 
Uit offi ciële cijfers leren we dat tussen 1999 en 2008 de bevolking in Macharius-Heirnis (inclusief 
de Visserij) met liefst 22 procent toenam. Dat had te maken met een behoorlijke natuurlijke aan-
groei – verschil in geboorten en sterfte – maar vooral met immigratie naar de wijk. Vele nieuwe 
bouwprojecten dreven de bevolking op. De telling van 2009 leert dat in de wijk 7.358 mensen 
woonden, een forse stijging tegenover de 6.544 van 2008. 

De “bewogen” sociale geschiedenis 

van Ganda
door John Vandaele

8
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Dat is in vogelvlucht wat we in het vorige boek beschreven als de bewogen geschiedenis van 
onze wijk. Maar na dit boek kunnen we meer menselijke diepgang geven aan de term ‘bewo-
gen’. 

Abdij en dorp, een wereld van verschil

Griet Maréchal schetst hoe rond de Sint-Baafsabdij vanaf de elfde eeuw een dorp was gegroeid 
– het zogenaamde Sint-Baafsdorp – waar heel wat mensen in grauwe armoede leefden, en dat in 
groot contrast met de bewoners van de abdij zelf. 
Een monnik kreeg niet alleen kost en inwoning, maar ook kleed- en jaargeld er bovenop. In de 
vijftiende eeuw bedroeg het kleedgeld 40 pond en het pensioen of jaargeld 40 tot 60 pond. Het 
jaargeld alleen al stemde overeen met een half jaarloon van een geschoolde arbeider, die daarmee 
werd verondersteld zijn hele gezin te onderhouden. 
Hoe groot was het contrast met wie rond de abdij woonde? 
Griet Maréchal vertelt dat ongeveer de helft van de Gentse bevolking rond de armoedegrens balan-
ceerde - dat wil zeggen dat je minstens 70 procent van je inkomen aan voedsel besteedde - en dat 
het Sint-Baafsdorp in verhouding armer was dan dat gemiddelde. 
De arme Bavenaren konden rekenen op wat steun van de ‘aalmoezenij’, of ‘aalmoezenie’, van de 
Sint-Baafsabdij. Die dienst realiseerde de door de regel van Benedictus opgelegde armenzorg. Voor 
de hoeveelheden die moesten worden uitgedeeld, de aard of het moment, waren geen vaste regels. 
Maar uit de documenten blijkt dat het soms ging om zeer kleine geldbedragen, maar meestal om 
giften in natura, zoals rogge of schoenen. 
De armen konden vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw ook terecht bij de Tafels van de 
Heilige Geest, ook Den Dis genoemd. Hoewel die georganiseerd werden op het niveau van de 
parochies – de goederen werden uitgedeeld aan een tafel achterin de kerk, vandaar de naam - gin-
gen de armentafels uit van de gemeente. De inkomsten van de tafels bestonden uit schenkingen. 
Gefortuneerde mensen schonken bij hun dood een deel van hun goederen aan de tafels, in ruil voor 
zielenmissen die bijvoorbeeld jaarlijks werden opgedragen op de verjaardag van hun overlijden. De 
armen die van de Tafels ontvingen, werden geacht mee te bidden. 
Dat alles wijst op een verregaande vervlechting van wereldlijk en kerkelijk gezag: de armensteun 
van de gemeente werd verdeeld in de kerken en was verbonden met kerkelijke diensten, feestdagen 
en gebruiken. 
In 1505-1506 deelden de H. Geestmeesters in onze wijk, Pieter Utendale, Pieter Leeman, Pieter 
Van de Velde, Jan van den Poele, Symoen de Wiest, Joos Keghele en Joos De Wintre vooral tar-
webroden, bier en haring uit, voedsel dat veel calorieën bevatte. Voorts ook 31 paar mannen- en 63 
paar vrouwenschoenen.
Het is duidelijk dat al die arme mensen wat graag monnik zouden zijn geworden om van alle ma-
teriële zorgen af te zijn. Maar vroom zijn was in die tijd niet genoeg om geestelijke te worden. De 
monniken, en zeker de abten, waren van adel en van de betere burgerij.  Het is dus duidelijk dat de 
verhouding tussen abdij en dorp er ook een was van sociale ongelijkheid. 

‘The times they are-a-changing’

Met de afbraak van abdij en dorp en de bouw van het Spaans Kasteel brak een andere periode aan. 
Het Spaans Kasteel en zijn bevolking vormde een gemeenschap op zich. Het was een militaire 
entiteit, een garnizoen onder leiding van een gouverneur, maar ook een kerkelijke entiteit, een pa-
rochie met pastoor, onderpastoor, kerk, kerkhof enzovoort. Er leefden heel wat gezinnen, er werden 
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kinderen geboren, er werd getrouwd en gestorven. Er werd gefeest en armoe geleden. 
Op een dag in 2008 vingen we een glimp op van dat ‘leven’ in het kasteel. Op een van onze toe-
zichtszondagen kwam een Zwitserse onderzoeker de abdij binnen en vertelde ons dat hij een boek 
had geschreven over Thomas Henrici, voormalig bisschop van Bazel. Henrici was in 1598 gedoopt 
in de kerk van het Spaans Kasteel, en die kerk was de omgebouwde abdijrefter. Zijn ouders waren 
soldaten in het kasteel en hadden kennelijk nog iets anders gedaan dan soldaatje gespeeld. Ze 
waren afkomstig van Oost-Frankrijk, keerden na een aantal jaren terug naar hun geboortestreek, 
waarna de kleine Thomas bisschop werd. 

De soldaten, vooral Spanjaarden en Italianen, werden relatief goed betaald, zij het soms laattijdig. 
De gouverneur van het kasteel hield er een zeer luxueuze levensstijl op na. 
Op het einde van de periode van het Spaans Kasteel lieten de gevolgen van een nieuw tijdperk, de 
industrialisering, zich voelen. 
Ten zuiden van het kasteel (en dus ten zuiden van de huidige Slachthuisstraat, tussen de Ossen-
straat en de Lousbergskaai) richtten rijkere burgers van Gent tussen 1800 en 1850 zogenaamde 
lusttuinen in, buitenverblijven in het groen, zoals Marc Hanson het beschrijft. Ze behoren tot de 
eerste indicaties dat de Franse Revolutie de burgerij van haar ketenen bevrijdde. 
Toen het kasteel zijn militaire functie verloor en geleidelijk aan werd afgebroken – Gent werd een 
van de eerste industriesteden op het Europese continent –,  stroomde de site in enkele decennia 
tijd vol met duizenden nieuwe inwoners: het industriële proletariaat wiens ketenen nog lang niet 
verdwenen waren. Herman Balthazar beschrijft deze evolutie gedetailleerd in zijn stuk onder de 
toepasselijke titel  ‘De proleten van ’t Spaans Kasteel’. Soms meen je enige gelijkenis te zien met 
hoe in de reuzensteden van de huidige ontwikkelingslanden, zogenaamde sloppenwijken als pad-
denstoelen uit de grond schieten? 

De Franse Revolutie ligt op dat moment wel al vijftig jaar achter de rug, maar van haar slogan 
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‘égalité, liberté, fraternité’ is dus vooral de vrijheid van de burgers (om te ondernemen) gehono-
reerd. Dat is niet zo verbazend: de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burgers uit 
1789 zegt in haar eerste artikel weliswaar ‘dat alle mensen vrij en gelijk in rechten geboren zijn 
en blijven’. Maar als vervolgens in artikel twee de vier zogenaamde natuurlijke rechten worden 
opgesomd - vrijheid, veiligheid, eigendom en weerstand tegen onderdrukking –, dan valt op hoe 
anders en enger die eruitzien dan de Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948: de socio-
economische dimensie ontbreekt hier omzeggens nog volledig.  
De Franse Revolutie fnuikte wel de macht van de kerk en van de adel. Concreet betekende dat in 
onze wijk dat de landerijen ten zuiden van het Spaans Kasteel, die al die tijd eigendom waren ge-
bleven van het Sint-Baafskapittel – de erfgenaam van de abdij die dan al bijna 250 jaar is gesloopt - 
door de staat werden overgenomen. De staat verkocht ze door aan de burgerij voor haar lusttuinen. 
Een ander gevolg van de grotere scheiding van kerk en staat die voortvloeide uit de revolutie, was 
dat de tafels van de Heilige Geest in 1796  opgingen in het zogenaamde Bureel van de Weldadig-
heid dat verder afstond van de kerk. 
Het zijn uiteindelijk de industriearbeiders die geleidelijk aan zelf  beginnen met de uitbouw van 
een sociale zekerheid om zich te beschermen tegen de nukken van de markt en het leven: gezond-
heidsmutualiteiten, werkloosheidsuitkeringen (Gent is een van de eerste plaatsen ter wereld waar 
de overheid dat ondersteunt), pensioenen… De sociale rechten golden aanvankelijk alleen voor wie 
lid was van een mutualiteit of een vakbond. 
Pas na de tweede wereldoorlog zal de staat zelf de sociale zekerheid op een hoger niveau tillen 
door iedere werkende te verplichten om geld af te dragen voor pensioenen en ziekteverzekering, 
werkloosheidsverzekering, en kinderbijslag. 
Geheel in overeenstemming met de tijdsgeest van dat moment in de Westerse samenlevingen is de 
mensenrechtenverklaring van 1948 veel socialer en economischer dan haar voorganger uit 1789. 
De verklaring geeft ieder mens recht op arbeid en op bescherming tegen werkloosheid, en recht 
op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn 
gezin, inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging, recht op onderwijs, 
het lager onderwijs zal kosteloos zijn… 
Een echo van die mensenrechten vind je in de wet die in 1976 onze OCMW’s opricht. 
Artikel 1 stelt:  ‘Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot 
doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid.’ 

Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet 
bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.
Dat OCMW is de verre, verre opvolger van de Tafels van de H. Geest. In 1925 worden de Burelen 
van de Weldadigheid (waarin de tafels in 1796 waren omgezet), samen met de eveneens in 1796 
opgerichte Commissie van Burgerlijke Godshuizen, samengesmolten tot de Commissie van Open-
bare Onderstand(COO). Die werd met ingang van 1 januari 1977 het huidige Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn, beter bekend als OCMW.

En nu? 

Hoe zouden we de huidige wijk typeren vanuit die hele, lange geschiedenis? Mensen hebben na-
tuurlijk dikwijls de neiging om het eigen tijdsgewricht als de norm te zien, als de hoogste verwe-
zenlijking, maar ik denk dat we in dit geval gerust kunnen stellen dat de mensen materieel gezien 
veel rijker zijn dan vroeger – in de Middeleeuwen ging makkelijk tot 70 procent van het inkomen 
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naar voedsel – en dat de sociale rechten nu veel sterker zijn uitgebouwd dan ooit tevoren. 
Als het inkomen van burgers ontoereikend is, hebben ze recht op het leefl oon, er zijn sociale 
woningen, lager onderwijs hoort gratis te zijn en is dat ook grotendeels, gezondheidszorg wordt 
goeddeels terugbetaald door de ziekenfondsen…  Waar de sociale voorzieningen eeuwenlang een 
gunst waren – kruimels en caritas - gaat het nu om afdwingbare rechten, zij het dat mensen soms 
beschaamd zijn als ze afhangen van sociale uitkeringen. Een vergelijking is amper mogelijk: de 
gelijkheidsslogan uit de Franse Revolutie is twee eeuwen later, en na een hevige sociale strijd, con-
creet vertaald in een heel aantal mensenrechten.
In 2008 ontvingen 311 van de 6.544 inwoners van Macharius-Heirnis, of 3,22 procent, een uitke-
ring van het OCMW. In 2009 waren 490 inwoners werkloos, dat is 10,7 procent van de inwoners 
op actieve leeftijd. Van die werklozen was bijna de helft langer dan een jaar werkloos. Allen ont-
vingen werkloosheidsuitkeringen. 
Inzake huisvesting maakte onze wijk volgens de offi ciële cijfers een grote verbetering door. In 
1991 had nog 22 procent van de woningen toilet noch badkamer; in 2001 was dat nog maar 6 
procent en ongetwijfeld is het nu nog lager. Onze wijk telt heel wat sociale woningen, ondermeer 
op de vroegere beestenmarkt. Er zijn ook grote verschillen in de omvang en het comfort van de 
woningen. 
Opmerkelijk – en vanuit ecologisch oogpunt eigenlijk positief - is wel dat in 2001 bijna 40 procent 
van de bewoners geen eigen wagen had. 

“Er is veel mogelijk” 
Getuigenis van een buurtbewoner over onze sociale voorzieningen

X ontvangt een werkloosheidsuitkering en betrekt een sociale woning. We vragen haar 
hoe ze de sociale voorzieningen ervaart. Haar basisgevoel is “dat er veel mogelijk is. De 
herstelling van mijn verwarming is gratis gebeurd. Ook voor mijn verhuizing heb ik niets 
betaald. Mijn huishuur bedraagt dankzij de subsidies slechts 200 euro en ik ben daar heel 
blij mee. Oké, het is maar een kleine fl at en hij is zeer vochtig, maar dat is een algemene 
klacht in onze woonwijk.”
X vindt het niet erg motiverend om te gaan werken. “De laatste keer dat ik een baan 
had, verdiende ik minder dan mijn uitkering als ik er mijn vervoersonkosten bij rekende. 
Waarom zou je dan gaan werken? Mijn uitkering volstaat om van te leven, ook al omdat ik 
niet zoveel nodig heb. Ik heb geen auto.” 
Ervaart X de voorzieningen als een recht? “Ja, er is veel mogelijk. Al moet je soms een 
grote mond hebben. De wachtlijsten voor sociale woningen zijn lang, en ik had ook langer 
moeten wachten  als ik niet elke week was gaan vragen of er soms geen sociale woning 
vrijkwam. Toen ik om huursubsidies ging vragen, stelde ik vast dat er vrij veel vreemde-
lingen aanwezig waren. Dat is onder andere omdat veel autochtonen zich daar niet durven 
laten zien. Ze zijn te trots. Toen ik een vriend aanraadde om ook zo’n subsidie aan te 
vragen, zei die dat hij zich daar niet durfde vertonen.”
X stelt dat ze niet het onderste uit de kan der sociale voorzieningen haalt. 
“Ik zou nog veel meer kunnen profi teren van de voorzieningen. Ik zou ook nog bijna gratis 
kunnen eten en gratis kleren kunnen vinden, maar ik doe dat niet omdat ik het niet nodig 
vind.”
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In 2008 telde de wijk 3.328 huishoudens. Daarvan bestond meer dan de helft uit alleenstaanden (in 
heel Gent is dat slechts 43 procent). Er waren 728 samenwonenden/gehuwden zonder kinderen, en 
622 met kinderen. Voorts bleken er 263 eenoudergezinnen te zijn. Het hoge aantal alleenstaanden 
en eenoudergezinnen vergroot het armoederisico in onze wijk. 
Macharius-Heirnis telde in 2009 meer dan 90 nationaliteiten. Er zijn 6.279 Belgen, goed voor 86 
procent van de bevolking. Dan volgen de Turken (223), de Bulgaren (189), en de Nederlanders (91). 
In een middenpelotonnetje zitten Slovaken (55), Polen (36), Fransen en Marokkanen (telkens 28) 
en Ghanezen (23). Kleinere groepen vormen, na 400 jaar teruggekeerd, de Spanjaarden (18), de 
Britten en Irakezen (15), Russen (14), Indiërs (13), Tsjechen(12) en de Duitsers (11). Alle andere 
nationaliteiten tellen 10 of minder vertegenwoordigers. 
Wie natuurlijk onder de offi ciële radar blijven, zijn de mensen zonder papieren, die zeker ook in 
onze wijk aanwezig zijn maar grotendeels onzichtbaar blijven – omdat ze vaak wat verborgen le-
ven in vochtige, afgeleefde en benepen panden, in de kieren en spleten van de welvaartstaat. “Het 
slechtst eraan toe waren de mensen zonder papieren”, zo zullen toekomstige chroniqueurs van 
onze tijd ongetwijfeld vermelden. Mensen zonder papieren zijn hier wel, maar eigenlijk zijn ze hier 
- legaal gezien - niet, en kunnen ze dus ook geen beroep doen op al die rechten die onze revoluties 
hebben opgebracht.  
Onze wijk telt heel wat mensen met langdurige ziektes, aandoeningen of handicaps. Heirnis 16,9 
procent, Macharius 18,5 procent en de Visserij 15,4 procent. 
Uit de fi scale aangiften leren we dat het gemiddelde netto belastbaar inkomen in 2005 in Macha-
rius per aangifte 19.272 euro bedroeg, in Heirnis 22.899 euro en in de Visserij 28.663. Het Gentse 
gemiddelde bedroeg 23.606 euro. De inwoners van Macharius zitten dus een stuk onder het Gentse 
gemiddelde.
Een ander verschijnsel dat Gent typeert, maar zeker ook onze wijk, is de sterke stijging van de 
woningprijzen. Ondertussen is in ons land een sterke polarisatie gegroeid tussen huurders en ei-
genaren van woningen. De meeste mensen die een woning konden kopen, hebben er één gekocht, 
en de huurders bestaan – meer dan vroeger – uit de groep mensen met een laag inkomen die niet 
kunnen kopen. Ze besteden in verhouding een groter deel van hun inkomen aan hun huisvesting, 
terwijl de kwaliteit van die huisvesting dikwijls te wensen over laat, tenzij ze erin slagen een sociale 
woning te bemachtigen.  
Onderwijs is gratis, toch reproduceert het vaak ongelijkheden. Beter geschoolde ouders slagen er 
om allerlei redenen vaak beter in om hun kinderen een betere scholing te bezorgen, waardoor ze 
het ook beter doen op de arbeidsmarkt. 
We beschikken dan misschien wel over sociale voorzieningen zonder weerga, maar desondanks 
blijven heel wat mensen die hier wonen, kwetsbaar. 
De zogenaamde globalisering van de economie met haar goedkope transport en vlotte commu-
nicatie heeft van de aarde één groot productieplatform gemaakt. Tegenwoordig kunnen heel wat 
taken die door minder of laag geschoolde mensen worden verricht, veel goedkoper in andere we-
relddelen gebeuren dan in België. Dat heeft tot gevolg dat in rijke landen als België laag geschoolde 
mensen, of mensen die het hoge en intense arbeidsritme niet aankunnen, het doorgaans moeilijker 
hebben in de samenleving. Hun loon staat onder druk en hun werkzekerheid is verminderd. En 
vermits werk nogal centraal staat in het leven van de hedendaagse mens heeft de broosheid van je 
baan ook allerlei gevolgen voor hoe je je voelt als mens, als lid van de gemeenschap. 
Die kwetsbaarheid zit tegenwoordig minder in rauwe materiële tekorten maar in minder tastbare 
vormen van uitsluiting zoals het niet hebben van werk, een vriendenkring, warme relaties, waar-
dering,…  In het bestrijden van die vormen van uitsluiting kan een vereniging als de Buren van de 
Abdij, in principe en in alle bescheidenheid, een rolletje spelen. 
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de zwarte vlinder
spreidt nu zijn vleugels open

en kleurt heel de dag

Hedwig Aerts
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