ACHTER
DE
GEVELS

GENT

WOORD VOORAF

Beste leerling
kwijt bent. Aan de hand van de
iconen in deze bundel zal je een
duidelijker beeld krijgen van de
structuur van deze wandeling.
Je zal heel wat informatie krijgen
over de dingen die je onderweg
tegenkomt, maar daarnaast zal
je ook zelf aan de slag moeten
gaan! Je zal allerlei opdrachten
moeten uitvoeren en vragen
moeten oplossen waarvan de
oplossing niet altijd onmiddellijk
voorhanden is. Zorg er zeker
voor dat iemand in jouw groep
een fototoestel en smartphone
heeft, zo kan je optimaal van
deze wandeling genieten!

Vandaag ga je op verkenning in
Gent! Misschien heb je ooit al
eens de toerist uitgehangen in
deze stad, ben je er eens gaan
shoppen of naar een optreden
geweest. Of misschien ben
je nog nooit in Gent geweest.
Hoe dan ook, vandaag zal je
het allemaal ontdekken! Je
zal op stap gaan langs heel
wat historische gebouwen
en trekpleisters, maar naast
de toeristische plekjes zal je
eveneens heel wat cultuur
opsnuiven in deze bruisende
jongerenstad!
In deze bundel vind je een
stadsplan van Gent, dat jou
kan helpen als je het noorden

Heel veel plezier in Gent!
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GENT?!
Gent is tegelijk eeuwenoud
en eigentijds. Het dagelijks
leven speelt er zich af in
een historisch decor. De
geschiedenis van Gent reikt
dan ook ver terug.

Eeuwenlang zou dit oude Ganda
bekend staan om haar bloeiende
textielindustrie.
Tot 1550 was Gent de grootste
stad van de Lage Landen.
Vanaf toen al had de stad
een vrijheidslievend en rebels
karakter. Tot vandaag staat Gent
bekend om die rebelsheid. Zo
verklaarde in 2008 de N-GA
(Nieuw Gentse Alliantie) Gent
onafhankelijk. Zij viseren in hun
standpunten vooral de WestVlamingen die massaal in Gent
leven.

Rond 500 v.C. stichtten de
Galliërs een nederzetting op
deze plek, waar de Schelde en
de Leie samenvloeien. Het werd
‘Ganda’ genoemd, wat letterlijk
‘samenvloeiing’ betekent. Tot
vandaag dankt Gent haar naam
en faam aan deze nederzetting.
De gronden werden geschikt
bevonden voor schapenteelt
en het verbouwen van vlas.

Jacob Van Artevelde staat
bekend als Gents
opstandelingenleider.
Tijdens de
honderdjarige oorlog
verbood Frankrijk al
haar bezette gebieden
(waaronder Gent) om
handel te drijven met
Engeland. Jacob Van
Artevelde ging tegen
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deze bevelen
in en hervatte
de wolhandel
met Engeland.
Dit kwam de
textielindustrie van
Gent ten goede
maar Jacob Van
Artevelde werd
vermoord. Vandaag wordt hij
nog steeds als volksheld gezien.

Vanaf de negentiende
eeuw werden in Gent
nieuwe waterwegen
uitgegraven, wat
zorgde voor een
zeehavensfunctie en
bijgevolg een stijging
van de welvaart. Gent
ontwikkelt zich bovendien ook
als universiteitsstad

De stroppendrager

gehoorzamen aan beslissingen
van Keizer Karel. Niet enkel
werd de stad gedegradeerd
tot een tweederangs
provinciestad, daarnaast
werden alle privileges haar
ontnomen en werd Klokke
Roelandt uit het Belfort
gehaald.

Een echte Gentenaar is
een stroppendrager. In de
zestiende eeuw heerste Keizer
Karel over onze contreien.
Hij probeerde een zo groot
mogelijk Europees rijk te
creëren waar hij aan de macht
van kon staan. De Fransen
boden echter weerwerk en
Keizer Karel werd uiteindelijk
teruggedreven. In 1540
keerde Keizer Karel met een
leger van 5000 soldaten terug
naar Gent, zijn geboortestad.
Hij was vastbesloten om de
Gentenaars voor eens en
altijd te onderwerpen aan zijn
gezag.

De ultieme vernedering
volgde wanneer een stoet
Gentse vooraanstaande
burgers op 3 mei 1540 met
een strop om de hals van
het stadhuis naar het
Prinsenhof trok. Daar
moesten ze knielen en
om genade smeken bij
de keizer en zijn zuster,
Maria van Hongarije.

Gent werd schuldig bevonden
aan ongehoorzaamheid,
trouweloosheid, muiterij en
majesteitsschennis omdat
de burgers niet wilden

Zo werd de
Gentenaar een
stroppendrager.
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De twee stadsdelen in Gent
Vandaag de dag is Gent opgedeeld in twee stadsdelen: het
historisch centrum, waar vele monumenten en historische
gebouwen terug te vinden zijn, en het kunstenkwartier, waar heel
wat musea en culturele gebouwen te vinden zijn.

PRAKTISCH
Deze bundel zal jou leiden
naar bekende en minder
bekende plekjes in Gent. Na
de wandeling zal je moeiteloos
zelf gids kunnen spelen in deze
fantastische stad!

stad waar er heel wat leven is.
Let dus goed op de weg!
Let erop dat je alles wat je
onderweg tegenkomt, met
respect behandelt. Draag zorg
voor de omgeving rondom
jou en heb respect voor je
medemensen.

Voordat je vertrekt, willen we
nog even stilstaan bij volgende
punten:

Samen je krachten bundelen is
de sleutel tot succes! Probeer
een echt team te zijn en werk
goed samen!

Probeer de bundel zo goed
mogelijk zelf in te vullen.
Overleg niet met de andere
groepjes, maar probeer zelf
een uitdaging te vinden in het
oplossen van de opdrachten met
je eigen groep!

Deze wandeling is geen
loopwedstrijd. Vul de bundel
op een haalbaar tempo in en
overloop achteraf nog even je
antwoorden binnen je groep.

Wees voorzichtig onderweg! Je
wandelt immers in een drukke
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Volg de
routeaanwijzingen!

Let tijdens de wandeling
ook op volgende
iconen! Deze zullen je
helpen om opdrachten,
wegbeschrijvingen en
media snel te herkennen
en vlot uit te voeren!

Gebruik je fototoestel!
Voer een opdracht uit!
7

Dit plannetje kan je helpen om
de weg terug te vinden en je te
oriënteren tijdens de wandeling.

8
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OPDRACHT: ZOEK
DE MOORDENAAR!
WIE? WAAR? HOE?
Jacob Van Artevelde, onzen
Gentsen volksheld, es nie meer!
Tsjuu toch! Barbaren zijn ‘t, die
‘t leven van dezen man veel te vroeg
lieten ophouden! Jacob ès duud! Moar
we loate nie mee ons kluute rammele!
We pakken em terug, de veurtzak!
Zoekt allemoal noar den beul die Jacob
zijn muil veur altij lieten ewen.
ten,
Zoekt alle stroaten af, controleert alle ven
e
wijven en ‘t gerief, tot da ge weet wie daw
eten
me zijn muile tege de Dampuurte mo
plàkke!
erneme!
Allez, t’es ‘t ure van aktivitaate te ond
Doe da goe, joengnes en wijvekes!
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BOUWKUNST
Hier vind je een overzicht van de belangrijkste bouwstijlen die je
zal tegenkomen tijdens de wandeling. De informatie bij volgende
kunststijlen zal je helpen om deze bundel correct in te vullen!
Renaissance
• 15e eeuw, Italië
• heropbloei van de kunst
van de Oudheid
• rondbogen
• orde en maat
• koepelbouw

Gotiek
• 2e helft 12e eeuw
• spitsgewelf (spitsboog)
• geraamtebouw: de muren
werden onderverdeeld in
pijlers, buiten verstevigd met
steunberen en luchtbogen
• lichtere muren
• grote ramen
• het geheel wordt hoger
• brandglasramen en
roosvensters
• rijke versiering met
beeldhouwkunst
• verticalisme

Romaanse bouwstijl
• 1000-1150
• meestal in steen
• voor het eerst werd
gebruik gemaakt van
gewelven, waardoor grote
ruimten konden worden
overspannen (rondbogen)
• zware zuilen en muren
• kleine ramen
• horizontalisme
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Barok
• 16e eeuw
• koepelbouw, geen torens
• voorgevel van een
kerk in de vorm van een
monumentaal altaar
• gebruik van draperingen in
beeldhouwkunst
• vorstelijke paleizen, tuinen
en pleinen
• beweging, levendigheid en
verbeelding
• zwaar, krachtig en
triomfantelijk

Classicisme
• 18e eeuw, Frankrijk
• romeinse cultuur
• triomfbogen, zegezuilen
en tempels, monumentale
openbare gebouwen
13

OPDRACHT

Je herkent de renaissancestijl aan de gevel van de Sint-Pieterskerk,
welke kenmerken zijn hier belangrijk? Je kan beroep doen op de
uitleg over bouwstijlen in het begin van de bundel.

Naast de trappen van het Sint-Pietersplein hangt een
gedicht. Vul de ontbrekende letters aan, zij tonen je de weg...

SINT-PIETERSPLEIN
En we zijn vertrokken! De
wandeling start op het SintPietersplein. Dit plein is
het hart van de Gentse
studentenactiviteiten.
Gezien de ligging, tussen
de Overpoortstraat, de
uitgangsbuurt van de studenten
en de Sint-Pietersnieuwstraat,
vinden veel Gentse studenten
hun weg naar dit plein. Op
dit plein worden ook tal van
activiteiten georganiseerd.
Aan dit plein tref je de Sint-

Pieterskerk. Deze kerk werd
gebouwd op de fundamenten
van een romaanse abdijkerk.
De bouwheer van deze kerk,
Pieter Huyssens, inspireerde zijn
ontwerp op de grote Italiaanse
renaissancekerken.
De Sint-Pietersabdij ligt rechts
naast de Sint-Pieterskerk. De
rechtervleugel van de abdij is
authentiek middeleeuws. Bij de
abdij ligt een prachtige tuin met
wijngaard en ruïne, het is een
groene oase in de stad.
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Een blij gebaa
Salut b

in de mist.

duimelde oproerkraaier.

dat s

hot in uw lot.

En lome dansen worden plots
met be

oeftige pasjes opgesmukt.

De natie heeft het gevaar bezworen!
Bij de haard zi

een gelukkig paar

starend naar hun ver

teende vruchten

en uit hun ogen wellen tranen van geluk.
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De studenten van
faculteit Letteren
en Wijsbegeerte zijn
berucht om hun
maatschappijkritiek
en vurig engagement.
De trappen van de
Blandijn waren
het startpunt van
talloze betogingen,
er werd een revolutie
uitgeroepen tegen de
fascistoïde universiteit
en oorlogen uitgevochten
met de rijkswacht. De
Blandijn werd keer op
keer bezet, besmeurd en
belegerd.

BLANDIJN

Dat brengt je naar de Blandijn,
waar de faculteit Letteren en
Wijsbegeerte van de UGent is
gevestigd.
De Blandijn, ook wel bekend
als de ‘Monte Blandinium’, kijkt
uit over het Sint-Pietersplein, is
omgeven door koten en gelegen
in een rustige straat. Dicht bij
studentenrestaurant De Brug
en de Overpoortstraat en nog
op comfortabele afstand van
de binnenstad. De Blandijnberg
heeft alles in huis om een
populair verzamelpunt te zijn.

de faculteit Letteren en
Wijsbegeerte van de Universiteit
Gent. Jarenlang was dit gebouw
gezegend met het grootste
auditorium van de universiteit.

OPDRACHT

Zoek een student! Vraag hem/
haar waarom Gent de meest
‘wijze’ studentenstad van België
is!

Deze
kant van de stad
werd destijds het Cuba van
Gent genoemd. Hoewel de
gemoederen al wat bedaard
zijn, blijven de trappen
het jaarlijkse strijdtoneel
van de linkse en rechtse
studentengroepen.

Sta je voor de ingang
van de Blandijn, ga dan
naar rechts. De eerste straat
die je tegenkomt, is de SintPietersnieuwstraat. Sla hier
linksaf, dan zie je iets verder een
grote toren: de Boekentoren.
Vooraleer je daarheen gaat, let
je eens op de rechterkant van
de straat. Ga op zoek naar een
steegje dat er als volgt uitziet:

Dit is de thuishaven van
16
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HOVENIERSBERG
Dit steegje bevindt zich dicht
bij huisnummer 187 en noemt
de Hoveniersberg. Wandel hier
naar beneden.
Het oude waterstraatje is
een studentenpad geworden,
richting Therminal en de
faculteit Economie. De
arbeidershuisjes die er vroeger
gelegen waren, zijn vandaag
omgebouwd tot luxueuze
koten. Het arbeidersverleden
is nog duidelijk merkbaar aan
huisnummer 25, een gebouwtje
met een kleine binnenkoer.

OPDRACHT

De trappen van de Therminal
bieden een toffe plek om een
beeld te vereeuwigen. Maak een
leuke foto in dit decor.
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Idyllisch aan het water staat het
studentenhuis de Therminal.
Het is ondergebracht in de oude
stookplaats van de universiteit.
Aan de kade werden de kolen
gelost die in de thermische
centrale werden verwerkt tot
stoom. Via een buizensysteem
werden de aanpalende
universiteitsgebouwen verwarmd
met deze stoom. De grote
bakstenen schouw verraadt nog
haar vroegere functie.

Klaar? Zet je klim terug
in naar boven. Kijk naar
omhoog en vind de boekentoren,
ga daar naartoe.
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BOEKENTOREN
De boekentoren staat symbool
voor wijsheid en kennis. Deze
toren herbergt drie miljoen
boeken, tijdschriften, kaarten en
manuscripten. Het is één van de
grote pralen van de universiteit.
De bovenverdieping van de
boekentoren, ook wel de
belvédère genoemd, geeft
een mythische uitzicht op het
hoogste punt van de stad. Van
ver zie je haar lichten in het
donker. In 1939 werd de bouw
van de boekentoren voltooid,
op het meubilair na. Architect
Henri Van De Velde heeft dit

vanwege de oorlog nooit kunnen
afwerken.
Tijdens de oorlog werd
de belvédère door de
Duitse bezetter ingericht
als observatiepost en met
afweergeschut voorzien.
Volgens een stadsverhaal
luidt dat de soldaten er ook
feestjes hielden en in het
waterreservoir in de binnentuin
zwommen. Na de oorlog
werd dan ook grote schade
opgemeten aan de belvédère.
De herstellingswerken zouden
duren tot 1950.

OPDRACHT
Aan de ingang van de
Boekentoren vinden we het
gedicht ‘Wat is het goed
aan ‘t hart’ van Karel van de
Woestijne. Wat is er volgens
hem zo goed aan ‘t hart?
Wat is er volgens jou allemaal
goed aan ‘t hart in het leven?
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Keer terug naar de SintPietersnieuwstraat en zet
je tocht verder. Een groot glazen
gebouw ligt op je weg, het UFO.

21

HET LICHT

UFO

Ondanks zijn naam, is het niet
buitenaards. Maar wat is het dan
wel?
Sinds 2010 heeft de universiteit
er een nieuwe architecturale
parel bij. Het Universiteitsforum,
of kortweg UFO, heeft als
blikvanger de ruime foyer die
de hele lengte van het gebouw
inneemt. Met een capaciteit van
1000 personen is het grootste
auditorium van de universiteit in
dit gebouw gevestigd.
Merkwaardig: het auditorium kan
in twee worden gesplitst door
middel van een tussenwand.
Deze wand vind je terug in de
immense vin op het dak (kijk

VOORUIT

maar eens omhoog).
Aan de overkant van de UFO
vinden we een ander interessant
gebouw terug, namelijk het
Licht. Dit gebouw van de Gentse
socialistische beweging werd
tijdens het interbellum gebruikt
als drukkerij en redactielokaal
van het dagblad Vooruit.
Materialen zoals beton, glas
en metaal werden gebruikt
om de gevel te verfraaien. De
naam van het gebouw kwam
vooral ‘s nachts tot zijn recht.
Dankzij het raamwerk en het
gebruik van lantaarns zorgde
dit gebouw voor een gezellige
sfeer. Tegenwoordig wordt de
voormalige drukkerij vooral
22

gebruikt als theaterzaal en
restaurant.
Een beetje verder in de straat
vinden we een gelijkaardig
gebouw: de Vooruit.
De Vooruit staat symbool voor
dans, theater, performance,
literatuur en een flinke portie
rock-‘n-roll. Het feestlokaal
van Vooruit werd ontworpen
door Ferdinand Dierkens en
werd gebouwd tussen 1911 en
1914. In deze kunstentempel
Vooruit konden arbeiders tegen
democratische prijzen eten,
drinken en van cultuur genieten.

Na de Tweede Wereldoorlog
verloederde het gebouw.
In 1982 werd de aanzet
gegeven tot de huidige vorm
als kunstencentrum. Het werd
gerestaureerd en in 1983 erkend
als monument. Vandaag de
dag is het één van de plekken
in Gent waar je bekende
Gentenaars tegen het lijf kan
lopen!
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Vooruit! Verder! Loop maar Verder in de straat vind je het
Wintercircus of circus Mahy.
door. Zoals je bezig was.
Dit is een zeldzaam gebouw.
Rechtdoor.
Er werden er slechts enkele
Maar voor je de straat oversteekt, gebouwd in Europa, maar ze
zijn bijna allemaal verdwenen.
zet eens enkele stappen naar
rechts. Heb je goed gevolgd, dan In 1894 werd dit gebouw
sta je in de Lammerstraat. Zie je gebruikt als circus. Tot 1944 was
het één van de belangrijkste
daar iets opmerkelijks?
spektakelzalen van Gent. Met
zijn 3400 zitplaatsen kon menig
Gentenaar hier vermaakt worden
door olifanten, clowns en andere
circusacts.

OPDRACHT
Hier zie je een lijstje van bekende Gentse artiesten. Verbind hun
naam met de juiste foto.

Stephen en David
De Waele (Soulwax)
Helmut Lotti
Absynthe Minded
Luc De Vos
	
  

DJ Zaki

In 1944 kwam het gebouw
in handen van Mahy, een
autoverzamelaar. Hij veranderde
het gebouw in een garage om
zijn verzameling in op te slaan.
Vanaf 1978 werd het gebouw
quasi niet meer gebruikt.
Binnenkort wordt dit het centrum
van de Gentse technologie.
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WINTERCIRCUS
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Keer terug naar het begin
van de Lammerstraat,
aan de Vooruit. Steek de
straat over. Iets verder op de
rechterkant vind je een klein
pleintje met trappen en een
standbeeld.

OPDRACHT
Romain De Coninck zit daar
zo alleen op de trappen van de
Minardschouwburg. Biedt hem
even gezelschap. Maak een
leuke groepsfoto aan zijn zij.

ROA EN BUE
Wandel nu verder tot op de
eerstvolgende brug die je
tegenkomt. Wanneer je op deze
brug staat, kan je links een werk
zien van één van de bekendere
Gentse graffitikunstenaars, Roa
en Bue the Warrior.

Een andere bekende Gentse
graffitikunstenaar is Bue the
Warrior. Hij staat bekend om zijn
schattige, kleurrijke wezentjes
die veel weghebben van
mangafiguren. Zijn bedoeling is
vooral om het grijze, serieuze
stadsbeeld op te vrolijken
met leuke figuren. Als je goed
oplet, dan merk je dat ook Bue
the Warrior zijn bijdrage heeft
geleverd langs deze brug!

Deze graffitikunstenaar werkt
niet in kleur zoals de meeste
spuiters, maar in zwart-wit. Zijn
werken hebben vaak wat weg
van een geschetste tekening.

MINARD
stond dit gebouw bekend als
de Nederlandse schouwburg.
Na recente verbouwingen is de
Minard weer gekend als één van
de belangrijkste theaterhuizen
van Gent.
	
  

Dit is de Minardschouwburg.
Deze werd in 1847 gebouwd
door architect Louis Minard
als reactie tegen de uitsluitend
Franstalige stukken in de Opera.
Tot het einde van de 19e eeuw

Voor de Minardschouwburg vind
je een standbeeld terug van
Romain De Coninck. Hij was
één van de bekendste Vlaamse
acteurs van het volkstheater. Bij
het grote publiek was hij vooral
bekend van samenwerkingen
met Gaston en Leo.
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OPDRACHT
	
  

	
  

Welk dier zouden deze artiesten
hier langs het water aangebracht
hebben? Maak er een foto van.

Gent heeft niet alleen een aantal getalenteerde
graffitikunstenaars grootgebracht, er zijn ook een
aantal goede cartoonisten geboren en getogen in Gent.
Bovendien vindt in Gent elk jaar de grootste fantasy,
anime, comic en sciencefictionbeurs van Europa, F.A.C.T.S.
plaats.
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Hieronder vind je een aantal cartoons van de Gentse
artiesten Lectrr, Jeroom en Jan Van Der Veken.
Wat vind je van deze cartoons of illustraties?
Spreken ze jou aan? Wat zou hun bedoeling
zijn? Slagen ze daar ook in volgens jou? Overleg en geef je mening!

Wandel verder, steek het
kruispunt over naar de
Koestraat. Op het pleintje bij
de fontein komen verschillende
straten uit. Ga verder door de
Lange Kruisstraat. Deze brengt
je tot bij het Sint-Baafsplein met
de grote Sint-Baafskathedraal!

OPDRACHT
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ST-BAAFS
Keizer Karel werd er in
1500 gedoopt en het
aantal kunstschatten in de
Sint-Baafskathedraal is
indrukwekkend: het barokke
hoogaltaar in
wit-zwart en rood
gevlamd marmer,
de preekstoel
in eik, verguld
hout en marmer,
een topwerk
van Rubens, de
Calvarietriptiek,
toegeschreven
aan Joos van
Wassenhove,
alias Justus
van Gent,
praalgraven
van Gentse
bisschoppen,
enz. Toch steekt
één werk er
bovenuit: het
wereldberoemde
‘De Aanbidding
van het Lam
Gods’, van
Hubert en Jan
van Eyck uit
1432.
29

OPDRACHT
Vandaag blijft van de romaanse
bouwstijl van toen enkel de
crypte over. Deze besloten
kerk werd in de 16de eeuw
omgebouwd tot een gotische
kathedraal. Bewijs dit aan de
hand van kenmerken van deze
kathedraal:

Het Sint-Baafsplein is vandaag
een keurig aangelegd plein.
Onder dit plein schuilt echter een
heel gangenstelsel via het welke
men zich in onrustige tijden
verplaatste van de kathedraal
naar het stadhuis en het Belfort.
Op hetzelfde plein vind je
nog twee andere belangrijke
gebouwen. Het NTGent en het
Belfort.
Het NTGent brengt stadstheater
dat aan Gent gebonden is. De
gevel biedt enkele interessante
taferelen. Zo kijken Apollo en
zijn muzen uit over het SintBaafsplein. Helemaal bovenaan
op het gebouw staat Vrouwe
Harmonia.

BELFORT

Het Belfort is het trotse symbool
van de onafhankelijkheid
van de stad. In de toren
worden nog altijd de stedelijke
privileges bewaard die ze in
1180 ontvingen. Tegen het
Belfort aangebouwd staat
de Lakenhalle. In euforische
Brabantse gotiek verheerlijkt
dit monument de nijverheid
waaraan de stad zoveel te
danken heeft. Op de hoek van
de Lakenhalle bevindt zich een
oude cipierswoning.
Het Belfort is de middenste
van de bekende drie torens
van Gent, ook wel de torenrij
genoemd. Naast het Belfort zijn
er ook nog de Sint-Niklaaskerk
(op de Korenmarkt) en de SintBaafskathedraal.
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De gebroeders Van Eyck schilderden dit unieke
altaarstuk in 1432. Het is een hoogtepunt van
de Vlaamse Primitieven en een mijlpaal in de
kunstgeschiedenis. Het polyptiek overleefde de
Beeldenstorm, viel onder Napoleon in Franse handen
en werd in de Tweede Wereldoorlog door naziDuitsland opgeëist. Vandaag hangt het toch al meer
dan vijftig jaar rustig waar het thuishoort: in de
Sint-Baafskathedraal. Weliswaar nog altijd met een
reproductie van het in 1934 gestolen paneel van de
‘Rechtvaardige Rechters’.

LAM GODS
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Wandel nu richting een groot plein. Je zal onder andere de
kantoren van de sociale netwerksite Netlog voorbij wandelen,
die zie je aan de linkerkant.

Op de voorgevel van het Belfort prijkt de
Mammelokker. Volgens een eeuwenoude legende wordt
hier het verdict van de tot hongerdood veroordeelde
Cimon uitgebeeld. Vastgezet achter slot en
grendel moest hij zijn straf uitzitten tot de dood.
Zonder eten of drinken. Maar toch overleefde hij
maandenlang. De bewakers stonden voor een raadsel,
tot bleek dat hij werd gered door zijn pas bevallen
dochter die hem dagelijks aan haar mamme (borst)
liet lokken (zuigen).

METSELAARSHUIS
Iets voorbij het gebouw van Netlog staat het Metselaarshuis, uit
de 16de eeuw. Je vindt het links, tegenover de zijkant van de SintNiklaaskerk. Herken het gebouw aan het dak. Bovenop de trapgevel
draaien zes dansers vrolijk met de wind mee. Onder het gebouw
bevindt zich een 13e-eeuwse kelder.

MAMMELOKKER

Op de Graslei, een volgende bestemming, bevindt zich een exacte
kopie. Dit ‘valse’ Metselaarshuis werd voor de wereldtentoonstelling
in 1913 naar de oorspronkelijke plannen herbouwd. Het origineel
was achter lelijke gevels verdwenen en vergeten. Het werd pas
herontdekt in 1976 na de afbraak van deze bijgebouwde gevels.
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OPDRACHT

Neem een foto van het échte metselaarshuis. Op de Graslei neem
je een foto van het valse exemplaar. Je kan deze vervolgens
vergelijken.

De Korenmarkt, het grote plein
dat iets verder te vinden is,
heette vroeger ‘Koornaard’.
Tijdens de middeleeuwen
werd hier graan verhandeld.
Het plein wordt gesierd door
mening historische gebouwen,
waaronder de Sint-Niklaaskerk
en het oude postgebouw.
Het oude postgebouw op de
Korenmarkt werd gebouwd

ST-NIKLAASKERK

tussen 1898 en 1909. De gevel
van het gebouw is versierd met
beelden en wapenschilden.
Deze stellen België, Vlaanderen,
Wallonië en de negen provincies
voor. Maar ook de beeltenissen
van de 23 toenmalige Europese
staatshoofden zijn erin verwerkt.
De Sint-Niklaaskerk is één van
de drie torens van Gent. Deze
kerk werd in Doornikse blauwe
steen opgetrokken. Let vooral
op de toren van de kerk, deze
staat niet boven de ingang
zoals gewoonlijk, maar boven
de kruising van de hoofd- en
zijbeuken. Daardoor is het een
soort natuurlijke lantaarn, gezien
het licht via de toren in de kerk
binnenvalt.
De Sint-Niklaaskerk kent een
verleden van verwaarlozing en
verval. De huidige restauratie
begon in 1960 en is nog steeds
aan de gang.
34
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OPDRACHT
Vergelijk deze oude foto met de realiteit vandaag: wat is er
veranderd aan het plein? Of wat bleef hetzelfde? Kijk naar de
gebouwen, de stijl, de aanleg van het plein, …

36
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Op de Korenmarkt vind je een aantal zijstraten. Ga op zoek
naar het straatje waar er niet veel licht is. Loop deze straat
uit en sla vervolgens de tweede straat links af. Even verderop zal je
op de hoek van de straat het stadhuis tegenkomen.

Aan dit gebouw hangt een
opvallend gekleurde pijp. Uit
welke kleuren bestaat die pijp
en wat zou de functie ervan
zijn?

Sla de straat
na het stadhuis
links in. Hier heb je nog
even een zicht op de
gotische kant van het
stadhuis. Zoek in deze
straat een steegje dat
er zo uitziet:

STADHUIS
Het Gentse stadhuis is een
verwarrend bouwwerk. Het lijken
wel twee aparte gebouwen en
toch is het er maar één. De
vlammende gotische gevel in de
Hoogpoort contrasteert fel met
de eerder sobere renaissance
van die aan de Botermarkt (de
linkerkant van het gebouw). Ook
binnenin werd gebruik gemaakt

OPDRACHT

van heel wat verschillende
stijlen: de Arsenaalzaal met het
houten gewelf, de prachtige
Trouwkapel met de graven
van Vlaanderen vereeuwigd
in zes brandglasramen, de
Pacificatiezaal met haar doolhof
in witte en zwarte tegels,
symbool voor de zoektocht naar
rechtvaardigheid en geluk, enz.
38
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GRAFFITISTRAATJE
Als alles goed is gegaan, dan
wandelen jullie nu in een klein
steegje.
De echte naam van deze
straat is ….............................,
de meeste mensen kennen
deze straat onder de naam
“graffitistraatje”.  
In de jaren tachtig werden
in Gent vaak illegale
graffitikunstwerken aangebracht
op diverse gevels in het
stadsbeeld. Sinds 1996 heeft de
stad enkele zones bepaald waar
graffitiartiesten legaal hun werk
kunnen plaatsen. Hier kunnen
de opvolgers van Roa en Bue
the Warrior vrij hun gang gaan.

Wanneer je door dit straatje
loopt, kom je langs de
rechterkant een gedicht tegen
van Benno Bernard.

OPDRACHT

	
  

	
  

Wat is de titel van dit gedicht en
waarover gaat dit volgens jou?

OPDRACHT

Neem je fototoestel of gsm en neem een foto van het graffitiwerk
dat jou het meest aanspreekt. Vertel ook waarom: de kleuren? De
vorm? De techniek? De boodschap? ...

40
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Eenmaal je uit dit straatje komt, zet je je route verder:
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GROENTENMARKT
Dit plein, de Groentenmarkt,
was vroeger een plaats waar
mensen gestraft werden. Er
werden verschillende executies
uitgevoerd op dit plein. In ‘t
Galgenhuisje dronken sommige
veroordeelden hun laatste
pint. In het midden van het
plein vinden we een stenen
waterpomp terug.
Op dit plein is ook het Groot
Vleeshuis gelegen, dit gebouw
dateert van de 15de eeuw.

Dit was een overdekte markt
voor de verkoop van vlees. In de
houten huisjes aan de voorgevel
van het Vleeshuis werd het
vleesafval en de ingewanden
van dieren verkocht. Dit vlees
mocht niet in het Vleeshuis zelf
verkocht worden, maar werd
wel nog aan de arme bevolking
verkocht. Vandaag is het Groot
Vleeshuis de plek waar OostVlaamse streekproducten
gepromoot worden.
43

Eén van de producten waar Gent bekend voor staat, is de
Gandaham. Deze ham werd vroeger door de Kelten gemaakt en
kon je terugvinden in gezouten of gedroogde vorm.

Zet je route verder:

OPDRACHT

Maar Gent staat bekend voor meer dan alleen Gandaham.
Onderstaande producten zijn ook van Gentse afkomst! Vul aan!

VEERLEPLEIN
Augustijn: dit goudamberkleurige bier werd door de
Gentse Paters gebrouwen, maar
nu gebeurt de productie in een
brouwerij in Ertvelde.

Cuberdons: dit kegelvormig
snoepje wordt ook wel neuzeke
genoemd. De kleur is:
De buitenkant is hard maar de
binnenkant is lopend.

Gentse waterzooi: dit Gentse
hoofdgerecht is een soort soep
met volgende ingrediënten:
	
  

Roomer: dit alcoholisch drankje
is gemaakt op basis van
44
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GRAVENSTEEN

Aan de overkant van het
Veerleplein zal je meteen
een grote middeleeuwse
burcht opmerken, namelijk het
Gravensteen. Het Gravensteen
werd omstreeks 1180 gebouwd
door de graaf van Vlaanderen
Filips van den Elzas. De graven
van Vlaanderen verbleven er tot
in de 14de eeuw. Op het einde
van de Middeleeuwen had de
burcht zijn militair belang als
verdedigingsmiddel verloren. Het
gebouw werd dan maar gebruikt
als muntslagerij, gevangenis
en gerechtshof. De folterkamer
maakte heel wat slachtoffers. De
veroordeelden die hier terecht
kwamen, werden op het SintVeerleplein terechtgesteld.

In de 19de eeuw werd de
burcht in gebruik genomen
als fabriekscomplex met
katoenspinnerijen en ateliers
voor metaalconstructie. Dit
leidde tot het verval van het
Gravensteen.
In het licht van de
wereldtentoonstelling van 1913
werd de burcht gerestaureerd.
Er werd echter meer beroep
gedaan op fantasie dan
op historische kennis. Het
Gravensteen lijkt dus op het
eerste zicht zeer middeleeuws,
maar in werkelijkheid blijft er
slechts weinig over van de echte
middeleeuwse burcht.

46

OPDRACHT

Laat je inspireren met je
groep door de fantastische
middeleeuwse burcht om een
originele groepsfoto te maken.
Wie zijn foto helemaal in stijl
wil nemen, kan dat zelfs in het
Gravensteen zelf doen, want
jongeren onder de 19 jaar
mogen hier gratis binnen! ‘En
garde!’

Nog een
bezienswaardigheid op
het Veerleplein is de toegangspoort die
leidt tot de Vismijn. Via deze poort kon de overdekte
vis- en vleesmarkt bereikt worden. Tegenwoordig is
de Oude Vismijn een klassevolle horecazaak waar je
gezellig kan tafelen of feesten kan geven.

OPDRACHT

In welke stijl is de toegangspoort gebouwd? Argumenteer!

Boven de zij-ingangen zien we een beeld van een man en een
vrouw. Zij stellen twee rivieren voor. Welke?
Welke Romeinse god staat er boven op de toegangspoort te
pronken?
47
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Zet de wandeling verder door het volgende
brugje over te lopen. Vanaf dit brugje heb je een
mooi zicht op het Gravensteen. Na de nodige
foto’s, sla je het eerstvolgende straatje links in. Loop dit
gezellig straatje tot het einde.

10

GRASLEI

Wanneer je daar aankomt, zie je
één van de favoriete plekjes van
de gemiddelde Gentenaar. De
Gras- en Korenlei zijn niet alleen
overdag aangenaam om te
vertoeven, ook ‘s avonds is deze
plek een pareltje! Gent kreeg
dan ook niet voor niets in 2004
de City-People-Light-Award voor
mooist verlichte stad van Europa
toebedeeld!

Wandel nu verder naar
nummer tien, daar vind je
het Korenstapelhuis. Dit
huis werd onderverhuurd
als graanopslagplaats,
vandaar de vele poort- en
vensteropeningen.

Steek het brugje over en
wandel de Graslei af tot
aan huisnummer acht. Dit
huis is een reconstructie
van het Gildenhuis van
de Vrije Metselaars dat
elders in Gent gebouwd is.
Oorspronkelijk werd dit huis
‘De Inghel’ genoemd.

Deze middeleeuwse haven is
ook vandaag nog het kloppende
hart van de Gentse binnenstad.
Alle Vlaamse invoer van graan
gebeurde via deze haven. De
Korenlei, de linkeroever van
de Leie, heeft haar naam niet
gestolen. Die bevindt
zich aan de overkant
van het water.

Naast dit gebouw vind je
het kleinste huis van Gent,
namelijk het Tolhuisje. In dit
drukbezochte huisje werden
taksen geïnd op goederen
die in de haven verhandeld
werden.
Nummer twaalf is het
Korenmetershuis. Hier werd
het koren gemeten dat in de
haven gelost
werd.

OPDRACHT

Wat zou de naam van dit
gebouw betekenen en hoe
merk je dit aan het gebouw?
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Kijk nu eens naar de oevers van het
water. Op de stenen van de Gras- en
Korenlei vinden we een gedicht terug
van Paul van Ostaijen. Hij was een
Vlaamse dichter en schrijver in de
periode van het Vlaams modernisme.

OPDRACHT

Opmerkelijk: aan de overkant
bij Korenlei zeven staat
een tweede Gildenhuis,
namelijk dat van de Onvrije
Schippers. Deze schippers
kregen niet het recht om de
Vlaamse wateren te bevaren.
Ze moesten hun vracht op
de Gentse binnenwateren
overladen op schepen van de
Vrije Schippersgilde. De gevel
van de Onvrije Schippersgilde
is een ontwerp van de Gentse
architecht Bernard De Wilde
en is geïnspireerd door de
barok

Het Gildenhuis van de Vrije
Schippers vind je op Graslei
veertien. Deze schippers
hadden het recht om heel
Vlaanderen én de Gentse
binnenwateren te bevaren.

OPDRACHT

Je zag het échte metselaarshuis op de Korenmarkt bij de SintNiklaaskerk: het huis met de dansers op de trapgevel. Neem nu een
foto van het valse exemplaar. Kijk en vergelijk.

Op het einde van de Graslei vervolg je de wandeling volgens
deze kleurcode. Je start onder de Sint-Michielsbrug. Hou er
rekening mee dat elk kruispunt meetelt.
Rood = links		
Blauw = rechts
Geel = rechtdoor

Welke elementen aan de gevel komen voort uit de barok?

50
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GERECHTSHOF
	
  

	
  

Als jullie geboren padvinders
zijn, dan zien jullie nu het
Gerechtshof. Het Gerechtshof
werd gebouwd tussen 1836 en
1846.
In 1926 woedde er een zware
brand in het gebouw waarbij
heel wat archiefmateriaal
verloren ging. Heel wat
gerechtelijke diensten zijn
verhuisd naar het nieuwe
gerechtsgebouw in de buurt van
het Rabot in Gent. Enkel het Hof
van Beroep is nog steeds in dit
gerechtshof gevestigd.

OPDRACHT

In welke stijl is dit gebouw te
situeren?

Wanneer je deze straat uit
wandelt, passeer je één
van de meest populaire
winkelstraten van Gent, namelijk
de Veldstraat. Nog een beetje
verder beland je op een groot
plein, de Kouter.
52

De Kouter heeft
	
  
doorheen de tijd heel wat
functies gehad. In de Middeleeuwen werd dit plein
onder andere gebruikt als publieke vergaderplaats,
paardenmarkt, feestplein, ... Op dit plein werd het
traditionele ‘Bal Populaire’ gehouden, de voorloper van
de huidige Gentse feesten.
Door de komst van de twee Wereldoorlogen geraakten
de Gentse Feesten in het verval. Sinds de jaren zestig
werden de Gentse Feesten opnieuw leven ingeblazen. Tot
op vandaag de dag zijn de Gentse feesten het moment
waar mensen tien dagen lang in een open sfeer kunnen
samenkomen op dit muzikale volksfeest.
53

KOUTER
Later werd de Kouter gebruikt
als wandelplein en tijdens
de Tweede Wereldoorlog
werd het plein gebruikt als
deportatieplaats. Tegenwoordig
kan je er elke zondag een
bloemenmarkt terugvinden.
Op het plein vind je ook een
muzikale kiosk terug.
Op het plein vinden we nog
een kunstwerk terug. Het werk
van Jessica Diamond ‘Mystic
leaves’ verwijst enerzijds naar
de bloemenmarkt op de Kouter

en anderzijds verwijst ze met dit
werk ook naar het Lam Gods
van de gebroeders Van Eyck
dat te bezichtigen is in de Sint
Baafskerk in Gent.

OPDRACHT

Op welke wijze verwijst het
kunstwerk Mystic Leaves naar
het Lam Gods? De foto op
pagina 31 kan je helpen.

54

Rond de Kouter zijn er 2
belangrijke gebouwen te vinden
in Gent als muziekstad. De
Vlaamse Opera in Gent was
in de zestiende eeuw een
manège die werd omgebouwd
tot theater. In 1737 brandde
het theater af en kwam er een
nieuwe schouwburg in de plaats:
de Sint-Sebastiaanschouwburg.
Midden negentiende eeuw
waren de rijkerere industriëlen
uit Gent niet langer tevreden
met de opera. Ze wilden een
nieuw bouwwerk dat paste bij
de uitstraling van Gent. De oude
schouwburg werd afgebroken en
het huidige operagebouw kwam
in de plaats.

Een tweede muzikale
gebouw rond dit plein is de
Handelsbeurs. De Handelsbeurs
is één van de concertzalen
van Gent die we vinden aan
de Kouter. Het werd in 1738
gebouwd om dienst te doen als
hoofdwacht van de Oostenrijkse
Keizerlijke Wacht. Later trok
ook de krijgsraad van OostVlaanderen in het gebouw.
Wanneer het echter in 1906
werd verbouwd, werden door
de architect twee gebouwen
samengevoegd. Dit werd de
Handelsbeurs zoals we ze
vandaag kennen.

55

Wandel nu terug naar de zijkant van het oud
Gerechtsgebouw en sla links af in de Nederkouter. Volg
deze straat tot je aan een kruispunt op een helling komt.
Daar neem je de Sint-Kwintensberg naar omhoog. Onderweg
zal je de boekentoren en de Blandijn langs de andere kant
passeren. Wanneer je in de Sint-Amandsstraat wandelt, zal je
vervolgens een grote parking tegenkomen aan je linkerkant. Als
je goed kijkt, zal je daar ook trapjes naar beneden zien. Volg
deze trappen, ze leiden jou naar het eindpunt! Goed gedaan!
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EXTRA
Mocht je onderweg geen smartphone gebruikt hebben, kan je de
extra informatie ook thuis opzoeken via deze links:
Sint-Pietersplein: http://www.youtube.com/watch?feature=endscree
n&NR=1&v=WQmVYUc5suk
Blandijn: http://www.ugentmemorie.be/plaatsen/trappen-van-deblandijn
Vooruit:
• Luc De Vos: http://www.youtube.com/watch?v=dmyJcvxxtgY&fe
ature=related
• Zaki: http://www.youtube.com/watch?v=6VNn8UzqH9E
• Soulwax: http://www.youtube.com/watch?v=EF3bu9fmheA
• Helmut Lotti: http://www.youtube.com/watch?v=Yy-qgybTr20
• Abynthe Minded: http://www.youtube.com/
watch?v=1ivaV7Ay8Ac
Wintercircus: http://www.dewaalsekrook.be/
Minardschouwburg: http://www.youtube.com/
watch?v=rHwYxnTQ5f0
Graffiti:
• Bue the Warrior: http://www.youtube.com/watch?v=jjTigCu1gxI
• Roa: http://www.youtube.com/watch?v=4lMIImsM4v4
• Straatje: http://www.youtube.com/watch?v=5RJ37MExJ-E
Graslei: http://www.youtube.com/watch?v=Bc39fjh6hnM
Gentse feesten: http://www.youtube.com/watch?v=qXvhBvj-nQU
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