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Gent beschikt over zoveel uit no di gende facet ten, die boven dien dicht bij elkaar
lig gen, dat wan de len de ide ale manier is om de stad te ver ken nen, die boven dien
deels auto luw is.
Overal, zowel bij monu men tale gebou wen, op gezel lige plei nen als ach ter hoek
en kant druipt geschie de nis van de muren. Gaat je eer ste aan dacht naar kunst,
cul tuur, gezel lig heid, groen of zelfs stilte, de wan de lin gen in deze gids lei den je
erheen. Langs stra ten en plei nen of op min der bekende plek jes doe je ont dek kin ‐
gen die vra gen om weer ke rend bezoek, of je nu Gen te naar bent, toe rist of pas ‐
sant. Voor lek kers op vlak van spijs en drank ver wijst deze gids naar tal loze hore ‐
ca za ken, alle maal ‘geproefd en goed bevon den’.
 
Gent toont haar schoon heid bij dag en bij nacht. Na een ken nis ma king over dag
ont dek je na zons on der gang hoe veel meer er nog te ont dek ken valt. Een inge ni ‐
eus licht plan zorgt er dan voor dat je Vlaan de rens’ mooi ste stad in een totaal
ander licht ziet. Hoog te punt van een wan de ling in avond lijke sfeer is het licht ‐
kunst werk ‘Blauwe Vogels’, geïnspi reerd op ‘L’Oiseau Bleu’ van Maurice Mae ter ‐
linck, win naar Nobel prijs Lite ra tuur in 1911.
In deze edi tie dui ken twee nieuwe wan de lin gen op. Een van de wat min der
bekende facet ten van Gent zijn haar groene plek ken, eer der intiem bin nen de
stads kern, maar fors rui mer erbui ten. Langs de eer ste reeks groene plek ken wan ‐
del je, naar die bui ten de kern word je ver we zen.
 
Een stad kan je omschrij ven als méér dan de som van haar wij ken. Na 1977 kreeg
Gent een flinke groei stuip: meer inwo ners, een gro tere opper vlakte, zoveel meer
boei ende plek ken, extra cre a ti vi teit enz. Niet onte recht dus dat we je ook uit no ‐
di gen om ken nis te maken met een van die deel ge meen ten. In opper vlakte is
Lede berg de aller klein ste, naar bevol kings dicht heid de aller hoog ste. In het
diverse Lede berg bor relt cre a ti vi teit op, maar haar ver le den zorgt ook voor veel
ver ras sende ver ha len.
 
Veel lees- en wan del ple zier,
Robert Dec lerck
Eén van de ca. 265.000 (trotse) Gen te naars
 
Tips
Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn
er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den en prij zen Laat het ons
weten! Of heb je tips over hotels, res tau rants en der ge lijke? Ook dat horen we
graag! Stuur een email naar: info@ odysee- reisgidsen. nl.
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Ontmoeten is een belangrijke functie van de nieuwe stadsbibliotheek De Krook

De rijke geschiedenis, de veelheid aan monumenten, de gebeurtenissen die
de stad overspoelden met bijzondere verhalen, de talloze mooie hoekjes, het
uiterst gevarieerde horeca-aanbod… Dat alles tonen in slechts zes wandelin‐
gen dwingt noodgedwongen tot selectie. Gent heeft immers zoveel te bieden.
 
Gent is bovendien een gezellige stad, heerlijk om te bezoeken, maar ook om
te blijven ‘plakken’. Een zeer diverse stad is het ook, vol kleur en verscheiden‐
heid, waar het aangenaam vertoeven is. Op een plein, op een terras, achter
een caféraam, vanuit de tram, telkens weer toont deze stad haar talrijke
gevarieerde facetten. Grijp ze en probeer ze vast te houden. Tot je weer terug‐
komt.
 
Elke wandeling wordt voorafgegaan door een beschrijving van de gebeurte‐
nissen die de achtergrond vormen van die tocht door de stad. Via deze the‐
matische wandelroutes ontdek je niet alleen de geschiedenis van de fiere en
rebelse stad Gent, je wandelt ook langs leuke winkeltjes en restaurants, je
doet allerhande schilderachtige plekjes aan, je treft monumenten uit heden
en verleden, je proeft van vele culturen.
 
Je zal vaststellen dat een wandeling of een dagtrip lang niet voldoende zijn
om Gent te ontdekken. Het selecteren van de ‘aanbevolen adresjes’ was een
behoorlijke maar zeer aangename klus waar de auteur zich met graagte aan
overgaf. Een nog veel zwaardere taak, de verkenning van de honderden ter‐
rasjes die de stad telt, heb ik bewust slechts zeer gedeeltelijk uitgevoerd.
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Tijdens vier van de zes wandelingen richten we ons specifiek op gebeurtenis‐
sen, gebouwen en restanten uit de betrokken periode. We schenken dan min‐
der aandacht aan ander fraais, maar dat ontdek je dan weer tijdens een
andere wandeling.
 
Bezienswaardigheden in verband met het thema en / of het tijdvak van
iedere wandeling staan in vet, terwijl de routebeschrijving en aanbevolen
horecazaken worden aangeduid.

De start plaat sen van wan de lin gen 1-4 lig gen in de voet gan gers zone. Bij wan de ‐
lin gen 5 en 6 ver tel len we hoe de start plaat sen daar van te berei ken.

Ben je met de trein, dan neem je aan het Sint-Pie ters sta tion tram 1 rich ting
Ever gem tot aan de halte Koren markt (in de Sint-Nik laas straat). Alle start plaat ‐
sen 1-4 lig gen op wan del af stand.

De auto par keer je ofwel op een Park & Ride aan de stads rand ofwel in een van
de onder grondse par kings in het cen trum (Kou ter, Ramen, Reep, Savaan straat,
Sint-Michiels, Sint-Pie ters plein, Vrij dag markt en Zuid). Aan een Park & Ride
neem je een tram naar de Koren markt (tram lij nen 1 of 4). De hal tes waar je moet
uit stap pen bevin den zich op enkele tien tal len meter van elkaar: ach ter aan in de
Sint-Nik laas straat of aan de zij ge vel van de Sint-Nik laas kerk (Cata loniëstraat).
De onder grondse par kings zijn dui de lijk beweg wij zerd en lig gen op wan del af ‐
stand van de start plaat sen 1-4.
In Gent is sinds 1 april 2017 een Cir cu la tie plan van kracht. Dit houdt in dat de
bin nen stad op tal van plaat sen ver keers vrij is. Meer ruimte en vei lig heid voor de
zwakke weg ge brui kers dus. Alle onder grondse par kings blij ven bereik baar.
Sinds 1 janu ari 2020 is de stads kern een LEZ (Lage Emis sie Zone). Een auto die
niet vol doet aan deze nor men krijgt een boete als deze bin nen deze zone rijdt,
ten zij de bestuur der vooraf een pas heeft aan ge vraagd (tegen beta ling). Ben zi ne ‐
wa gens moe ten vol doen aan Euro norm 2, die sel wa gens aan Euro norm 5. Meer
info: https:// stad. gent/ nl/ mobiliteit- openbare- werken/ lage- emissiezone- 2020.

Drie jaar lijks (2021, 2024) orga ni seert Gent einde janu ari-begin febru ari een
Licht fes ti val van inter na ti o nale allure. Maar ook alle andere dagen van het jaar
kun je al wan de lend prach tig ver lichte loca ties ont dek ken. Een uit ge kiend Licht ‐
plan zorgt dage lijks tot mid der nacht voor een sfeer volle ver lich ting van monu ‐
men ten, stra ten en plei nen met behulp van de zui nig ste ver lich tings tech no lo gie
(LED).
Op de web site van de stad Gent ( https:// stad. gent ) vind je onder het tref woord
Ghent Light Plan een lijst van de loca ties die op der ge lijke wijze ver licht zijn
samen met een kaartje voor een feeërieke wan de ling door Gent. Tal van loca ties
die je over dag aan doet tij dens de wan de lin gen uit deze gids bekijk je ’s avonds
opnieuw bij ‘een ander licht’.

Hoe de startplaats van de wandelingen bereiken?

Gent Verlicht: prachtig wandelen ’s avonds
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De moord op de broers Alijn leidde tot de oprichting van wat nu het Huis van Alijn is

Hoe een meervoudige moord resulteerde in een museum voor volkskunde.
Volgens de legende werd Hendrik Alijn vermoord door Simoen Rijm. Beiden
waren verliefd op Godelieve, wiens vader een belangrijke rol speelde bij de
Gentse wevers. Zij verkoos de armere Hendrik boven de rijkere Simoen. Na de
moord op haar geliefde vestigde Godelieve zich in het Begijnhof. Het ware
verhaal is evenwel minder romantisch, maar beslist boeiender.
 
Vroeg in het jaar 1354 werd Hendrik Alijn op klaarlichte dag neergestoken
met een dolk bij het verlaten van de Sint-Janskerk (nu Sint-Baafskathedraal)
door Simoen en Goswijn Rijm en een achttal van hun aanhangers. Hendriks
broer Zeger en zijn dienstknecht gingen achter de moordenaars aan, maar
werden op hun beurt neergestoken. Zij overleden enkele dagen later. De
omstandigheden van de moorden werden verzwaard doordat ze op kerkelijk
domein gebeurden en doordat Hendrik Alijn schepen (wethouder) van de
stad was.
 
Sommigen gaan ervan uit dat het de rivaliteit tussen wevers en volders de
diepere oorzaak was voor de drievoudige moord. Noch de moordenaars noch
de slachtoffers behoorden evenwel tot deze beroepsgroepen. De ware
beweegreden zou schuilen in het conflict tussen de aanhangers van Arte‐
velde en die van graaf Lodewijk van Male. Tijdens een discussie het jaar
voordien zou Hendrik Alijn ‘smadelijke woorden’ uitgesproken hebben ten
opzichte van Simoen en Goswijn Rim, waardoor er ‘wanconste en onvriends‐
cepe’ was ontstaan tussen beide families.
De moordenaars kwamen er niet goedkoop van af. In een eerste vonnis,
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reeds uitgesproken in hetzelfde jaar, werden de goederen van de Rijms ver‐
beurd verklaard, ze werden buiten de wet gesteld en verbannen uit Gent. Een
nieuw vonnis uit 1363, met het oog op verzoening tussen beide families, zou
de straffen aanzienlijk verlichten. De hoofdschuldigen werden toen veroor‐
deeld tot het betalen van een jaarlijkse rente van 120 parisis, waarvan de
opbrengst moest gebruikt worden voor het onderhoud van een godshuis en
bijhorende kapel. In dit vonnis verduidelijkte Lodewijk van Male, graaf van
Vlaanderen, de doelstellingen van het godshuis: dagelijks onderhoud ver‐
schaffen aan arme mensen en alle werken van christelijke barmhartigheid
beoefenen. Aansluitend op het vonnis werd bij wijze van definitieve verzoe‐
ning het ‘Kinderen Alijnshospitaal’ ingericht in een woning van de familie
Alijn, vandaag gekend onder de naam ‘Huis van Alijn’. Enige tijd later werden
acht huisjes voor arme bewoners gebouwd op de binnenplaats van het huis.

 

Begin & aankomst: Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafsplein
Afstand: 4,5 km
Hoe de startplaats bereiken? Vanaf de tramhalte Korenmarkt (Sint-Nik‐
laaskerk) wandel je voorbij het Belfort naar de Sint-Baafskathedraal op
het Sint-Baafsplein.

Begin & aankomst

Sint-Baafskathedraal
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