
wou t e r  sa n de r s e

Stadsgezichten 2004. Een verslag

Inleiding

In het kader van het honderdjarig bestaan van het Thijm-
genootschap waren er vanaf april tot en met oktober 2004
voor de leden en andere belangstellenden tien culturele
stedendagen georganiseerd. Het programma, dat de naam
Stadsgezichten, wandelen door cultuur en religie van de Lage
Landen droeg, bood deelnemers een gevarieerd cultureel
programma aan in tien Nederlandse, Belgische en Franse
steden. Daarbij kwam een veelheid aan levensbeschouwe-
lijke opvattingen aan bod. Door de samenwerking met het
Davidsfonds, de Frans-Vlaamse ‘Coordination Universi-
taire pour l’Étude de la Langue et de la Culture Flamande’
(c u e f ) en dank zij de grote inzet van het Soeterbeeck
Programma van de Nijmeegse Radboud Universiteit kon-
den deelnemers daar genieten van o.a. rondleidingen,
films, lezingen, debatten, concerten, stadswandelingen en
museumbezoeken. 
Alle steden waren ingedeeld bij een van de volgende vijf

thema’s: ‘Wetenschappelijkevrijheid’, ‘GeldenGod’, ‘Stad
enoorlog’, ‘Religieuzehervormingen’ en ‘Kunst en religie’.
Bij elk thema waren steeds een Nederlandse en een (Frans)
Vlaamse stad geselecteerd. Leiden (17 april) en Leuven 
(2 mei) stonden in het teken van Wetenschappelijke vrijheid.
De programma’s in Antwerpen (15 mei) en Amsterdam
(29 mei) waren geconcentreerd rond het thema Geld en
God.Het themaStad enoorlogwasvan toepassingop Ieper
(12 juni) en Rotterdam (19 juni). In Deventer (28 augustus)
en Lille/Rijsel (12 september) stond Religieuze hervormin-
gen centraal. Tenslotte kregen de mensen die deelnamen
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aan de laatste twee stedendagen in ’s-Hertogenbosch (3
oktober) en Gent (17 oktober) meer te horen en te zien
over het thema Kunst en religie. 
De steden waren gekozen omdat er zich belangrijke

gebeurtenissen uit de culturele en religieuze geschiedenis
van de Lage Landen hebben voorgedaan. Door straten,
pleinen, kerken, paleizen en andere belangrijke gebouwen
nader te bekijken, kregen de deelnemers een goed beeld
van hoe de geschiedenis van een stad door de eeuwen heen
in steen is gestold. Door de uitleg van deskundige sprekers
tijdens de wandeltochten veranderden ogenschijnlijk on -
belangrijke details in aanknopingspunten voor buiten -
gewoon boeiende gebeurtenissen in de rijke stadsgeschie-
denis. Er was een bijzonder grote verscheidenheid aan
activiteiten, die ieder op hun eigen manier samenhingen
met de doelstelling van het jarige Thijmgenootschap. 
De eerste stedendag in Leiden trok bijna 490 deelne-

mers en Amsterdam, de tweede Nederlandse locatie, kon
zich al verheugen op 650 deelnemers. De laatste twee
dagen, in Deventer en ’s-Hertogenbosch, trokken uitein-
delijk zelfs elk ongeveer 800 mensen. De opkomst bij de
Belgische dagen lag over het algemeen wat lager dan bij de
Nederlandse – maar in totaal bezochten toch bijna 2200
mensen de dagen in Leuven, Antwerpen, Ieper, Rijsel en
Gent. Veel deelnemers lieten weten dat de inhoudelijke en
kwalitatieve meerwaarde van een stadsbezoek hen ervan
had overtuigd om ook over de nationale grenzen heen te
kijken. Gemiddeld was meer dan eenderde van de deelne-
mers uit een ander land afkomstig dan uit het land waar de
stedentocht plaatsvond. 
Op het symposium op 9 oktober 2004 in de Universiteit

van Tilburg, waarmee het succesvolle lustrumjaar werd af -
gesloten, vormde het thema het actuele en toekomstge-
richte complement van de meer cultuurhistorisch georiën-
teerde stedendagen: De hemel van Nederland. Nieuwe per-
spectieven op het christendom in samenleving en cultuur.Ook
deze dag kende een zeer grote opkomst bijna 800 bezoe-
kers!

11
G.A.M. Beekelaar & P. van Tongeren (red.), ‘Stadsgezichten. 

Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2005 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 93.2) 



Om de mooie momenten van de tien stedendagen niet
verloren te laten gaan, volgt een beschrijving van de activi-
teiten per dag.

Leiden (17 april)

Het thema van de eerste stedendag, in Leiden, was Weten-
schappelijke vrijheid. Religieuze, politieke en economische
invloeden. Deze eerste stedendag kwam tot stand in
samenwerking met de gemeente Leiden, de Universiteit
Leiden en een aantal lokale culturele en religieuze instel-
lingen. 
De dag werd geopend en afgesloten in de Hooglandse

Kerk. De deelnemers werden welkom geheten door orgel-
spel van Theo Visser, de organist van de Hooglandse Kerk.
Na twee korte openingswoorden door burgemeester
Henri Lenferink en rector magnificus Douwe Breimer gaf
dagvoorzitter Fons Plasschaert het woord aan universi-
teitshistoricus Willem Otterspeer. Hij sprak een rede uit,
getiteld: Vrijheid als evenwicht. Een positiebepaling over de
betekenis van academische vrijheid, in het licht van de ge -
schiedenis van de universiteit en stad Leiden. Vervolgens
kreeg zijn Vlaamse collega Geert Vanpaemel, weten-
schapshistoricus aan de k u Leuven en de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen, het woord. Hij sprak over Gescheiden
wegen; verbonden lot. De universiteit van Leuven, haar acade-
mische emancipatie en de verschillen met Leiden. Beide inlei-
dingen zijn opgenomen in deze bundel. De ochtend werd
afgesloten met een prachtig orgelconcert door Theo Vis-
ser, die composities van Sweelinck en variaties op het Wil-
helmus speelde. 
In de middag kon het publiek bij negen locaties terecht

voor deelprogramma’s. Men kon een rondleiding volgen,
een concert bijwonen, een voordracht van historische
preekfragmenten bijwonen of naar orgelmuziek luisteren.
De activiteiten vonden plaats op de Leidse Burcht, het

12
G.A.M. Beekelaar & P. van Tongeren (red.), ‘Stadsgezichten. 

Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2005 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 93.2) 



startpunt van de stads- en hofjeswandeling aan de Burg-
steeg, de Marekerk, de Lakenhal, Museum Boerhaave, het
stadhuis, het Academiegebouw, de Universiteitsbiblio-
theek, de Hortus Botanicus en de Sterrenwacht. Boven-
dien konden de deelnemers op het dak van de Pieterskerk
rondom de kerk lopen en de herstelwerkzaamheden aan
het dak en de gewelven van dichtbij bekijken.
Aan het eind van de middag werd het programma ple-

nair hervat, met een debatwedstrijd tussen studenten van
de Leidse verenigingen Augustinus en Minerva, rondom
stellingen over academische vrijheid. Het debat werd
geleid door de directeur van het Nederlands Debatinsti-
tuut, Roderik van Grieken. Het publiek aarzelde niet om
regelmatig van zich te laten horen. De jury, onder leiding
van de Leidse rechtshistoricus Willem Zwalve, bestond
uit Wim Bleijie, kerkrentmeester van de hervormde kerk
Leiden, en Geert Potjewijd, advocaat in Amsterdam.
Nadat zij de bijdragen van de verschillende debaters had-
den beoordeeld, verzorgde studentenpastor Karin van den
Broeke een kort moment van bezinning en zang. Na afloop
van het programma kon iedereen genieten van een borrel
die de Universiteit en de Gemeente Leiden de deelnemers
aanboden.

Leuven (2 mei)

Op de tweede stedendag was het publiek te gast in Leuven.
Het was buitengewoon positief dat er vele Nederlanders
de moeite hadden genomen om hun landsgrens over te ste-
ken. Het was de eerste Vlaamse evenementendag in het
kader van het project Stadsgezichten, waarbij net als in
Leiden het thema Wetenschappelijke vrijheid. Religieuze,
politieke en economische invloeden centraal stond. Leuven
was bijzonder geschikt voor dit thema, aangezien paus
Martinus v er in 1425 de eerste universiteit in de Lage Lan-
den stichtte. Verder doceerden o.a. Adrianus van Utrecht
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(de latere paus Adrianus v i ), Erasmus, Vives en Lipsius
aan deze universiteit. Hoewel de universiteit nog altijd
springlevend is, heeft ze tijdens de Franse Revolutie, beide
Wereldoorlogen en de Belgische communautaire twisten
heel wat te verduren gehad. 
Tot de middag vond het Leuvense Stadsgezichtenpro-

gramma plaats in de Grote Aula van het Maria-Theresia -
college, een voormalig jezuïetencollege. Nadat iedereen
was voorzien van koffie en koek, opende Norbert D’hulst,
secretaris-generaal van het Davidsfonds, de dag officieel.
Na zijn welkomstwoord, hield Jan Roegiers, historicus van
de K.U. Leuven, een lezing over de geschiedenis van de
universiteit en de stad. Daarna werd een filmfragment uit
1985 vertoond, waarin te zien was dat de toenmalige rector
van de K.U. Leuven, Pieter de Somer, in het kader van het
pausbezoek van Johannes Paulus i i een toespraak hield
over vrijheid van onderzoek en het recht om te dwalen. Na
dit filmfragment werd het ochtendprogramma hervat met
een panelgesprek dat als thema had: de samenwerking tus-
sen universiteiten en bedrijven. Onder de naam Economi-
sche noodzaak en/of bedreiging voor de vrijheid van onder-
zoek? gingen André Oosterlinck, rector van de K.U. Leu-
ven, Peter Hagoort, directeur van het F.C. Donderscen-
trum (Radboud Universiteit Nijmegen), Wouter Joosen,
lid van de Raad van Bestuur van u bi z e n , met elkaar in
discussie. Johan van Cauwenberghe, medewerker van ra -
dio Klara (v rt ) leidde het gesprek. 
Voor het middagprogramma verplaatsten de activitei-

ten zich van het Maria-Theresiacollege naar het centrum
van Leuven. Daar kon deelgenomen worden aan stads-
wandelingen en – onder leiding van een gids – rondleidin-
gen in de universiteitsbibliotheek en universiteitshal. Gid-
sen van de Koninklijke Leuvense Gidsenbond leidden de
bezoekers langs de belangrijkste bezienswaardigheden
van de stad, en vertelden met name over hoe de geschiede-
nis van Leuven verweven is met die van de universiteit.
Ook was het mogelijk om op eigen gelegenheid een bezoek
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te brengen aan het stedelijk museum Vander Kelen-Mer-
tens en de Sint-Pieterskerk. De collectie van het museum
bevat onder andere gerestaureerde salons, gotische beel-
den uit Middeleeuwse Leuvense kerken, schilderijen van
Quinten Metsys en Rogier van der Weyden en een archeo-
logische afdeling met oude gebruiksvoorwerpen uit Leu-
ven en omstreken. In het koor van de Sint-Pieterskerk, dat
ingericht is als museum, zijn pronkstukken van religieuze
kunst te bewonderen. Zo zijn Het Laatste Avondmaal en
De Marteling van de H. Erasmus van Dirk Bouts er te zien,
maar ook De Kruisafneming van Rogier van der Weyden.
Anders dan in Leiden, was er in Leuven geen afsluitend
plenair programma. Daardoor hadden de deelnemers
meer tijd om te genieten van het middagprogramma. 

Antwerpen (15 mei)

Net als tijdens het bezoek aan tegenhanger Amsterdam op
29 mei, stond Antwerpen – anders dan Leiden en Leuven –
tijdens deze etappe van Stadsgezichten in het teken van het
thema Geld en God: welvaart, vrijheid van godsdienst en cul-
turele bloei.
Het ochtendprogramma van deze dag vond plaats in de

Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. Deze triom-
fantelijke barokkerk werd tussen 1615 en 1622 gebouwd in
opdracht van de jezuïeten. Vanwege de 36 plafondstukken
van Rubens was de kerk ooit hét Rubensmonument van
Antwerpen. In 1718 ging het plafond echter verloren en de
altaarstukken, ook van Rubens’ hand, hangen tegenwoor-
dig in het Kunsthistorisch Museum van Wenen. Toch is
Rubens’ betrokkenheid bij de bouw en de uitwerking van
de ornamenten van de kerk nog duidelijk zichtbaar. 
Tussen de stille getuigen van Rubens vakmanschap wer-

den de deelnemers verwelkomd door presentator Werner
Trio, medewerker van radio Klara (v rt ). Na een korte
inleiding, gaf hij het woord aan Guido Marnef, historicus
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van de Universiteit Antwerpen, die een historische terug-
blik gaf op de geschiedenis van Antwerpen, genaamd Ant-
werpen en religieuze tolerantie op pragmatische gronden.
Daarna kregen de bezoekers een filmfragment te zien uit
de reportage De joden van Antwerpen, een documentaire
van Dirk Dumon (Document reeks, 1996) over de joden in
Antwerpen, waarbij onder andere werd ingegaan op het
leven van de chassidische joden en op de rol van de joden in
de diamanthandel. Het ochtendprogramma in de Sint-
Carolus Borromeuskerk werd afgesloten door een panel-
gesprek over het samenleven in Antwerpen anno 2004,
met Mohamed Chakar van de Federatie van Marokkaanse
Verenigingen en Kouky Frohmann en Diane Keyser van
het Forum der Joodse Organisaties. Door het multicultu-
rele panelgesprek verruimde het blikveld zich ook tot het
jodendom en de islam, nadat in de openingslezing voorna-
melijk de christelijke levensbeschouwing aan bod was
gekomen. 
Na het middagmaal konden de bezoekers deelnemen

aan de stadswandelingen met gidsen en de bezoeken met
audiogids aan het Diamantmuseum en het Rockoxhuis.
Verder konden ook de Onze Lieve Vrouwe kathedraal, het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het Scheep-
vaartmuseum worden bezocht. In het Diamantmuseum
vergaapten de deelnemers zich aan schitterende diaman-
ten van verschillende grootte, vorm en kleur. Aan de hand
van het verhaal van gewone mensen en speciale gebeurte-
nissen werd de diamantgeschiedenis van de provincie Ant-
werpen geïllustreerd. Natuurlijk werden er veel waarde-
volle en unieke diamantjuwelen tentoongesteld. Ook was
er de mogelijkheid om de tentoonstelling ‘Rubens en de
diamant’ te bezoeken, waarbij de zogenaamde Rubensbro-
che het uitgangspunt vormde. 
Een andere bezienswaardigheid was het Rockoxhuis,

een zeventiende-eeuwse patriciërswoning van burgemees-
ter Nicolaas Rockox (1550-1640), die bevriend was met
Rubens. In het Rockoxhuis konden schilderijen, meubelen
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en kunstvoorwerpen uit de zestiende en zeventiende eeuw
worden bezichtigd. 
Omdat men bijna twee eeuwen aan de Onze Lieve

Vrouwe kathedraal (1352-1521) heeft gebouwd, vormt de
grootste gotische kerk van de Nederlanden het steen
geworden verhaal van de Antwerpse glorie, leed en ramp-
spoed. De bezoekers konden zowel gotiek, barok, rococo
en renaissance in het interieur en exterieur van de kathe-
draal herkennen. Hoogtepunten waren een marmeren
madonnabeeld uit de veertiende eeuw, muurschilderingen
uit de vijftiende eeuw, een genadebeeld in de Mariakapel
uit de zestiende eeuw, vier meesterwerken van Rubens uit
de zeventiende eeuw, het achttiende-eeuwse uurwerk op
de torenspits en het Metzler-orgel uit de twintigste eeuw. 
Deelnemers aan het middagprogramma van de Ant-

werpse Stadsgezichten konden ook een mooie collectie
beeldende kunst in het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten bezichtigen. In deze neoclassicistische kunsttem-
pel werd de bezoeker beloond met een representatief beeld
van de kunstproductie in deze streken vanaf de veertiende
tot de twintigste eeuw. Het museum bezit onder andere
een groot aantal primitieven, waarvan de belangrijkste van
Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en Hans Memling
afkomstig zijn. Aan het werk van Rubens en zijn invloed
op Van Dyck en Jordaens werd in het Koninklijk Museum
een zaal gewijd. Van Rubens bezit het museum een
indrukwekkende verzameling die bestaat uit 21 schilderij-
en en olieverfschetsen. Zij geven een overzicht van zijn ge -
helecarrièreenvandediversegenresdiehijbe oefen de.Ook
moderne Belgische meesters waren te bezichtigen. Schil-
derijen van Wouters, Permeke, Magritte, Ensor en Ale-
chinsky geven een goed beeld van meer recente ontwikke-
lingen in de Belgische kunsten. Buitenlandse kunsten wor-
den vertegenwoordigd door Simone Martini, Frans Hals,
Auguste Rodin, Amedeo Modigliani en Georg Grosz. 
NaasteenbezoekaanhetDiamantmuseum,hetRockox -

huis, de Onze Lieve Vrouwe kathedraal en het Koninklijk
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Museum, konden deelnemers aan Stadsgezichten ook een
bezoek brengen aan het Nationaal Scheepvaartmuseum
‘Steen’. Het Steen dateert van omstreeks 1200 en is het
oudste nog bestaande gebouw in Antwerpen. Het muse-
um is gehuisvest in een oude burcht, die deel uitmaakte van
een versterking langs de ‘aanwerp’. Wat er na de sloop van
de versterking voor het rechttrekken van de Scheldekade
overbleef, doet tegenwoordig dienst als Scheepvaartmuse-
um. In het museum zijn scheepsmodellen, instrumenten
en iconografische documenten te bezichtigen; in het mari-
tiem park zijn echte schepen en ander maritiem materiaal
te zien. 

Amsterdam (29 mei)

Net als in Antwerpen was het thema van de Amsterdamse
stedentrip Geld en God: welvaart, vrijheid van godsdienst en
culturele bloei. In de Westerkerk opende burgemeester Job
Cohen de dag met een toespraak over de betekenis van de
religie voor het openbare leven, waarna de dagvoorzitter
en voorzitter van het Thijmgenootschap Fons Plasschaert
een toelichting op het programma gaf. Daarna kreeg Her-
man Pleij, hoogleraar Historische Nederlandse Letter -
kunde (uva ), het woord. Zijn lezing Meer koopman dan
dominee was een rake en humoristische typering van de
Nederlandse identiteit. In enigszins gewijzigde vorm is de
lezing ook in deze bundel opgenomen. Na Pleijs lezing
volgde de officiële onthulling van de gerestaureerde herin-
neringsgevelsteen van het belangrijkste woonhuis van Al -
berdingk Thijm aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Voor de
aanwezigen was deze onthulling te volgen via een projec-
tiescherm in de Westerkerk. Michel van der Plas, biograaf
van Thijm, gaf hierbij een toelichtende lezing. 
Na dit ochtendprogramma, konden de deelnemers kie-

zen uit drie alternatieve stadswandelingen: de Thijmroute,
de Schaduw route en de Joodse route. Aan het eind van de
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dag kwamen de deelnemers weer naar de Westerkerk voor
een plenaire afsluiting. 
De eerste route, de Thijmroute, voerde de deelnemers

langs dertien gebouwen die voor Thijm belangrijk waren.
Thijm was Amsterdammer in hart en nieren. Hij had een
boekhandel op het Singel en was een goede vriend van de
architect Cuypers, die Amsterdam het Rijksmuseum en
het prachtige neogotische station naliet. In De Krijtberg
sprak Arjen Looyenga, vice-voorzitter van het Cuypersge-
nootschap afdeling Amsterdam, over het negentiende-
eeuwse Amsterdam van Thijm. Ook van deze voordracht
is de tekst in deze bundel opgenomen. Na dit plenaire deel
kon iedereen op eigen gelegenheid wandelen langs diverse
plekken die van betekenis waren in het leven van Thijm.
Ook konden enkele architectonisch interessante gebou-
wen uit het Amsterdam van de negentiende eeuw worden
bezichtigd. In het gebouw van de Boekmanstichting ver-
zorgde Michel van der Plas een lezing getiteld Thijm als
katholieke voorvechter. In de Dominicuskerk verzorgde
Arjen Looyenga opnieuw een lezing, dit maal over de ar -
chitectuurvandezenegentiende-eeuwse neogotische kerk.
De Schaduwroute startte in de Dominicuskerk met een

lezing door de schrijver Kees van Beijnum, waarin hij aan
de hand van zijn eigen literaire werk een visie gaf op
Amsterdam. Na afloop van de lezing konden de deelne-
mers met gidsen, en aan de hand van een plattegrond
waarop diverse door Van Beijnum besproken locaties
waren aangegeven, de buurt van Zeedijk, de Wallen en de
Oude Kerk verkennen. 
De Joodse route was het meest populair. Deze route

begon in de Mozes en Aäronkerk met een lezing over
joods Amsterdam door Judith Belinfante, hoofdconserva-
tor Bijzondere Collecties van de u va en voormalig direc-
teur van het Joods Historisch Museum. De route, die de
deelnemers onder begeleiding van deskundige gidsen kon-
den lopen, voerde hen door de joodse buurt en het Joods
Historisch Museum. 
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De dag werd plenair afgesloten met een voordracht
door Ton Lutz. Hij was in de jaren ’50 acteur/regisseur in
Amsterdam en later directeur van het Rotterdams toneel.
Van 1962 tot 1965 leidde hij de Nederlandse Comedie in
Amsterdam. De gedichten die hij voordroeg uit De Spaan-
se Brabander van Bredero, een zeventiende-eeuwse satiri-
sche kijk op geld, God en godsdienstvrijheid, sloten per-
fect aan bij het thema van het Amsterdamse stadsbezoek. 

Ieper (12 juni)

Op deze vijfde evenementendag werd een bezoek gebracht
aan Ieper, waar de deelnemers aan Stadsgezichten op de
hoogte gebracht werden van de manier waarop deze Belgi-
sche stad met haar vernietigd verleden is omgegaan. Niet
zonder reden viel Ieper, samen met Rotterdam, onder het
thema Stad en Oorlog. Tijdens de eerste Wereldoorlog
werd de stad bijna volledig verwoest. In tegenstelling tot
Rotterdam, koos men er in Ieper juist voor om de stad te
herbouwen volgens de plannen van voor de verwoesting.
Bij een van de stadswandelingen tijdens het middagpro-
gramma werden de deelnemers met dit oorlogsverleden
geconfronteerd.
Het ochtendprogramma vond plaats in de Lakenhallen

en de Stadsschouwburg. Nadat de aanwezige deelnemers
waren verwelkomd door Joanna van der Heyden, mede-
werker bij radio Klara (v rt ), gaf Piet Chielens een terug-
blik op de Ieperse geschiedenis. Hij is coördinator van het
In Flanders Fields Museum, dat gevestigd is in de Lakenhal-
len. Er was gelegenheid om vragen te stellen naar aanlei-
ding van zijn boeiende verhaal.
Na enige uitleg omtrent het middagprogramma en film-

fragmenten over vluchtelingen tijdens de Eerste Wereld-
oorlog, startten een viertal stadswandelingen. De eerste
wandeling had als onderwerp Ieper en de Eerste Wereld-
oorlog en leidde de deelnemers langs de belangrijkste oor-
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logsmonumenten van de stad, zoals de Menenpoort, het
Iers Kruis en de Saint-Georges Memorial Church. Een
tweede stadswandeling schonk geen aandacht aan het oor-
logsverleden, maar concentreerde zich op het Ieper zoals
dat er in de Middeleeuwen uitzag. Tijdens de anderhalf uur
durende wandeltocht werden de deelnemers onder andere
langs de Lakenhallen, de Sint-Maartenskathedraal (met
het graf van Jansenius) en de Oude Vismarkt geleid. De
laatste twee stadswandelingen stonden in het teken van de
beroemde Ieperse vestingen, die tot de best bewaarde van
België behoren. Eerst waren de vestingen niet meer dan
een aarden wal met grachten, later groeiden ze echter uit
tot een complex met bastions en muren. De derde stads-
wandeling volgde de oostelijke vestingroute en de vierde
de westelijke. Terwijl de deelnemers aan de oostelijke
route de IJskelder, de sluipgang naar de brug over de kas-
teelgracht, de souterrains, de Vaubanvestingen en de Rij-
selpoort te zien kregen, leidde de westelijke route langs het
Kruitmagazijn, de Bellepoort, de Majoorgracht en de
Bourgondische torens. 
Afgezien van de rondleidingen, was het ook mogelijk

om een viertal locaties te bezoeken die door het Stadsge-
zichtenprogramma aangeraden waren. Ten eerste was er
de gelegenheidstentoonstelling Vluchten voor de oorlog in
het In Flanders Fields Museum aan de Grote Markt. Deze
tentoonstelling vertelde het verhaal van Belgen die in de
Eerste Wereldoorlog naar het buitenland vluchtten. Van
de 1 tot 1,5 miljoen Belgen die bij de Duitse invasie van Bel-
gië in 1914 naar Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië
vertrokken, keerden velen pas na de oorlog terug. Sommi-
gen keerden nooit terug. Door de aangrijpende filmbeel-
den, foto’s en documenten kreeg men een beeld van de
vlucht zelf, het verblijf in het buitenland, en in sommige
gevallen de wederopbouw. Een groot aantal egodocumen-
ten uit die tijd gaf inzicht in de persoonlijke ervaringen van
de vluchtelingen. Het werk van kunstenaar Johan op de
Beek en een educatief project rondom hedendaagse vluch-
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telingen deed iedereen beseffen dat de vluchtelingenpro-
blematiek van alle tijden is. Het was een prachtige voor-
stelling, die bij velen een diepe indruk zal hebben achterge-
laten. 
De tweede plek die de deelnemers zelf konden bezoeken

was het Stedelijk Museum, waar niet de verschrikkingen
van de oorlog, maar de schoonheid van de Ieperse kunst
aanschouwd kon worden. In het voormalige Sint-Jans
Godshuis brachten oude kaarten, prenten, schilderijen,
foto’s en beelden het eeuwenoude Ieper tot leven. Ook was
er een overzicht van de ‘schone kunsten’ in Ieper vanaf de
zestiende eeuw, en de prachtige collectie van Louise
Dehem (1866-1922). 
De derde locatie voor het middagprogramma was het

Onderwijsmuseum in de Sint-Niklaaskerk, die tussen het
station en de Grote Markt gesitueerd is. De geïnteresseer-
den konden daar de ontwikkeling van het Vlaamse onder-
wijs volgen. Het meest opvallend waren de reconstructies
van twee klaslokalen uit 1700 en 1930. In de ‘doe-klas’ kon-
den de deelnemers zelf in een oude schoolbank aanschui-
ven om naar hartelust op een lei te krassen. 
De laatste activiteit begon om half 5 op het grasplein

naast de Menenpoort, het gedenkteken in de vorm van een
Romeinse triomfboog. Katelijne Vanbeselare van Radio-2
las daar het bekende gedicht ‘In Flanders Fields’ en andere
teksten over de oorlog voor. Sinds 1928 blazen trompettis-
ten iedere avond om 8 uur onder de gewelven van de
Menenpoort de ‘Last Post’ ter nagedachtenis aan 54.896
vermiste Britse soldaten. Bij de plek waar dit ritueel al
vanaf 1928 plaatsvindt en waar de dag passend werd afge-
sloten, marcheerden deze soldaten tijdens de Eerste
Wereldoorlog namelijk naar de frontlijn. 

22
G.A.M. Beekelaar & P. van Tongeren (red.), ‘Stadsgezichten. 

Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2005 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 93.2) 



Rotterdam (19 juni)

Net als in Ieper stond in Rotterdam het thema Stad en oor-
log centraal. En niet zonder reden: in de twintigste eeuw
zijn het zeker twee van de meest beschadigde steden in de
Lage Landen geweest. Het programma in Rotterdam ging
in op de gruwelen van de oorlogen, en vooral op hoe de
inwoners elke keer weer probeerden te overleven. Op 14
mei 1940 werd het hart van Rotterdam door Duitse bom-
men weggevaagd. Voor dat hart kwam na de oorlog een
nieuw stadscentrum in de plaats. Door hard te werken en
veel te vergeten, was de Rotterdamse haven ruim vijftien
jaar na de oorlog al de grootste ter wereld. Het programma
in Rotterdam probeerde de herinneringen niet te vergeten
en stil te staan bij de oorlog – in woord, beeld en muziek. 
In de Grote of Sint Laurenskerk werden de deelnemers

aan de Rotterdamse dag welkom geheten door de bisschop
van Rotterdam, monseigneur Ad van Luyn. Zijn toe-
spraak, waarin hij verwees naar de grote Rotterdamse
voorvechter voor vrede, Erasmus, is verderop in deze bun-
del te lezen. Na een korte toelichting op het programma
door dagvoorzitter Koos de Valk, oud-hoogleraar sociale
filosofie aan de e u r , kreeg dichter en schrijver Tom
Lanoye het woord. Tom Lanoye woont en werkt in Ant-
werpen en Kaapstad en is bekend geworden als dichter,
romancier, verhalenschrijver, columnist, toneelacteur en
scenarist, en ook als performer van zijn eigen en ander-
mans werk. Bij deze gelegenheid sprak hij een indrukwek-
kende lezing Janus in Sarajevo uit, een actualisatie van lite-
ratuur over de oorlog, opgenomen in zijn bloemlezing
Vitriool voor gevorderden. In de middag waren er deel -
programma’s op drie locaties: het Bibliotheektheater, de
Laurenskerk en de Erasmusbrug. 
Het eerstemiddagprogrammabegon inhetBibliotheek-

theater, dat zich in de moderne Centrale Bibliotheek van
Rotterdam bevindt. Hier werd de korte film De eerste dag
(2003) van Silvain Friedman en Silvain Hooglander ver-
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toond, een film die speelt tegen de achtergrond van het
bombardement op Rotterdam en de verwoesting van de
Laurenskerk. De film werd gevolgd door een aantal lezin-
gen. Eerst hield Jan van Herwaarden, hoogleraar geschie-
denis aan de e u r , een lezing over Erasmus. Kunsthistori-
cus Miep Vlag vertelde over Ossip Zadkine en zijn beeld
De Verwoeste Stad. Ook verzorgde Geert Buelens een
lezing over de War Poets van de Eerste Wereldoorlog en las
Tom Lanoye door hem vertaalde gedichten van deze dich-
ters voor. 
In de Laurenskerk konden deelnemers veel interessante

informatie oppikken tijdens de rondleidingen. Voor de
waaghalzen onder het gezelschap was er de mogelijkheid
de kerktoren te beklimmen. De laatgotische kerk werd
gebouwd in de periode 1449-1525 en werd diverse keren
gerestaureerd, maar na de bombardementen tijdens de
Tweede Wereldoorlog werd de kerk ongeveer helemaal
herbouwd. In de kerk zijn onder ander graftomben, een
koperen koorhek en drie Magnussenorgels te bezichtigen.
Het hoofdorgel van deze drie is zelfs het grootste mechani-
sche orgel van Europa. Deelnemers hadden de mogelijk-
heid te genieten van een concert van de Nijmeegse Schola
Cantorum Karolus Magnus. Zij brachten Zingen van hel en
hemel ten gehore, gregoriaanse gezangen die door de dich-
ter Dante in zijn Divina Commediaworden genoemd. 
Bij het derde middagprogramma, dat zich op de Eras-

musbrug afspeelde, stonden gidsen klaar om de deelne-
mers over de brug te voeren en meer te vertellen over de
brug en de architectuur van Rotterdam in het algemeen.
Op eigen gelegenheid konden deelnemers verschillende
locaties bekijken of bezoeken. Tot de mogelijkheden be -
hoorden onder andere: het beeld Erasmus op het plein voor
de Laurenskerk (het oudste bronzen beeld in ons land), het
beeld De Verwoeste Stad van Zadkine aan de Blaak, het
Centraal Station van Rotterdam, de 150-meter hoge Delf-
ste Poort (het Nationale Nederlanden-gebouw), het Uni -
levergebouw, de Weenatoren en de Kubuswoningen bij de
Oude Haven. 
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Vanaf 16.00 uur was er weer een plenaire afsluiting die
bestond uit twee onderdelen: eerst was er een uitvoering
door Berry van Berkum op het grote Magnussenorgel van
de Litanies van Jehan Alain en i vCombat de la mort et de la
vie uit Les Corps Glorieux van Olivier Messiaen. Aanslui-
tend las dichteres Eva Gerlach voor uit eigen werk. Na haar
debuut in 1979 schreef zij meer dan tien dichtbundels; in
2000 ontving zij de P.C. Hooftprijs voor poëzie. Orgelspel
en poëzie vormden beide een wel zeer passende afsluiting
van een indrukwekkende dag.

Deventer (28 augustus)

Net als bij de Frans-Vlaamse tegenhanger op 12 september
(Rijsel), was het thema van Stadsgezichten Deventer: Religi-
euze hervorming – Moderne Devotie, reformatie en nieuwe
religieuze bewegingen. Beide steden hebben op spiritueel
gebied een grote betekenis gehad in de ontwikkeling van
de Lage Landen. De historische Hanzestad Deventer
speelde bijvoorbeeld een prominente rol in de veertiende-
eeuwse vernieuwingsbeweging van de Moderne Devotie:
Geert Groote en Florens Radewijns stonden aan de wieg
ervan. De deelnemers zullen tijdens de Moderne Devotie-
stadswandeling ongetwijfeld hebben ervaren dat elke
steen en elke straat zijn eigen verhaal te vertellen heeft. 
De stedendag werd een groot succes: het aantal aanmel-

dingen bedroeg bijna achthonderd. Onder het genot van
een stuk Deventer koek werden zij met orgelmuziek van
Jan Kleinbussink onthaald in de Grote of Lebuïnuskerk.
De cantor-organist van de kerk en hoofd van de afdeling
orgel en kerkmuziek van het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag, speelde deze ochtend onder andere werken
van twee in Deventer geboren componisten: Jan Pieters-
zoon Sweelinck en Johann Adam Reincken. Na het prach-
tige orgelspel openden burgemeester James van Lidth de
Jeude en dagvoorzitter Paul van Tongeren (de uit Deventer

25
G.A.M. Beekelaar & P. van Tongeren (red.), ‘Stadsgezichten. 

Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2005 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 93.2) 



afkomstige voorzitter van de wetenschappelijke raad van
het Thijmgenootschap) officieel de zevende stedendag. Na
hun woorden begon Kees Fens met zijn lezing De hemel
boven de IJssel – de geschiedenis van religieuze bewegingen in
Deventer. Fens is bekend als essayist en emeritus hoogle-
raar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Zijn indrukwekkende voordracht
kan nog eens nagelezen worden in deze bundel. De afslui-
ting van het plenaire ochtendprogramma lag in handen
van organist Jan Kleinbussink, die dit keer werken van
Bach and Messiaen speelde. 
In het middagdeel van het programma vonden op zes

locaties speciale programmaonderdelen plaats. Iedereen
kon de middag naar eigen inzicht samenstellen. De loca-
ties waren de Lebuïnuskerk, het Stadsarchief, de Athe-
neumbibliotheek, het Historische Museum Deventer ‘de
Waag’, de Broederenkerk en het Etty Hillesum Centrum.
De deelnemers die aan de stadswandeling Moderne Devo-
tie meededen, kregen onder leiding van professionele gid-
sen een goed beeld van historisch belangrijke plekken in
het centrum van Deventer. Over de Moderne Devotie kon
ook een speciale tentoonstelling bezocht worden in Stads-
archief en Atheneumbibliotheek. De deelnemers van dit
programmaonderdeel werden getrakteerd op de originele
geschriften van Geert Groote en archieven die normaal
niet toegankelijk zijn. Verder was het mogelijk om een
bezoek te brengen aan het Historische Museum Deventer,
dat in het zestiende-eeuwse Waaggebouw gevestigd is. De
collectie van het museum was zeker de moeite waard, als-
mede de lezing van Ton Hendrikman over Geert Groote.
Voor diegenen die meer wilden weten over de kerk waar
het ochtendprogramma zich had afgespeeld, bestond de
mogelijkheid om de Lebuïnuskerk tijdens een rondleiding
beter te leren kennen. De deelnemers die er niet voor
terugdeinsden om de kerktoren te beklimmen, werden
beloond met een weids uitzicht over de Hanzestad. In de
Broederenkerk hield de bekende Deventenaar Clemens
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Hogenstijn een lezing over de relatie tussen zijn stad en de
succesvolle religieuze beweging Moderne Devotie. Zijn
lezing is in deze bundel opgenomen. Tenslotte was ook het
Etty Hillesum Centrum te bezichtigen, dat in 1996 werd
geopend met het doel om een ruimte te bieden waarin alle
mensen, ongeacht geloof, overtuiging of ras, elkaar kun-
nen ontmoeten. Naast een lezing over de actualiteit van
leven, gedachtegoed en spiritualiteit van Etty Hillesum,
waren er ook twee interessante exposities te zien. 
Aan het eind van de middag werd iedereen weer ver-

wacht in de Lebuïnuskerk, waar Rudolf van Dijk, carme-
liet en medewerker van het Nijmeegse Titus Brandsma
Instituut de lezing Liever broeder van de koude grond dan
opgeblazen wijsgeer hield over Thomas van Kempen (1380-
1471) en de Moderne Devotie. De receptie die de dag af -
sloot werd zeer geapprecieerd, omdat de deelnemers op
die manier van anderen konden horen hoe het was geweest
bij die onderdelen die zij zelf hadden moeten missen. Want
ook hier, net als in andere steden, bood het programma
weer veel meer mogelijkheden dan men in één dag zou
kunnen ‘afwerken’.

Rijsel/Lille (12 september) 

Net als twee weken eerder in Deventer stond in Lille/Rijsel
het thema Religieuze hervormingen centraal. Rijsel was in
2004 niet zonder reden culturele hoofdstad van Europa. In
967 werd in een document voor het eerst melding gemaakt
van de naam In castellania Ylensi. Bijna honderd jaar later
dook de naam Apud Insulam op. De toponymie van de
naam Rijsel verwijst in ieder geval naar een eiland. In het
oud-Frans werd L’IsleLille en het oud-Nederlandse Ter IJs-
sel monde uit in Rijsel. Door de strategische ligging tussen
de Lage Landen aan de ene kant en Parijs en de Champag-
nestreek aan de andere kant ontwikkelde Rijsel zich tot
een handelskruispunt. Toen in de twaalfde eeuw de laken-
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nijverheid tot bloei kwam, trad Rijsel toe tot de Londense
Hanze en behoorde het samen met Gent, Brugge en Ieper
tot de vier belangrijkste steden in Vlaanderen. 
Voor het plenaire ochtendprogramma was echter met

name de periode na de middeleeuwen van belang. Rijsel
kende in de zestiende eeuw tal van hoogtepunten, maar
gleed door de godsdiensttwisten tussen katholieken en
aanhangers van Calvijn niettemin af. In 1566 trok bijvoor-
beeld een groepje protestanten naar het klooster van Sint-
Laurentius om de beelden te vernietigen. Deze beelden-
storm verspreidde zich vervolgens als een lopend vuur
over de Lage Landen. In een tegenaanval richtte de katho-
lieke kerk de Université de la Contraréforme Catholique op,
een verre voorloper van de universiteit waar het ochtend-
programma van Stadsgezichtenplaatsvond. De deelnemers
werden in de aula van het Institut Catholique de Lille wel-
kom geheten door professor Hugo Ryckeboer, co-presi-
dent van de c u e f . Daarma hield Dick Wortel (Instituut
voor Nederlandse Lexicologie, Leiden) de lezing Een Hol-
lander is ook maar een Vlaming over het ontstaan van het
calvinisme in België en Noord-Frankrijk en de godsdienst-
vervolgingen. Na dit ochtendprogramma konden de deel-
nemers een van de Nederlandstalige stadswandelingen
volgen. In de voorbereidingsfase van Stadsgezichten Rijsel
waren een aantal Vlaamse en Nederlandse gidsen samen-
gekomen om een wandeling uit te stippelen die de bezoe-
kers langs de belangrijkste bezienswaardigheden leidde.
Gezien het thema was er extra aandacht voor locaties, ge -
bouwen en gebeurtenissen die samenhingen met religieu-
ze hervormingen. Met de toegangskaart die deelnemers
bij de inschrijving hadden ontvangen, kon men ook een
bezoek brengen aan de grote collectie kunst die het Palais
des Beaux-Arts/ Paleis van de Schone Kunsten herbergt.
Op het Louvre in Parijs na is deze cultuurtempel het groot-
ste museum van Frankrijk. Er hangen onder andere schil-
derijen van kunstenaars van de Vlaamse, Hollandse, Fran-
se, Spaanse en Italiaanse school. Een van de topstukken is
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het Het Laatste Oordeel van Dirk Bouts, maar de collectie
bevat ook werken van Donatello, Goya en David. Naast
deelname aan de stadswandelingen en bezoek aan het
museum, was het ook mogelijk het Hospice Comtesse te
bezichtigen. In dit oude Godshuis, dat in 1237 werd ge -
sticht door Johanna van Constantinopel, leek de tijd wel
stil te hebben gestaan. In het complex konden de oude keu-
ken, een apotheek, de vertrekken van de geestelijken, de
ziekenzaal en de Vlaamse kapel bezichtigd worden. Verder
was er een mooie verzameling kunstwerken, een muziek-
instrumentententoonstelling en een serie Vlaamse wand-
tapijten. 
De bezoekers van de achtste stedendag konden na

afloop van het middagprogramma op eigen gelegenheid de
moderne kanten van Rijsel ontdekken. De afgelopen vijf-
tig jaar heeft Rijsel zich ontpopt tot een metropool. De
streek rond Rijsel en Roubaix en Tourcoing telt ongeveer
een miljoen inwoners. In de jaren negentig van de twintig-
ste eeuw ontwierp de Nederlandse architect Rem Kool-
haas het enorme gebouwencomplex Euralille. Het com-
plex, dat tussen de stations Lille-Europe en Lille-Flanders
ligt, was zeker een bezoek waard. 

’s-Hertogenbosch (3 oktober)

Bij de laatste twee stedendagen in het kader van het lus-
trum van het Thijmgenootschap stond het thema Kunst en
religie centraal. Terwijl de Vlaamse dag in Gent plaats
vond, vormde ’s-Hertogenbosch begin oktober het toneel
van de Nederlandse tegenhanger. Het bijzonder uitgebrei-
de en vlekkeloos georganiseerde programma maakte de
activiteitendag daar ongetwijfeld tot één van de hoogte-
punten van de Stadsgezichtenreeks. Tijdens Stadsgezich-
ten ’s-Hertogenbosch ging de aandacht uit naar de actuali-
teit en geschiedenis van de broederschappen van ’s-Herto-
genbosch. Het programma concentreerde zich ook op de
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beroemde Bosschenaar Jeroen Bosch. Wat slechts weinig
mensen wisten, is dat deze kunstenaar lid was van de Illu-
stre Lieve Vrouwe Broederschap, één van de broeder-
schappen van ’s-Hertogenbosch. Dat de broederschap-
pen, die nog steeds bestaan, hun artistieke en maatschap-
pelijke stempel op de stad hebben gedrukt, werd tijdens de
stadswandeling duidelijk. 
De belangstelling voor Stadsgezichten ’s-Hertogenbosch

was zeer groot. Mede dankzij de inzet van een aantal Bos-
sche personen en instellingen was het aantal aanmeldin-
gen beduidend hoger dan de capaciteit van de centrale
locatie van het programma, het Jeroen Bosch Centrum.
Daarom moest het aantal inschrijvingen worden beperkt
tot ruim 780. De deelnemers die op de dag aanwezig
waren, werden door burgemeester Ton Rombouts ontvan-
gen met een inleiding waarin de geschiedenis en de huidige
situatie van de stad centraal stond. Na een korte toelich-
ting door Yolande Kuin, lid van de wetenschappelijke raad
van het Thijmgenootschap, hield Gerard Rooijakkers, bij-
zonder hoogleraar Nederlandse etnologie aan de u va ,
een lezing over broederschap in het dagelijks leven van ’s-
Hertogenbosch. Na zijn lezing klonk muziek van organist
Jacques van den Dool en van het Egidius Kwartet, dat lie-
deren zong uit de koorboeken van de Illustre Lieve Vrouwe
Broederschap. Aan het eind van het ochtendprogramma
volgde een lezing door Pieter Beelaerts van Blokland, die
zich vanuit zijn achtergrond als lid van het College van
Proosten van de Broederschap toespitste op Jeroen Bosch
en diens lidmaatschap van de broederschap. 
In de middag stond er in het Jeroen Bosch Centrum een

doorlopend programma gepland, dat voor de aanwezige
deelnemers vrij toegankelijk was. Muziekwetenschapper
Véronique Roelvink beet het spits af met een multimediale
concertlezing, waarin ze vertelde over de unieke muziek-
boeken en het muziekleven bij de Illustre Lieve Vrouwe
Broederschap. Daarna volgde de documentaire Hel op
aarde – Les délices de l’enfer uit 2002 van Adrian Maben.
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Aan de hand van een aantal van zijn kunstwerken, zijn
woonplaats ’s-Hertogenbosch en zijn reizen naar IJsland
werd daarin een aardig beeld geschetst van Jeroen Bosch
en zijn omgeving. Vervolgens voerde Rederijkerskamer
Moyses’ Bosch een toneelstuk op over een ontmoeting van
Erasmus, Thomas More en Jeroen Bosch in Gent. Tenslot-
te werd de stomme film Plechtige Omgang (1928) vertoond,
waardoor de aanwezigen door straatbeelden van ’s-Herto-
genbosch en portretten van leden van het organisatieco-
mité van deze Mariaprocessie een impressie van het ‘Rijke
Roomsche leven’ kregen. Ondertussen vertrokken om het
half uur stadswandelingen onder leiding van de Kring
Vrienden van ’s-Hertogenbosch. 
Op tien verschillende locaties vonden programma onder -
delen plaats, die alle te maken hadden met het heden of
verledenvandeBosschebroederschappen. InhetZwanen -
broedershuis sprak de Regerend Proost van de Illustre
Lieve Vrouwe Broederschap, Dolf de Josselin de Jong, over
de huidige activiteiten van de broederschap. Jan Sanders,
hoofd collecties van het Rijksarchief in Noord-Brabant,
was aanwezig om een toelichting te geven bij de archief-
stukken die te bewonderen waren. Op een andere locatie,
de oude Sint-Jacobskerk, kon alleen het schip worden be -
zichtigd, aangezien de rest in gebruik is bij de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Het depot van de afdeling Bouwhisto-
rie, Archeologie en Monumenten (ba m ) was echter ook
opengesteld voor de deelnemers aan Stadsgezichten. Ande-
re locaties waren de Sint Jan, het Herman Moerkerkplein,
het Noord-Brabants Museum, het Stadhuis, de Binnen-
dieze en de Bouwloods. Hier kon men luisteren naar lezin-
gen en concerten, kijken naar toneelvoorstellingen en film-
vertoningen of de benen strekken tijdens een van de rond-
leidingen. 
Tijdens de plenaire afsluiting in de namiddag overhan-

digde Peter Nissen het eerste exemplaar van het boek
Geloven in de lage landen, dat verscheen naar aanleiding
van het eeuwfeest van het Thijmgenootschap bij het pro-
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ject Stadsgezichten, aan Gerard Rooijakkers, die aanslui-
tend terugblikte op het programma. Het boek brengt een
chronologisch overzicht van de meest kenmerkende ont-
wikkelingsmomenten van het godsdienstig leven in Vlaan-
deren, Nederland en Noord-Frankrijk. Het boek was gra-
tis voor wie deelnam aan minstens zes van de tien steden-
dagen. Voordat de deelnemers na de lange en intensieve
dag van een drankje konden genieten, zong de Schola Can-
torum een korte Mariavesper. 

Gent (17 oktober)

De laatste dag in het kader van het lustrum van het Thijm-
genootschap vond plaats in Gent, dat samen met ’s-Herto-
genbosch het thema Kunst en religie had. Om tien uur wer-
den de 650 deelnemers ontvangen in De Bijloke, waar zij
onder het genot van koffie en thee werden ontvangen door
Gudrun de Geyter, redacteur van radio Klara (v rt ). Het
gebouw waar het ochtendprogramma plaatsvond is een
unicum in het middeleeuwse Europese patrimonium. Het
werd halverwege de dertiende eeuw opgetrokken als een
reusachtig ziekenhuis. Pronkstuk van de zaal is ongetwij-
feld de overweldigende overkapping in eikenhout. Weten-
schappelijke analyse heeft uitgewezen dat het immense
kapspant opgebouwd werd uit het hout van een compleet
eikenbos in de Ardennen. De omvorming tot een moderne
concertzaal gebeurde met zo groot mogelijk respect. De
complete concertinfrastructuur werd nergens in het mid-
deleeuwse gebouw verankerd, zodat alles er te allen tijde
weer kan worden uitgenomen.
Peter Schmidt, auteur van het boek In de handen van

mensen. 2000 jaar Christus in kunst en cultuur, gaf een lezing
over de geschiedenis van kunst en religie. Daarna volgde
een panelgesprek over religie en spiritualiteit in heden-
daagse kunst met Alain Arnould van de Internationale Ge -
meenschap Sint-Dominicus (Brussel), Rolf Quaghebeur
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van het Stedelijke Museum voor Actuele Kunst (Gent) en
Peter Schmidt, onder leiding van Gudrun de Geyter. Een
uur na het panelgesprek startten de wandelingen en rond-
leidingen waaraan de deelnemers tijdens de middag kon-
den deelnemen. ’s Avonds werd iedereen terug verwacht in
De Bijloke voor de feestelijke afsluiting van de Stadsge-
zichtenreeks. 
De eerste wandeling was een stadswandeling die door

de medewerkers van de Gidsenbond Gent en Oost-Vlaan-
deren werd verzorgd. Zij leidden de deelnemers langs de
belangrijkste toeristische bezienswaardigheden in het his-
torische centrum van Gent, met speciale aandacht voor de
Sint-Baafskathedraal. In 1500 werd hier namelijk keizer
Karel v  gedoopt. Nu valt er onder andere De aanbidding
van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck te bewonde-
ren. En in de crypte worden tijdelijk enkele topstukken
met religieuze kunst uit het Museum voor Schone Kun-
sten tentoongesteld. Bij de tweede wandeling, de Bijloke-
wandeling, speeldeDeBijlokedehoofdrol.Ookde(kunst) -
geschiedenis van andere Gentse kloosters kwam aan de
orde. Net na het ochtendprogramma werd in De Bijloke
bovendien een documentairefilm gedraaid over de myste-
rieuze diefstal van het Rechtvaardige Rechters-paneel van
het Lam Gods uit de Sint-Baafskathedraal. De derde rond-
wandeling voerde de deelnemers door het Stedelijk Muse-
um voor Actuele Kunst (s m a k ). Het s m a k kreeg zijn
naam pas in 1999, toen het Gents Museum voor Heden-
daagse Kunst een nieuw gebouw kreeg. Het was de kroon
op het beleid van Jan Hoet, door wiens werk de collectie
stelselmatig groeide en het museum internationale be -
kend heid verwierf. Tijdens de laatste wandeling werd een
bezoek gebracht aan het Huis van Alijn. Dit museum was
niet gewijd aan kunst, maar voornamelijk aan stadsvolks-
kunde. De deelnemers konden duizenden voorwerpen en
documenten bekijken, waardoor zij inzicht kregen in tra-
dities uit het dagelijkse leven van vervlogen tijden. Aan de
hand van een thematische indeling van de collectie werden
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liefde, pijn, geloof, passie en creativiteit op een herkenbare
manier in beeld gebracht. 
Omdat de dag in Gent de laatste uit de Stadsgezichten-

reeks was, volgde er na het middagprogramma een waar-
dige afsluiter in De Bijloke. Tegen het eind van de middag
werd iedereen namelijk verwacht voor een concert met
religieuze muziek, dat de titel Visioenen. Een sacrale brug
tussen vroeger en nu droeg. Wat dit concert extra bijzonder
maakte, is dat de v rt -cultuurzender Klara het concert
opnam en een week later uitzond in het radioprogramma
Visioenen. Sopraan Els Crommen, het Ottone Brass
Quintet en het koor Musa Hort speelden de bekende tocca-
ta en fuga van J.S. Bach in een arrangement van het Fred
Mills-kwintet. Verder kon het publiek genieten van het a
capella-motet Singet dem Herrn eins neues Lied van Vic
Nees en van een triosonate van Teleman, in een arrange-
ment van het Gunter Carlier kwintet. Als klap op de vuur-
pijl volgde de wereldpremière van Trumpet Te Deum van
Vic Nees. 
In de foyer konden de deelnemers napraten over deze

inhoudelijk en organisatorisch nagenoeg perfecte dag, en
over de Stadsgezichtenreeks in het algemeen, waaraan met
deze dag helaas een eind kwam.
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