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Gent – Vlaamse Meesters in SITU - Michielskerk
Waar nog altijd kunstwerken hangen die gemaakt zijn voor die plek.
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De Gentse In Situ Tour
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-
tijd/nieuws-evenementen/projecten-cultuur-
gent/vlaamse-meesters-situ.
Op Open Monumentendag kan je bij 
gidsenvereniging Gandante terecht voor een 
wandeling of een fietstocht langs de 
deelnemende sites. Deelname is gratis, maar 
vooraf inschrijven is verplicht. 
https://www.gandante.be/individueel/
Enthousiaste erfgoedambassadeurs 
ontvangen je op enkele indrukwekkende 
Gentse locaties om je kennis te laten maken 
met topwerken van Vlaamse Meesters die 
nog te bewonderen zijn op de plek waarvoor 
ze ontworpen zijn.

Vlaamse Meesters In Situ
Ontdek verborgen parels van Vlaamse Meesters op onverwachte Gentse locaties.
01 jun 2019 t/m 29 sep 2019  Elk weekend gratis op diverse locaties in Gent

Vlaamse Meesters In Situ laat je op onverwachte plekken in heel Vlaanderen kennismaken met doorgaans onderbelichte werken van Vlaamse 
Meesters. Wist je bijvoorbeeld dat er ook in een aantal Gentse kerken, het Augustijnenklooster en het STAM enkele parels van deze 
grootmeesters te bewonderen zijn?

Vlaamse Meesters in situ opent deze zomer in heel Vlaanderen de deuren van kerken, kapellen, kastelen en begijnhoven waar schilderijen van 
Vlaamse Meesters uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw nog steeds te bewonderen zijn op hun oorspronkelijke plaats. Een unieke 
kans om meesterwerken van dichtbij te beleven op de locaties waarvoor ze gecreëerd werden en de subtiele, ingenieuze manieren waarop de 
Vlaamse Meesters hun creaties met hun omgeving lieten versmelten te ontdekken. 

In Gent openen zeven monumentale plekken van 1 juni tot en met 29 september elke zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur hun deuren voor 
het grote publiek om verborgen meesterwerken te komen bewonderen. Gentse erfgoedambassadeurs verwelkomen bezoekers in de Sint-
Jacobskerk, de Sint-Michielskerk, het Augustijnenklooster, de refter van de Bijlokeabdij (STAM), de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk van 
het Klein Begijnhof, de Heilig Kerstkerk en de kerk van het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth met het verhaal achter de topwerken en hun 
bijzondere setting.

Ik heb de Sint-Michielskerk 
bezocht op de Open 
Monumentendag  (8.9.).
De andere IN SITU-locaties 
op 14.9.2019.



Sint-Michielskerk
SINT-MICHIELSPLEIN 
Christus aan het Kruis - Antoon Van Dyck (1630)
In de 12de eeuw richtte de Sint-Baafsabdij aan de oevers van de Leie een kapel op gewijd aan Sint-
Michaël. Dit gebeurde in een pittige concurrentiestrijd met de Sint-Pietersabdij, die toen net de 
Sint-Jacobskerk en de Sint-Niklaaskerk had laten optrekken in de stad. In de 15de eeuw startte de 
bouw van de huidige kerk in laatgotische stijl. De spits van de kerk had hoog boven alle andere 
moeten uittorenen, maar de geschiedenis en vooral het gebrek aan geld besliste er anders over. Des 
te impressionant is wel het werk van Antoon Van Dyck, dat de bescheiden kerk alsnog doet 
schitteren.

Antonis van Dyck Antonie van Dijk; van Dyck
(Antwerpen 1599-1641 Londen) was een van de 
belangrijkste Vlaamse schilder van de 17e eeuw 
naast Rubens; wiens leerling hij was; in Italië 
(1621-27) beïnvloed door Titiaan, sinds 1632 in 
Londen; 
Antonis van Dyck was een leerling van P.P. 
Rubens in 1617 en bekleedde een belangrijke 
positie in zijn atelier. Hij ging naar Engeland in 
1620, 1621 naar Genua (grote Antwerpse 
kolonie) en was vanaf 1632 hofschilder Charles I 
in Londen.
Van Dycks oeuvre bestaat voornamelijk uit 
elegante portretten en personages, die een 
grote invloed hadden op de Engelse portretten in 
het algemeen. Naast deze portretten ("Philippe 
le Roy" 1630, "Frans Synders" 1621, "Charles I, 
koning van Engeland, op jacht" 1635) werden 
enkele grootschalige werken met mythologische 
of religieuze inhoud gemaakt, zoals de 
"kruisiging van Peter", "Samson en Dalila 'en' 
Amaryllis en Myrtilos '.
Had een onwettig kind; was een Don Juan ; werd 
begraven in de Londense St. Paul's Cathedral, zijn 
graf ging verloren tijdens de grote brand van 
Londen in 1666.



In 1623 werd dan het vroeg-
gotische koor vervangen door een 
Brabants gotisch exemplaar met 
kooromgang en vijf straalkapellen. 
Kenmerkend voor de Brabantse
laatgotiek is het gebruik van 
zandhoudende kalksteen, de 
fantasierijke kruisrib-, net- en 
stergewelven, en de hoge, brede 
spitsboogvensters. Opmerkelijk aan 
deze kerk is, hoe de gotische 
bouwkunst doorleefde in een 
tijdperk van renaissance en barok.
In 1566 onderbrak de beelden-
storm de bouw van de wester-
toren. Pas in 1658 werden deze 
werken hervat. Het ontwerp uit 
1662 van Livinus Cruyl voorzag een 
134 meter hoge toren in Brabantse 
gotiek (ter vergelijking: die van de 
Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal in 
Antwerpen is 123 meter, die van de 
Sint-Baafs-kathedraal slechts 89 
meter). Deze toren moest rijkelijk 
versierd worden. Om financiële 
redenen werd deze erg ambitieuze 
toren nooit afgewerkt. In 1909 
werd de westkant gerestaureerd 
onder leiding van Modeste de 
Noyette. Hij voegde ook de 
neobarok sacristie toe. Bij de 
aanleg van de Sint-Michielsbrug 
(circa 1905) werd een deel van de 
oude sacristie gesloopt.
De kerk is de dekenale kerk van het 
dekenaat Gent-stad.





De geseling van Christus 
van Jan Janssens in de 
noorderbeuk

Hoofdaltaar



Sint-Jacobskerk 
BIJ SINT-JACOBS
Triptiek van Christus aan het Kruis - Michiel Coxcie (1579)
Van oudsher is de Sint-Jacobskerk een bruisende ontmoetingsplaats voor bedevaarders, buurtbewoners en 
toevallige passanten in het hart van Gent. Met haar bijzondere verschijningsvorm is ze bovendien een unieke 
getuige van bijna 900 jaar kerkelijke architectuur in Gent. De kerk herbergt naast bijzondere historische 
verhalen ook prachtige kunstwerken, waaronder de triptiek van Michiel Coxcie die eeuwenlang aan het oog 
onttrokken was. 

Oorspronkelijk maakte een ander schilderij deel uit van het 
hoofdaltaar, een werk dat zich vandaag de dag in de kapel 
van het Heilige Kruis bevindt. Het drieluik werd in 1579 
vervaardigd door Michiel Coxie en besteld door de abt van 
de Sint-Pietersabdij als bijdrage aan het herstel van de 
zwaar vernielde kerk. Michiel Coxie (1499-1592) was een 
Brabants kunstschilder wiens werk al vroeg onder invloed 
stond van de Italiaanse renaissance-schilderkunst; hij 
wordt dan ook als een van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de Noordelijke Renaissance 
genoemd. 
Het middenpaneel toont Christus aan het kruis tussen de 
twee moordenaars, de zijpanelen de verrijzenis van 
Christus en de aanbidding van de herders (Jan van Cleef). 
In gesloten toestand geven de luiken de abt in aanbidding 
voor een Christusfiguur weer. Toen het nieuwe werk van 
Jan Boeckhorst in 1659 op het hoofdaltaar werd geplaatst 
en het drieluik verhuisd, werd het middenpaneel ovaal 
verzaagd om het te laten passen in het retabel van de 
Heilige Kruiskapel; de zijpanelen van de triptiek werden 
rechthoekig bijgewerkt en in nissen in de zijmuren van de 
kapel geplaatst. Ter gelegenheid van een tentoonstelling in 
de St.-Pietersabdij in 1997, werden de zijpanelen terug uit 
de nissen gehaald en de achterzijden ervan, met onder 
andere een portret van abt en opdrachtgever Ghisleen
Temmerman, “herontdekt”.





De Sint-Jacobskerk is een kerk die een rijke geschiedenis etaleert. De Sint-Jacobskerk werd in de volksmond “Sint-Jacobs-in-de-meerschen” genoemd naar het moerassige gebied waar in 1093 
de eerste parochiekerk werd opgericht. Wellicht werd de keuze voor Sint-Jacob ingegeven door een groeiende belangstelling voor pelgrimstochten naar Santiago de Compostella. Maar ook als 
patroonheilige van de scheepvaart, verwoordt de heilige Jacobus mogelijk de noden van een stadsbevolking die onder invloed van de nabijgelegen haven een steeds sterkere groei kende. 
De oudste materiële sporen van het gebouw dateren uit de 12de eeuw. Een opmerkelijke variëteit in bouwelementen getuigt van de verschillende veranderingen die de kerk sindsdien heeft 
ondergaan. 

Ook het interieur kenmerkt zich door een grote verscheidenheid. In dit heterogene karakter treedt de Sint-Jacobskerk 
naar voor als uniek getuige van bijna 900 jaar kerkelijke architectuur in Gent. Naast schilderijen van Jan Boeckhorst en 
Michiel Coxcie, herbergt de Sint-Jacobskerk ook een bijzondere sacramentstoren en twee grafmonumenten ter ere van 
Jan Palfijn.



Heilig Kerstkerk
HOEK SLEEPSTRAAT - DOORNZELESTRAAT 
De Optocht der Heiligen - Theodoor Canneel (1857-1862)
De 16de eeuwse Heilig Kerstkerk of Sint-Salvatorkerk is sinds de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen en de ontwikkeling van de haven een belangrijke plek voor Gentse schippersfamilies. 
Gentse schilder en academiedirecteur Theodoor Canneel ontwierp in de 19de eeuw een kleurrijke, neobyzantijnse muurschildering voor het imposante gebouw, waarin een optocht /stoet van 
30 heiligen, met onder andere drie Gentse patroonheiligen wordt afgebeeld. 

Bezienswaardigheden
• muurschilderingen van Théodore-Joseph Canneel uit 1857 
• Nood Gods uit de 14e eeuw van Jean de Bloc, een wonderbaarlijke

piëta
• Het Laatste Avondmaal van Frans Francken (I)
• schilderijen van Nicolas de Liemaeckere, Hendrik van Baelen en Jan 

Erasmus Quellinus



'Michelangelo in de Sleepstraat" 
GENT - De Sint-Salvatorkerk in de Gentse 
Sleepstraat schittert opnieuw. Met dank aan 
een team restaurateurs dat bijna een jaar lang 
de kleurrijke muur- en plafondschilderingen 
van het kerkje opfristen. "Voor het blauwe 
hemeloppervlak hebben we wel wat grotere 
kwasten gebruikt. Anders waren we nog 
bezig." 18/08/2017 



KOMT TOT MIJ
IK ZAL U 

VERKWIKEN

Boven het tabernakel zien we een vijf meter 
hoge Christus, die de armen uitstrekt naar 
diegenen die bij Hem troost zoeken. 
Op dezelfde hoogte zijn tussen de zes 
vensters de apostelen voorgesteld.

Sinds 1891, toen het hoogaltaar ver plaatst 
werd naar zijn huidige opstelling, is de 
centrale Christusfiguur deels aan het zicht 
onttrokken.



Op dezelfde hoogte zijn
tussen de zes vensters de 
apostelen voorgesteld.



Links en rechts van het tabernakel nadert
een dertig meter lange processie van 
heiligen.

Opvallend is de historische precisie 
waarmee kledij, attributen en 
karaktertrekken van de heiligen uitgebeeld 
werden. Een voorbeeld daarvan is de zeer 
precieze getrouwheid waarmee de 
keizerskroon van de H. Karel de Grote 
wordt weergegeven. 
Er zijn ook een aantal Gentse heiligen 
afgebeeld, zoals de H. Amandus, de H. Bavo 
en H. Lieven.

Links zien we de monniken, bisschoppen
paus en keizers die de optocht openen.



Rechts  sluiten de vrouwen de stoet.

Théodore-Joseph Canneel (Gent, 8 
november 1817 - Gent, 16 mei 1892) was 
een Belgisch kunstschilder, waarvan werken 
in het bezit zijn van het MSK te Gent en het 
Groeningemuseum te Brugge.. Van 1848 tot 
1850 ondernam hij een studiereis naar 
Rome. Bij zijn terugkeer in 1850 werd hij 
gevierd, en benoemd tot directeur van de 
Gentse Academie. In 1869 werd hij 
Inspecteur van de Tekenscholen en de 
Academies van België. Voor zijn verdiensten 
werd hij benoemd tot officier in de 
Leopoldsorde, de hoogste Belgische 
onderscheiding.
Veel bekende kunstschilders zijn bij hem in 
de leer geweest: Jean Delvin, Valère De 
Saedeleer, Jozef Horenbant, Victor Lagye, 
Gustaaf Vanaise, Louis Tytgadt, Emile 
Thysebaert, Théo van Rysselberghe, 
Rodolphe Wytsman, Constant Montald, 
Vital Sterck, Théophile Lybaert e.a..

Zeer bekend is zijn schilderij 'Keizer Karel 
met zijn minnares Johanna van der Gheynst
bij de wieg van hun dochter Margaretha 
van Parma', uit 1844.

Vanaf 1857 tot 1863 werkte hij aan de 
muurschilderingen in de Heilige Kerstkerk 
(Sint-Salvatorskerk) te Gent.



De sacramentskapel met het hoofdaltaar
Het hoofdaltaar met retabel dateert uit de 
tweede helft van de 19e eeuw. Het is een 
neogotisch werk geïnspireerd op de typische 
altaren van de late middel-eeuwen. Jean-
Baptiste Bethune (1821-1894) heeft het 
ontworpen. Deze West-Vlaamse architect 
verhuisde in 1859 naar
Gent waar hij in 1862 Sint-Lucas, de eerste 
katholieke kunstschool in België oprichtte. 
In ons land wordt hij beschouwd als de 
“paus” van deneogotiek, een kunstrichting 
die gekenmerkt wordt door een grote,
ietwat romantische belangstelling voor de 
middeleeuwen. Bethune is ook de architect 
van de begijnhofkerk in Sint-Amandsberg. Er 
is in die deelgemeente trouwens een Jean 
Bethunestraat (de vroeger Hoogstraat).

De uitvoering van het altaar was in handen 
van Leopold Blanchaert (beeldhouwwerk), 
Adrien Bressers (polychromie) en Jules 
Helbig (schilderwerk), allen adepten van de 
Sint-Lucasschool.

We zien een aantal taferelen uit het leven 
van Christus. 

De voet van het altaar is voorzien van drie 
medaillons die de Boodschap aan Maria, de 
Geboorte van Jezus en de Aanbidding der 
Wijzen voorstellen



Het Laatste Avondmaal van Frans Francken Nood Gods van Jean de Bloc



Begijnhofkerk Onze-Lieve-Vrouw Prestentatie
KLEIN BEGIJNHOF - LANGE VIOLETTESTRAAT 
De Fontein des Levens - Lucas II Horenbaut (1596)
Het Klein Begijnhof van Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoyen is het best bewaarde begijnhof van voor de Franse Revolutie. Het werd in 1235 opgericht door Johanna van Constantinopel, de gravin van 
Vlaanderen. In de kerk prijkt een bijzonder veelluik van Lucas II Horenbaut, dat ons een unieke blik gunt op de tijdsgeest tijdens de periode van de contrareformatie. 



In de rechterhoek van het centrale paneel staan de 
koningen en de geleerden. Zij knielen met de rug naar 
de fontein. Het zijn de ongelovigen en de ketters die de 
dogma’s van de katholieke kerk verwerpen. 

Op de buitenluiken wordt links het Oude Testament 
voorgesteld en rechts het Nieuwe Testament. 
De dogma’s en de kern van het katholieke geloof worden 
voorgesteld. 
Het katholieke geloof is de enige bron van genade. 
Ketterijen monden enkel uit in de hel.

Het bloed uit de vijf wonden van Christus vloeit in het 
bovenste bekken van De fontein des levens dat centraal 
te zien is op het schilderij. De hemelingen houden hun 
gouden kelken met bloed in de handen. 

De martelaren voegen hun bloed bij dat van Christus. 

Beneden bieden de knielende gelovigen, aangevoerd 
door de paus, hun hart aan om druppels bloed te 
ontvangen. 

In de linker benedenhoek ziet men de hoofden en de 
handen van de zielen in het vagevuur.



Het Gentse begijnhof
Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen

Over de stichtingsdatum van het begijnhof ter Hoyen bestaat veel onduidelijkheid. Waarschijnlijk was er op de plaats waar nu het begijnhof staat reeds in de 13de eeuw een groepering vrouwen 
aanwezig. De vrouwen verkregen een eigen kapel met een kerkhof en een priester. Dit was essentieel voor het verzelfstandigingsproces. Hooie of Hoye is de naam van het weiland waarop men 
het begijnhof bouwde. Toegewijd aan Maria volgde hieruit als vanzelf de naam Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen.

Het Begijnhof kende doorheen zijn geschiedenis heel wat bedreigingen waaronder de Beeldenstorm van 1566, de Gentse Calvinistische Republiek en de Franse overheersing na de Franse 
Revolutie. Toch wist het hof deze bedreigingen te doorstaan. In de 17de eeuw kende het begijnhof zijn grootste bloeiperiode. De katholieke kerk deed er toen alles aan om het geloof te 
herstellen na de reformatie. Aan het einde van de 18de eeuw ging het begijnhof achteruit. Er waren niet genoeg inkomsten om het hof te onderhouden. Hierdoor kocht de Duitse hertog van 
Arenberg in 1862 het begijnhof aan. Na de Eerste Wereldoorlog werden alle bezittingen van de hertog verkocht aangezien hij een Duits onderdaan was. Intussen hadden de begijnen in ter Hoyen
plannen om het begijnhof zelf aan te kopen. Dit geschiedde in 1924. Het begijnhof richte een eigen VZW op en ging over tot de aankoop. Na de Tweede Wereldoorlog was de geleidelijke 
achteruitgang van het begijnhof niet meer te stoppen. In 1963 werd het begijnhof beschermd via een Koninklijk Besluit. In de jaren 1990 begon de restauratie waarbij de gerestaureerde 
woningen, grotendeels uit de 17de eeuw, rood werden geschilderd. Sinds 5 december 1998 is het begijnhof uitgeroepen tot werelderfgoed, erkend door de UNESCO. Ondertussen kregen de 
conventen en de huize nieuwe functies. In september 2004 verhuisde de laatste begijn Hermina Hoogewijs wegens gezondheidsproblemen naar het klooster van de zusters apostelinnen in 
Wetteren. Hiermee was het begijnenleven in ter Hoyen voorgoed uitgedoofd. Vandaag worden de huisjes en de conventen in erfpacht gegeven of verhuurd. De sporen die we tegenwoordig 
zien, zijn die van het 17de-eeuwse begijnhof. 
Het begijnhof omvat de kerk, het groothuis, de infirmerie, de Godelievekapel, de pastorie en de onderpastorie, negentig huizen en zeven conventen.
Het aantal inwonende begijnen varieerde van zes tot dertig per convent. Vaak woonden begijnen die familieleden of streekgenoten waren in hetzelfde convent.

Aangezien de begijnen instonden voor eigen levensonderhoud zat er niets anders op dan dagdagelijks de handen uit de mouwen te steken. De begijnen vervaardigden lakens, deden aan 
kantklossen of spinden, naaiden en herstelden kleding. In 1793 naaiden de begijnen zelfs de hemden voor het Franse leger. Ziekenzusters werkten in de infirmerie maar konden ook buiten het 
hof hun diensten aanbieden bij familie of kennissen. Daarnaast gaven enkele begijnen les.
Het begijnhof telden in totaal 89 huisjes waarvan de oudste dateren uit de 17de eeuw. Enkele huizen zijn zeer ruim. Wie voldoende kapitaal had, kon zich kandidaat stellen voor een huisje. Bij 
overlijden of bij uittreding keerde het huis zonder vergoeding terug in het patrimonium van het begijnhof. Sommige begijnen werden bijgestaan door een dienstmeid.



In de kerk bevindt zich de 
grote indrukwekkende
polyptiek geschilderd 
door Lucas Horenbault in 
1596.

Naar mijn mening is dit 
altaarstuk na Eyck's "Lam 
Gods" het tweede Gentse 
wereldwonder!



Augustijnenklooster SINT-MARGRIETSTRAAT 11
Besnijdenis van het Christuskind - Melchior de la Mars (1621)
In het imposante klooster in de Sint-Magrietstraat wonen al zeven eeuwen lang Augustijnen. 
In de rust van de sfeervolle pandgangen kun je het werk bewonderen van de Vlaamse schilder 
Melchior de la Mars, die zich liet inspireren door Italiaanse meesters als Caravaggio en de 
gebroeders Caracci. 
Voor het hoofdaltaar van de kloosterkerk maakte de Gentse schilder Melchior de la Mars, een 
tijdgenoot van Rubens, in 1621 dit barokke doek, dat hij onderaan signeerde. Het verhaal van 
Jezus' besnijdenis wordt verteld door de evangelist Lucas. De la Mars werkte in opdracht van het 
Broederschap van het Heilig Bloed: Christus' besnijdenis was als het ware zijn eerste 
'bloedoffer'. Het contract bleef bewaard.

Melchior de la Mars (ca. 1585 - 1650) was een Vlaamse barokschilder actief in Gent. Pas recent 
herontdekt, wordt de kunstenaar beschouwd als een vroege vertegenwoordiger van de 
zogenaamde Gentse Caravaggisti.
Leven
Er is weinig bekend over het leven en de opleiding van de kunstenaar. Zijn activiteit in Gent wordt 
vastgelegd in 1621, toen hij de besnijdenis van het kind Christus tekende en dateerde voor het 
altaar van de kerk van de Augustinuskerk (nu Sint-Stephanuskerk) in Gent. Een jaar later tekende 
hij de Maria Magdalena in extase (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België).

De kunstenaar werd geregistreerd in het gilde van Saint Luke tot 1622, waarna er geen verder 
verslag van de kunstenaar in de gilde-records is. Er wordt aangenomen dat de kunstenaar ook een 
kunsthandelaar was en dus zijn eigen werken kon exporteren, wat hun aanwezigheid in Franse 
collecties verklaart. 

Werk
Slechts twee bekende gesigneerde werken van de kunstenaar zijn bekend. Op basis van deze 
werken is een aantal werken dat voorheen werd toegeschreven aan Noord- en Italiaanse 
Caravaggisti toegewezen aan de la Mars. 

De stijl van de werken van de la Mars, die chiaroscuro combineert met de maniëristische profielen 
van de figuren, kwalificeert de kunstenaar als een vroege vertegenwoordiger van de Gentse 
Caravaggisti, die voorafging aan de terugkeer van Jan Janssens uit Rome in 1621. Hij maakte dus 
deel uit van de eerste generatie Vlaamse Caravaggisti, waaronder onder meer Gerard Seghers en 
Theodoor van Loon. 







Refter Bijlokeabdij STAM
STAM - GODSHUIZENLAAN 2
Het Laatste Avondmaal - Muurschildering uit de 14de eeuw
Het stadsmuseum STAM is gevestigd op de Bijlokesite, een plek met een lange en rijke voorgeschiedenis, die 
nauw verweven is met het verhaal van Gent. De mooiste ruimte in het abdijgebouw is zonder twijfel de refter, 
een grote gotische zaal met spitsbogen en originele muurschilderingen uit de 14de eeuw. Dankzij de huidige 
inrichting van de refter met tafels en banken, kunnen bezoekers zich tot vandaag in de middeleeuwse 
kloostersfeer wanen.   

Het laatste Avondmaal
Anoniem
Op de oostwand prijkt boven de deur een Laatste Avondmaal (10 m breed!), een courant thema in 
abdijrefters, met daarboven de Zegening van Maria. Aan de overkant zien we de heilige Christoffel en 
Johannes de Doper. De muurschilderingen vormen een geheel dat gaat over de komst van de Messias en de 
vervulling van Gods belofte aan de mensheid, tijdens het Laatste Avondmaal. Christus’ komst werd voorbereid 
door Christoffel en Johannes de Doper, en mogelijk gemaakt door Maria. Zij zijn ‘christusdragers’ of 
voorlopers van de heer.

De gloednieuwe rondleiding 'Het kloosterleven in de Bijlokeabdij' boeken voor je groep
De lezing 'De muurschilderingen in de abdijrefter' van onze Brecht Dewilde boeken voor je groep
Intekenen op een zondagsrondleiding elke 3de zondag van de maand.



De 14de-eeuwse muurschilderingen in 
de refter van de Bijlokeabdij spreken 
bijzonder tot de verbeelding. Maar 
eigenlijk is onze kennis van deze 
kunstwerken relatief beperkt. Waarom 
lieten de kloosterzusters de eetzaal zo 
mooi versieren? Wat betekenen de 
muurschilderingen en wat was hun plaats 
in de belevingswereld van de religieuzen?

In 1797 werd de abdij afgeschaft en 
verlieten de zusters de Bijlokesite. Ze 
keerden enkele jaren later terug en 
namen hun intrek in de 17de-eeuwse 
uitbreiding van de abdij, vanaf dan 
'Bijlokeklooster' genoemd. De overige 
abdijgebouwen deden tussen 1805 en 
1911 dienst als oudemannenhuis.

De zusters verlieten het Bijlokeklooster in 
2001. 
Vanaf 2002 werden op de eerste 
verdieping diverse culturele vzw’s 
gehuisvest. De benedenverdieping werd 
gebruikt als tentoonstellingsruimte, 
onder meer voor de tentoonstelling ‘Gent 
Morgen’.



De Bijloke is een terrein in de Belgische stad Gent. De naam 
is afkomstig van de Bijlokemeersen, de weilanden die door 
gravin Johanna van Constantinopel geschonken werden 
voor de oprichting van een hospitaal. Hier werd in de 13e 
eeuw het Bijlokehospitaal gesticht. Later werd ook de 
Bijlokeabdij opgetrokken. Uiteindelijk bestond het complex 
uit hospitaal, abdij en nutsgebouwen uit drie perioden: de 
middeleeuwen, de 17e eeuw en de 19e eeuw. Thans bevindt 
zich hier de Bijlokesite, een cultureel centrum met onder 
meer het Stadsmuseum Gent (STAM), het Muziekcentrum De 
Bijloke Gent, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
en het Hogeschool Gent Conservatorium.

De Bijlokeabdij is een voorbeeld van vroeg-14de-eeuwse 
baksteenarchitectuur in onze gewesten, met 13de-eeuwse 
relicten van Doornikse steen. De centrale gebouwen van de 
Bijlokeabdij zijn geschikt rondom een binnentuin en een 
kruisgang, wat overeenstemt met het typegrondplan van. 
cisterciënzerinnenabdijen.
De abdijkerk, aanvankelijk aan de noordzijde, werd in de 
16de eeuw verwoest en niet heropgebouwd. Vooral de 
weelderige stucdecoratie van de pandgangen verwijst naar 
de heropbouw van de abdijgebouwen na de verwoestingen 
van de Beeldenstorm. De oostvleugel bevatte de sacristie, 
kapittelzaal, warmkamer, spreekkamers en het dormitorium. 
Na de 16e-eeuwse troebelen werd een deel ervan als 
monialenkerk ingericht. De zuidvleugel met keukens, 
voorraadkamers en refter (31 x 10 m), overdekt door een 
houten spitstongewelf en voorzien van 14e-eeuwse 
muurschilderingen, bleef intact bewaard. De westvleugel 
werd evenwel in de loop van de 20e eeuw ingrijpend 
verbouwd.
Vanaf 1797 verlieten de zusters de abdijgebouwen, die van 
1805 tot 1911 dienstdeden als oudemannenhuis. Het 17de-
eeuwse gedeelte van het klooster diende later, tot aan 7 
december 2001, opnieuw als woonoord voor 
cisterciënzerzusters.

In 1913 kocht de stad Gent de oude abdijgebouwen aan. Zij bracht er in 1928, na een restauratie, het Oudheidkundig 
Museum in onder. Dit sloot in september 2005 de deuren. Die gingen weer open op 9 oktober 2010 voor het Stadsmuseum 
Gent (STAM). De gebouwen en de collectie van de Bijloke vormen de basis van het STAM.



Groot Begijnhof Sint-Elisabeth 
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Gent is maar liefst drie begijnhoven rijk. Net zoals het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen werd dit begijnhof 
gesticht in 1234. Weliswaar niet op deze plaats maar binnen de oude stadsmuren. Door de uitbreidende urbanisatie 
en industrialisatie werd het Sint-Elisabethbegijnhof steeds verder ontmanteld. Tussen 1873 en 1875 werd op 
initiatief van de hertog van Arenberg een volledig nieuw begijnhof gebouwd op de Sint-Baafskouter, als een kleine 
stad naast de stad Gent.
‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds.’ en ‘Neogotiek in het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg’ in de Begijnhofkerk.  

Opvallend aanwezig in het begijnhof zijn de:
• Begijnhofkerk Heilige Elisabeth van Hongarije, 

Heilige Michael en Heilige Engelen
• Kapel Sint-Antonius van Padua

Het begijnhof werd aangelegd op een terrein van 
acht hectare. Het telt drie pleinen met er rond acht 
straten waarlangs tachtig huizen en veertien 
conventen werden gebouwd. Daarnaast heeft het 
begijnhof nog een groothuis voor de grootjuffrouw, 
een infirmerie, een kapel gewijd aan Sint-Antonius 
van Padua en centraal een grote neogotische 
driebeukige begijnhofkerk, gewijd aan de Heilige 
Elisabeth, Heilige Michael en de Heilige Engelen. 
Het begijnhof is ommuurd en heeft twee 
toegangspoorten. Alle huizen en conventen, met 
uitzondering van het groothuis, beschikken over een 
voortuin en zijn omsloten door een muur. In nissen 
boven of naast de poortjes in deze tuinmuren staan 
heiligenbeelden.
In 1994 werd het begijnhof als monument en als 
stadsgezicht beschermd. In 1998 werd het een van 
de begijnhoven van Vlaanderen op de werelderf-
goedlijst van UNESCO. De laatste begijnen stierven in 
januari en augustus 2003. De gebouwen kregen 
geleidelijk aan andere functies bij particulieren. Zo 
vinden ook diverse verenigingen en instellingen, 
vooral uit de maatschappelijke sector, er een 
onderkomen.




