
Wie de hoofdkerk van de stad Gent betreedt en ze met aandacht in zich wil 
opnemen, kan haast niet anders dan getroffen worden door de dubbelzinnig-
heid die over het monument hangt. Tijdens het toeristische seizoen wemelt het 
er in volle dag van toeristen die zich vergapen aan de kunstschatten, en heerst 
er doorgaans meer drukte en lawaai dan in gelijk welk museum. Files schuiven 
aan bij het loket aan de Villakapel, waar reisbussen hun lading uitgieten om 
rap rap het Lam Gods (niet) te bekijken; gidsen spreken links en rechts hun drum-
mende kudden toe; losse toeristen drentelen langs de kathedraalshop op zoek 
naar een niet te duur en niet te zwaar souvenir … Wat kan men te midden van 
de wemeling nog terugvinden van ‘geloven in Gent’? 

Om de wijding van deze majestati-
sche ruimte te kunnen inademen moet 
men ’s ochtends vroeg, net nadat de 
deur voor de kapittelmis ontsloten is, 

in de kathedraal ronddwalen of er 
gaan zitten. De schemer valt gefil-
terd door de glasramen naar binnen, 
hooguit enkele gelovigen begeven 
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zich in stilte naar de crypte of het 
hoogkoor … Dan kan de bezoeker 
nog iets aanvoelen van de oorspron-
kelijke bedoeling van het weidse 
kerkgebouw: een plaats te zijn van 
stil gebed en bezinning. Het kan ook 
nog in de stille sacramentskapel in 
de crypte. Of anders – want ook dat 
was natuurlijk haar roeping – bij de 
enkele keren dat het kerkschip nog 
gevuld is voor een feestelijke plechtig-
heid waarin de bisschop voorgaat in 
een pontificale liturgie. Dan smaakt 
men nog haar functie als het huis van 
een vierende geloofsgemeenschap, 
en niet enkel als een herinnering aan 
voorbije glorie. 

twEE gEzichtEn

Dit zijn vandaag de twee gezich-
ten van Sint-Baafs. Museum voor 
de meesten, korte passage op een 
stedentrip waarin mensen in hoog 
tempo hun visuele vraatzucht willen 
bevredigen – maar ook ruimte van 
gebed en gelovige viering voor en-
kelen die in een andere context nog 
het geduld opbrengen zich door een 
ruimte innerlijk te laten raken. Wat ik 
hier over Sint-Baafs schrijf, kan evi-
dent ook gezegd worden van een 
massa zusterkathedralen en -kerken. 
In de kathedraal van Antwerpen on-
derlijnt het betalen van een entreebil-
jet al meteen duidelijk hoezeer het 

monument een museum geworden 
is. Maar dezelfde dubbelzinnigheid 
hangt ook in de dom van Keulen, 
de Notre-Dame in Parijs, Canterbury 
Cathedral, de Romeinse Sint-Pieters 
en ga zo maar door. Sint-Baafs deelt 
haar ambivalentie met alle religieuze 
monumenten die tot de verbeelding 
spreken. We hoeven er al bij al mis-
schien niet te zwaar aan te tillen, aan 
die tweeslachtigheid. Er was reeds 
toerisme in de tempel van Jeruzalem 
in Jezus’ tijd, en ook in Efese stond 
de tempel van Artemis bekend als 
een trekpleister voor kijklustigen van 
over heel het Middellandse Zeege-
bied. Wanneer men zoveel materiële 
schoonheid in een monument opsta-
pelt, kan men het de mensen toch niet 
kwalijk nemen dat ze die in verschil-
lende graden van belangstelling en 
verstaan willen bewonderen. In een 
steeds globaler wordende wereld, 
waarin zoveel verschillende culturen 
elkaar kruisen en bevruchten, kan 
ook dit aspect zelfs tot de roeping 
van een belangrijk religieus monu-
ment gaan behoren.

dE catEgoriE van hEt gratuitE

Terug naar Sint-Baafs. De ambiguï-
teit ervan reikt in wezen dieper dan 
de spagaat tussen de functie van de 
kathedraal als bedehuis en als cul-
tuurtempel. Zij reikt veel verder in de 
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geschiedenis terug. Wat is immers de 
functie van een kerk? Onze talloze 
kerken zijn vruchten aan de boom 
van het christendom, die zelf met 
zijn wortels in het evangelie geplant 
staat. Maar in het evangelie lezen 
we: ‘Als jullie bidden, trek je dan in je 
huis terug, sluit de deuren en bid tot 
je Vader die in het verborgene ziet.’1 
Deze woorden van Jezus in het Mat-
teüsevangelie confronteren ons met-
een met de nooit vanzelfsprekende 
verhouding tussen gelovig gebed 
en de luisterrijke kerkgebouwen die 
daarvoor een huis zouden moeten 
zijn. In het evangelie volgens Johan-
nes vraagt een Samaritaanse vrouw 
aan Jezus waar ze het beste naartoe 
kan gaan om God te vereren: in de 
tempel te Jeruzalem, centrum van de 
aloude joodse religie, of eerder in 
het heiligdom op de nabije berg Ge-
rizim, waar de Samaritanen liturgie 
vieren. Het antwoord van Jezus wekt 
verbazing. ‘Geloof me, vrouw,’ zegt 
hij, ‘er komt een tijd dat jullie noch op 
deze berg noch in Jeruzalem de Va-
der zullen aanbidden … Er komt een 
tijd, en die is nu al gekomen, dat wie 
de Vader echt aanbidt, hem aanbidt 
in geest en waarheid.’2 Godsverering 
is niet aan een plaats gebonden, ge-
bed heeft geen behoefte aan uiter-
lijke pracht. Dat kan je doen ‘in geest 
en waarheid’, en volgens Matteüs in 
de beslotenheid van je binnenkamer. 

Sta je dan in de praal van de gigan-
tische Sint-Pieter te Rome, de fonke-
ling van de Sainte-Chapelle of de 
overweldigende ruimte van de dom 
van Speyer, dan kletst de paradox je 
natuurlijk in het gezicht. 

Niemand met enige aandacht voor 
geschiedenis kan verbaasd zijn dat 
er in alle tijden christenen gevonden 
werden die net omwille van het evan-
gelie de schuchtere vraag stelden of 
die grootse kerkgebouwen eigenlijk 
wel nodig waren om te bidden of 
te vieren? Zijn kerken, moskeeën of 
tempels wel nodig? Het is een intri-
gerende vraag, veel wijder dan de 
grenzen van het christendom, maar 
ze bleef tot nog toe altijd onbeant-
woord. Een ‘eens-en-voor-goed’-ant-
woord kan hier wellicht om vele rede-
nen niet eens geformuleerd worden. 
De relatie tussen menselijke natuur en 
cultuur is daarvoor te complex. Ik kan 
me best voorstellen dat iemand zegt: 
ik heb geen kerk nodig om te bidden. 
Natuurlijk niet, zou ik geneigd zijn te 
antwoorden. Maar heb je dan alles 
gezegd over wat nodig is om als ge-
lovige door het leven te gaan? Wat 
is eigenlijk nodig? Wat is nuttig? Is 
de Negende van Beethoven nodig? 
Is Rembrandt nodig? Hamlet? De Taj 
Mahal? ... Daarom durf ik suggereren 
dat kerkgebouwen met al hun luister 
ook behoren tot de categorie van 
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het gratuite, het nutteloze, wat nooit 
nodig is om te overleven, maar voor 
de mens niettemin zo vreselijk onmis-
baar is. Zó onmisbaar zelfs dat bij 
het ontbreken ervan hij zou dreigen 
zijn menselijkheid zelf te verliezen.  

samEn viErEn

Er is ook dat andere: No man is an 
Island. Volwaardig mens ben je maar 
als sociaal wezen. Te allen tijde heb-
ben mensen de nood aangevoeld 
om hun religieuze overtuigingen te 
delen met elkaar, ze gezamenlijk te 
beleven. Dat kan je niet anders doen 
dan in symbolen van materiële vorm-
geving, in woord en gebaar, in ritue-
len. Rituelen zijn per definitie sociaal; 
zij spreken immers een zowel verbale 
als non-verbale taal, waarin de deel-
nemers aan elkaar zeggen: wij horen 
samen, wij geloven hetzelfde, we 
delen in dezelfde waarden, dezelfde 
identiteit. Dit is veel ouder en univer-
seler dan jodendom of christendom. 
Het lijkt een antropologische con-
stante te zijn, want overal waar on-
derzoekers van de oudheid op spo-
ren van religie stoten, ontwaren ze 
datzelfde fenomeen van mensen die 
een plaats van samenkomst uitkiezen 
om ritueel te vieren wat hen samen-
bindt. Die antropologische constante 
is het die specialisten van de prehis-
torie, ook al beschikken ze niet over 

schriftelijke documenten en dienen ze 
erg voorzichtig te blijven met conclu-
sies, toch doet veronderstellen dat de 
stille monumenten uit de steentijd een 
religieuze functie kunnen gehad heb-
ben. Het was misschien het geval met 
Stonehenge, misschien zelfs al met de 
nog zevenduizend jaar oudere ge-
sculpteerde stenen zuilen van Göbe-
kli Tepe in Turkije, daar gegroepeerd 
nog vóór men van collectieve men-
selijke nederzettingen kan spreken.3 
Of de functie van dergelijke getuigen 
religieus was in de zin waarin wij dit 
vandaag aanvoelen, heeft misschien 
niet eens zoveel belang. Wat van 
belang is, is dat mensen het als een 
noodzaak aanvoelden om een speci-
ale site gedurende eeuwen te onder-
houden, uit te breiden en te restaure-
ren, om er van ver naartoe te trekken 
en er samen te komen. 

spiEgEl van dE samEnlEving

Onze kerken hebben wortels die veel 
verder in de tijd terug reiken dan het 
christelijk geloof waarvan ze een thuis 
en een expressie willen zijn. Ze dra-
gen daarom ook allemaal kenmerken 
in zich die helemaal niet specifiek 
christelijk hoeven te zijn, maar veel-
eer behoren tot de universele uitingen 
van religiositeit en esthetiek. Ook niet-
christenen kunnen daarvan dus diep 
onder de indruk geraken. Hun uitstra-
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lingskracht overschrijdt duidelijk de 
grenzen van de christelijke geloofsbe-
lijdenis die ze geboren deed worden, 
maar daarmee zeg ik helemaal niet 
dat het christelijk geloof ze evengoed 
kan missen. Ik denk dat namelijk niet, 
omdat een christen een mens is, en de 
menselijke cultuur, in de mate dat ze 
sociaal is, blijvend plaatsen en sym-
bolen nodig heeft waar we beleven 
en delen wat ons het diepste raakt. 
De geschiedenis toont echter zonne-
klaar aan dat de vormgeving en de 
inrichting van religieuze sites en ge-
bouwen een grote variëteit van vor-
men en functies aanneemt. Kerkelijke 
architectuur adapteert zich constant, 
fuseert met andere vormen dan die 
van de strikte religieuze functie. De 
grote oude kerken verschijnen ook in 
hun architectuur en inrichting als een 

spiegel van de vele aspecten die een 
samenleving modelleren: geografisch, 
chronologisch, politiek, economisch, 
artistiek enzovoort. Zij dragen de spo-
ren van alle facetten van de samenle-
ving waarvan ze zo’n belangrijk deel 
uitmaakten, waarvan ze zelfs het sym-
bool en de trots waren, ook aspecten 
die niet rechtstreeks uit het evangelie 
afgeleid konden worden, en die zelfs 
vele pre- of niet-christelijke elementen 
opslorpten. Restanten van Antieke 
en Keltische mythologie, van magi-
sche praktijken, van oude legenden 
en vreemde vormen van folklore, in 
onze kathedralen kan je het allemaal 
terugvinden, net zoals de koperen 
slang die in de tempel van Jeruzalem 
vereerd werd tot koning Hizkia ze als 
een afgodisch onding stuksloeg.4 

EEn hEEl andEr thEologisch En rEligiEus 
concEpt

Toch betekende de eerste kerkelijke 
architectuur van de christenen histo-
risch gezien een revolutie in het den-
ken over de relatie tussen de mensen 
en het sacrale. Antieke heiligdommen 
worden alle gekenmerkt door het feit 
dat het heiligdom zelf voorbehouden 
was aan de cultusbeelden en de 
bedienaars ervan, de priesters. Het 
heiligdom zelf, de cella of het aller-
heiligste, was ontoegankelijk voor de 
gewone mens, en de massarituelen 
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grepen steevast buiten plaats. Het fa-
num was voor de godheid en de be-
dienaren, het profanum voor de ge-
wone deelnemers en pelgrims. Ietwat 
karikaturaal vereenvoudigd: priesters 
binnen, kerkvolk buiten. Toen de chris-
tenen kerken gingen bouwen namen 
zij verrassenderwijs niet de voor de 
hand liggende vorm van Griekse en 
Romeinse tempels over, ook niet van 
de vroegere tempel van Jeruzalem of 
Egyptische heiligdommen, maar een 
profane bouwvorm, die van de basi-
lica namelijk, de ruime Romeinse hal 
met drie tot vijf beuken en een abscis, 
waar mensen massaal konden sa-
menstromen voor commerciële, juridi-
sche of politieke doeleinden. Dat een 
kerk de mensen uitnodigde het ge-
bouw zelf te betreden waar de ritue-
len voltrokken werden, drukte een re-
volutionair ander concept uit over de 
relatie van de gelovige tot het Heilige. 
De vorm zelf van het kerkgebouw gaf 
hiermee namelijk uitdrukking aan de 
Bijbelse idee dat het kerkvolk de Kerk 
is. Niet de gehouwen stenen maar 
de verzamelde priesterlijke gemeen-
schap van gedoopten bepaalt de hei-
ligheid van de levende Kerk. Zo staat 
het in de Eerste Petrusbrief, geschre-
ven in een tijd toen de christenen nog 
niet over materiële kerken beschikten: 
‘Laat u als levende stenen opbouwen 
tot een geestelijke tempel, tot een hei-
lige priesterschap om geestelijke of-

fers op te dragen die welgevallig zijn 
aan God door Jezus Christus.’5 We 
hebben hier te maken met een veelal 
vergeten, maar kapitaal aspect van 
christelijke kerkbouw. Uit de basilica 
groeiden uiteindelijk immers zowel de 
romaanse en gotische als de renais-
sance- en barokkerken. De vorm zelf 
van onze kerken, berekend op het 
verzamelen van zoveel mogelijk men-
sen onder één dak, duidde van bij de 
aanvang op een heel ander theolo-
gisch en religieus concept: het door 
de Heer samengeroepen volk zelf 
is de Kerk. Qahal, Ekklêsia. De hui-
ver voor het ontoegankelijke maakte 
plaats voor de idee van een gemeen-
schap die zich thuis mocht voelen bin-
nen een ruimte waarvan de architec-
turale vorm zelf al een realisatie leek 
te zijn van Christus’ uitnodiging: ‘Komt 
allen tot mij.’ 

De oude kerken van bij ons, ook de 
Sint-Baafskathedraal, hebben hun 
ontstaan te danken aan een cultuur 
waarin de nood aan een symbool 
van Gods aanwezigheid onder de 
mensen in het centrum van de ge-
meenschap als groter aangevoeld 
werd dan al de rest, groter zelfs dan 
de nood aan eten en drinken. Een 
kerkgebouw was eeuwenlang het 
werkelijke centrum van de dorps- of 
stadsgemeenschap, de plaats waar 
alle belangrijke levensmomenten geri-
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tualiseerd werden en die daarom alle 
bewoners met elkaar en met de voor-
ouders verbond. Hoezeer de middel-
eeuwse gemeenschap ook verwik-
keld was in alle wederwaardigheden 
en perikelen van het bestaan, hoever 
het reilen en zeilen van de bevolking 
en hun leiders soms ook afstond van 
het evangelie, hoe onwetend en hard 
en wreed ook – want dat waren die 
premoderne tijden! – toch fungeerde 
de kerk als de vuurtoren die het soms 

door zware stormen geteisterde schip 
van de samenleving altijd weer sym-
bolisch in de richting stuurde van de 
uiteindelijke veilige geborgen haven 
die God was. Een kathedraal – de 
plek waar de zetel van de bisschop 
stond – vervulde die rol heel speci-
aal, want de bisschop was aanvaard 

als de herder die zijn kudde naar de 
verlossing en het eeuwig leven moest 
voeren. Hij was met die heilige en 
door heel de gemeenschap als es-
sentieel aangevoelde waardigheid 
en taak bekleed, objectief, los zelfs 
van wie hij was als individu. Zelfs 
waar men de bisschop als persoon 
haatte – en daar was soms heus wel 
reden toe! – werd de heiligheid van 
zijn ambt niet in vraag gesteld. 

totaalsymBool van dE hElE kosmos, 
gElinkt aan jEzus christus

Uiteraard werd de heiligheid van een 
christelijk kerkgebouw ingevuld met 
verwijzingen naar Christus. Ook al 
stamden ze af van de heidense ba-
silica, de bouwkundige elementen 
werden geleidelijk aan allemaal met 
Christussymboliek bekleed. De kruis-
vorm verwees naar Christus’ dood, of 
naar het menselijk lichaam waarvan 
Christus als het perfecte model ge-
dacht werd. De eucharistische aanwe-
zigheid verwees naar zijn verrijzenis. 
Elke eucharistie verwees en verwijst 
trouwens naar Pasen, en alle andere 
feesten werden daarvan afgeleid, 
ook al werden ze later met veel ou-
dere, seizoengebonden symbolismen 
verbonden, en bulkt de liturgische ka-
lender van verwijzingen naar de na-
tuurcyclus: 25 december, Lichtmis, 24 
juni enzovoort. Nog andere symbo-
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len kwamen zich enten op de chris-
telijke verwijzing. De vloer van een 
kerk werd symbool van de aarde, het 
gewelf of de koepel van de hemel. 
Ook aan het gewelf van St-Baafs kan 
men nog enkele sterren zien prijken, 
overblijfselen van die kosmische sym-
boliek van het gebouw. De tocht van 
de westelijke ingangspoort naar het 
koor kon de reis van Galilea naar Je-
ruzalem verbeelden, het antieke laby-
rint in bepaalde kathedralen zelfs de 
tocht van het leven …6 Tijdens de vol-
le middeleeuwen zouden kathedra-
len uitgroeien tot een totaalsymbool 
van de hele kosmos, waarvan Chris-
tus de sluitsteen en het hoofd was, de 
bestaansreden en de voleinding. De 
middeleeuwen waren in dat opzicht 
werkelijk een theologische tijd. Alle 
aspecten van de werkelijkheid wer-

den op een of andere wijzen gelinkt 
aan Jezus Christus, ook de dieren, 
planten en mineralen, de getallen 
en de meetkundige proporties … De 
kathedraal was daarvan het visuele 
symbool. In bouw en inrichting moest 
zij ook een voorafspiegeling van de 
glorie van de hemel zijn, een glimp 
van het hemelse Jeruzalem. Om dit 
alles te realiseren besteedden bouw-
meesters en kunstenaars het aller-
beste van hun kunnen aan dit project. 
Zo werden de kerken tot schrijnen 
van duizenden en nog eens duizen-
den meesterwerken. Ze werden niet 
primair vanuit een esthetisch ideaal 
gecreëerd, maar als een offergave 
aan God en een levensles voor de 
mensen. (Wordt vervolgd)

Peter SCHMIDT
1 Mt 6,6
2 Joh 4,21-23. Toen Johannes zijn evangelie schreef, bestond de tempel van Jeruzalem 

al niet meer. Jezus’ antwoord aan de Samaritaanse weerspiegelt de opvatting van 
de evangelist zelf dat niet een gebouw of heiligdom, maar ‘geest en waarheid’ de 
woonplaats zijn van God onder de mensen. 

3 Göbekli Tepe is bij het publiek nog niet lang bekend. De plek werd pas vanaf 1995 
grondig onderzocht door de in 2014 overleden Duitse archeoloog Klaus Schmidt. 
Die kwam tot de sensationele bevinding dat de plek nog ouder moest zijn dan 
Jericho of Catal Hüyük, recordhouders onder de antieke nederzettingen. De in een 
kring opgestelde en met reliëfs versierde rechthoekige zuilen zouden in het tiende 
millennium v.C. gedateerd mogen worden, dat wil zeggen onmiddellijk na de laatste 
ijstijd. Volgens Schmidt zou het een cultusplek kunnen geweest zijn, een plaats van 
samenkomst, nog vóór het ontstaan van dorpen en steden.

4 2 Kon 18,4
5 1 Pe 2,5
6 Het beroemdste nog bestaande labyrint is vanzelfsprekend dat van Chartres. Dichter 

bij ons liggen mooie voorbeelden in Amiens en Saint-Quentin.


