
NICO   Het is recht regenover die zaal, De Meibloem.

SARA   Ah.
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WEDERIK DE BACKER
Alles verandert, hé.
De T-Klub ging weg.
De Meibloem ging weg.
En de rest ging ook weg.

Zaal De Meibloem in de Brugse Poort in 
Gent. Meer dan honderd jaar lang was het 
een bijzondere plek voor de bewoners van 
deze Gentse volksbuurt. Door de jaren 
heen was De Meibloem een socialistische 
feestzaal, een jeugdclub en een cinema, 
waar de arme arbeiderskinderen zich konden 
ontspannen. Ook toen De Meibloem in verval 
geraakte, bleef de plaats betekenisvol voor 
de buurtbewoners. De één herinnerde zich 
hoe hij zijn grote liefde ontmoette op het 
eerste verdiep van de Cinema Rio; de andere 
herinnerde zich vooral niets meer na een 
dronken avond in het jongerencafé, 
de T-Klub.
 
Vorig jaar werd De Meibloem heropend als 
een sociaal-cultureel huis, waar een nieuwe 
generatie Brugsepoortenaren tijd kan 
doorbrengen. Om de oude herinneringen te 
laten doorleven in dit nieuwe verhaal, trok 
radiomaker Wederik De Backer de wijk en de 
archieven in. Hij praatte met iedereen die 
een deel van zijn leven in de Brugse Poort 
doorbracht en er bijzondere herinneringen 
aan heeft.
 
Met die anekdotes maakte hij ‘Almanak’, 
een luisterspel over De Meibloem en haar 
rol in het leven van de Brugsepoortenaren. 
De volledige productie gebeurde in en rond 
de Brugse Poort. Hij zocht naar Gentse 
acteurs, van wie sommigen vroeger zelf nog 
achter de toog van de T-Klub stonden, en 
bouwde op de bovenste verdieping van De 
Meibloem een opnamestudio.
 
‘Almanak’ is een kruising tussen feit 
en fictie, verteld door buurtbewoners, 
gespeeld door acteurs. Oral history met 
een hoek af. Over het eerste verdiep van 
Cinema Rio, de T-Klub en het socialistische 
strijdlied De Internationale. Een Gents 
hoorspel, in het Gentse dialect, met Gentse 
acteurs, over de mooiste wijk van Gent.
Het luisterspel werd voor het eerst 
beluisterd op diezelfde eerste verdieping 
van Cinema Rio, in diezelfde zetels, en 
werd tegelijkertijd op FM uitgezonden, 
opdat iedereen van de Brugse Poort het zou 
kunnen horen. 

INGE VAN DEN KROONENBERG 
& JÜRGEN DE BLONDE

Wij, Inge van den Kroonenberg & Jürgen 
De Blonde dienden een voorstel in bij De 
Koer vanuit een soort impuls. We kenden de 
mensen al een beetje van hun tijd op de 
Binnenweg en waren ook op de hoogte van 
de onzekerheid omtrent het vinden van een 
nieuwe plek toen ze weg moesten van op 
de Binnenweg.

We waren verheugd te vernemen dat ze 
een locatie hadden gevonden in de 
Meibloemstraat en dan nog wel voor 35 jaar. 
Zelf woonden we op dat moment een paar 
straten verderop in de Geitstraat.  Toen ze 
de oproep voor residenten lanceerden leek 
het ons dan ook logisch om een voorstel 
in te dienen, zonder veel verwachtingen 
eigenlijk.

We dienden een voorstel in waarbij we 
wilden werken met de talen en in extensie 
de veelheid aan geluiden van de Brugse 
Poort, de buurt waarin De Koer zich 
aan het nestelen is. Ons voorstel werd 
geselecteerd. Zo werden we residenten en 
raakten we betrokken in de werking van De 
Koer. De uitkomst van onze residentie werd 
uiteindelijk ook anders en misschien wel 
breder dan verwacht. Een welkome koer(s)
wijziging.

De Koer en de mensen die achter de 
organisatie zitten slagen erin om een 
visie te formuleren en uit te dragen maar 
tegelijkertijd de menselijkheid en het 
organische van zo’n proces toe te laten. 
Het is volgens ons dan ook deze combinatie 
die ervoor zorgt dat De Koer een dynamisch 
gegeven is met respect voor het verleden 
van de site en een blik op de toekomst. 

Een aantal van de ideeën die we hebben 
geformuleerd in ons voorstel zijn al doende 
getransformeerd waardoor er bijvoorbeeld 
een rudimentaire geluidsstudio is gekomen 
in de gebouwen van De Koer. We hebben deze 
gebouwd in samenwerking met Wederik De 
Backer, die andere resident die ook dingen 
doet met audio. Nu de ruimte er is beginnen  
mensen er gebruik van te maken en ontstaat 
er stapsgewijs een werking rond Studio 
Koer. 

Gaandeweg raakten we ook betrokken in 
andere facetten van de werking. We woonden 
een aantal evenementen bij of namen er deel 
aan. We maakten gebruik van de zelfgebouwde 
studio of namen De Koer mee in ons eigen 
werk. Jürgen introduceerde de mensen van 
het Gentse Kraak label en Inge maakte 
filmopnames vanaf het dak van het gebouw. 
Deze beelden vormden de basis voor een 
videoinstallatie in de ruwbouw. 

Het belangrijkste deel van onze residentie 
bestond uit de geluidsopnames die we 
maakten in de buurt. Jürgen richtte zich 
op de toevallige stemmen in de veelheid 
aan klanken en talen in de straten van de 
Brugse Poort. Inge is dan weer de straten 
in getrokken om Gertrude Steins “Rose is a 
rose is a rose…” op de buurtbewoners los te 
laten en op die manier een pandemonium aan 
vertalingen en uitlatingen te assimileren. 
Al deze opnames hebben we uiteindelijk 
verwerkt tot een aantal stukken die we 
hebben gepresenteerd tijdens een concert in 
de feestzaal van De Koer.

Het pivotale moment van dit concert was 
misschien wel het moment dat ik wachtte op 
een cue van Inge om mijn stuk in te zetten, 
maar die cue bleef uit. Het publiek bleef 
in uiterste concentratie en verwachting 
luisteren naar het vervolg; hierdoor werd 
de koelkast die stond te draaien in de zaal 
een onverwachte hoofdspeler.

Je leert ook mensen kennen door te 
resideren bij De Koer. Voor je het weet 
raak je betrokken in een initiatief van een 
andere resident en sta je een watertoren 
recht te trekken of sta je plots achter de 
bar terwijl je dacht dat je nog aan het 
vergaderen was. Het was dan ook aangenaam 
vertoeven in De Koer als resident. Het 
gaf ons de kans om de buurt waarin we al 
een tijdje woonden op een andere manier 
te verkennen, ons werk te laten resoneren 
en een verbinding aan te gaan met een 
bijzondere plek in opbouw.

ANN DE KEERSMAECKER
Het uitgangspunt was de hoop en het geloof 
dat een café een semi-publieke ruimte 
kan zijn waar ideologieën en filosofieën 
samenkomen. Ik ging op zoek naar flexibele 
vormen van samenleven en samenwerken waar 
sociale en politieke verschillen elkaar 
kunnen ontmoeten en lijstte de voor- en 
nadelen op van superdiversiteit.

Het café van de Koer leek me een ideale 
plaats in mijn zoektocht; een nieuwe 
ontmoetingsplek in volle ontwikkeling.

Ik vroeg me af waar bekend terrein eindigt 
en onbekend begint, wat de rol en de 
grenzen van publieke en semi-publieke 
ruimten zijn, op welke manier ‘samenleven’ 
is verweven met het monetaire systeem.
En wat gezelligheid betekent.

Wanneer voel je je als cafébezoeker welkom? 
En hoe interpreteren cafébazen en barmannen 
gastvrijheid?
Wat zou ik doen als café-eigenaar?

Ik hing aan de toog, schoof aan bij een 
gezelschap of nam een stoel aan een lege 
tafel.
Ik heb ontelbare kroegentochten in de 
Bevrijdingslaan gedaan, ben de cafés uit 
de buurt in kaart gaan brengen, wilde 
elke café eigenaar ontmoeten en ging 
uiteindelijk vaker langs bij mijn favoriete 
café.
Ik stond achter de toog bij de Koer, soms 
vermoeid, soms geanimeerd, soms zuigden de 
tooghangers me leeg.

Uiteindelijk heb ik mensen aan het werk 
gezet, als barmannen en -vrouwen, als 
rozenverkoper. Ik heb iemand met een 
frigobox zijn zelfgemaakte drankjes laten 
verkopen in een café. Ik heb stoelen uit 12 
verschillende cafés verzet en bijgeschoven 
in het café van de Koer. Ik heb de stoelen 
verkocht, gefotografeerd, gelabeld. Ik heb 
de cafés gepromoot, bonnen gebundeld in de 
BevrijdingsBox, als uitnodiging voor nieuwe 
klanten.

Soms kwam iemand mee, soms ging ik alleen.

Ik weet nog steeds niet hoe ik een 
uitnodiging vorm geef om zoveel 
mogelijk mensen mee te krijgen op mijn 
kroegentochten. Misschien maak ik er best 
meer, eentje met elke cafébaas samen. Ik 
ben nog niet klaar op de Koer. 



CLARA VANKERSCHAVER
Laten we van de Koer een landschap 
maken, prachtig en productief. Meegaand 
met wat de omstandigheden toelaten - de 
beschikbare ruimte, de weersomstandigheden, 
het engagement van de tuiniers - wordt 
een selectie planten geteeld die hier 
kunnen gedijen en door hun specifieke 
eigenschappen gebruikt kunnen worden om 
zeep mee te maken. Een selectie planten, 
rijk aan natuurlijke zeepstoffen, rijk 
aan aroma en thuis op schrale grond. Een 
schijnbaar banaal product als zeep is het 
vertrekpunt voor een breder kijken naar 
praktijken die mensen ontwikkelen in hun 
dagelijkse omgang en zorg voor de dingen. 
Routines en rituelen, mogelijk los van de 
markt en het commerciële circuit en vanuit 
een ecologische en sociale welwillendheid. 
Simpel en zinvol werk, dag na dag 
uitgevoerd door zoveel mensen begaan met 
hun omgeving.
 
Een tuin ontstond waar grind werd 
weggehaald, maar evengoed ook daarnaast. 
Sommige planten bleven liever niet binnen 
de perken. Het graven had veel moeite 
gekost, maar daarna kwam veel vanzelf. 
Meer dan honderd soorten, niet allemaal in 
functie van het maken van zeep maar telkens 
wel nuttig in hun eigen recht. Het was een 
uitdaging om in de spontane diversiteit het 
evenwicht te bewaren, om tuinier te zijn.
De zomer zorgde voor zichtbare drukte: 
hommels, bijen, vlinders, kevers en 
wantsen, merels, mussen, kippen, de kat van 
de buren. Ook verdwaalde concertgangers 
en verwoede wieders. Daarop volgend een 
seizoen van oogst en opbrengst, een eerste 
keer eerder bescheiden maar toch voldoende. 
Recepten werden uitgeprobeerd, bokalen 
gevuld en contacten verder uitgewisseld. 
Voorlopig een vluchtig collectief, maar 
steeds meer werkend aan een voortdurend 
onderhoud.

AMINA SAÂDI
Binnen mijn residentie project focus 
ik op de winkels van de Brugse Poort 
als efemere ontmoetingsplaatsen waar 
verscheidene gemeenschappen elkaar kruisen. 
De identiteit achter de naam of logo, de 
vlaggen in de vitrine en de streekproducten 
die ze verkopen maken een connectie met 
het land van oorsprong waarmee ze zich 
verbonden voelen. Als nieuwsgierige 
klant wil ik de verschillende winkeliers 
ontmoeten en zo de gemeenschappen leren 
kennen. Na enkele bezoeken, is mijn 
aandacht op de thee getrokken geweest. 
Een product die je in de verschillende 
gemeenschappen terugvindt. Met mijn eigen 
netwerk en de informatie die ik heb kunnen 
krijgen, heb ik de thee verzameld, geproefd 
en beschreven in een finale publicatie. 
Naast die publicatie komt ook een beeld die 
toevallig belangrijk is geworden. Het geeft 
een overzicht van de omgeving en opereert 
ook als een tijdslijn.

Mijn plan was om de visuele aspecten eigen 
aan elke winkel te documenteren en in een 
publicatie met elkaar te verbinden. Ik zie 
het als een uitdaging om tijdens het moment 
waarop de publicatie wordt voorgesteld 
de streekproducten en levensverhalen met 
elkaar en een publiek te delen.

MAX PAIRON
intrige
ik ben hier reeds begonnen
als ik daar nu maar eens met begon
met Beginnen
met Binnenkomen
en dan
rondkijken
ja rondkijken
verwarrende blik (een)
vreemde oase (een)
maar toch, het leeft hier (het)

en er is veel werk ja,nee
en het is hier groot ja,nee
en het is hier klein ja,nee
en onmogelijk ja,nee
en onverantwoord ja,nee

op een dag in januari
zal er de container worden verzet, 
met hefbomen en
andere takken
ik nodig u uit om aan deze 
gebeurtenis deel te nemen.

JELLE MARTENS
Er is iets bouwende op de grond van de 
Koer. De intentie is vertrouwd en het 
gewone wordt doordrongen van het creatieve 
leven. Mijn kijk op de connectie tussen 
beeld en taal als communicatie, open 
systeem, ontdekking & meerduidigheid diende 
als uitgangspunt voor deze residentie. 
Het was mogelijk paradoxen te stellen en 
de functie/non-functie van een visuele 
communicatie in vraag te stellen. Door het 
verkennen van de plek, vele gesprekken 
en experiment zoek ik naar vragen die 
reflectie blijven geven en me op een 
organische manier in diverse richtingen 
blijven duwen.

Verschillende elementen vormen een 
samenstelling die tot stand komt door 
beeldende interacties.

van    ovenschotel tot zolderkamer
klank tot drilboor
cirkel tot tomaat    tot kleur
     vorm
     textuur






























