
Belgian boheemi Gent hemmottelee  
vierailijaa kanavanäkymillä, kasvis - 
ruualla ja hurjilla bileillä.
Kaisa Viitanen  KUVAT Katja tähjä, shutterstocK

Turhan tuntematon

matka

Gent

Asukkaiden  
kädenjälki näkyy 
pitkin kaupunkia.

Gentissä pääsee 
helposti parhaan 
belgialaisen suklaan 
makuun, koska kivi
jaloissa on taajaan 
herkkumestarien 
puoteja. 

66  



>>

 P
aljasjalkaiset naiset ovat 
nostaneet nojatuolit jalka
käytävälle, avanneet pul
lon kuohuviiniä ja istahta
neet aurinkoon.  

Roos Vandekerckhove 
on tekstiilitaiteilija ja kutoo vimmalla 
nytkin. Daphne D’Hondt on ammatti
yhdistyksen lakimies, mutta nyt ystävät 
suunnittelevat kesäohjelmaansa. Kum
pikaan ei aio lähteä kotikaupungistaan 
minnekään.

– Gentissä on kaikki, mitä ihminen 
tarvitsee, Roos sanoo.

Se on totta. Gent on Belgian neljän
neksi suurin – asukasmäärältään noin 
Espoon kokoinen – kaupunki, mutta har
va matkailija tietää siitä mitään. Suurin 
osa turisteista suuntaa syömään simpu
koita EUmekkaan Brysseliin, ajelemaan 
kanavaveneillä söpöön Bruggeen tai tut
kimaan muotia Antwerpeniin. 

Jopa matkaopassarja Lonely Planetin 
tekijät ihmettelevät Gentin tuntematto
muutta. ”Gent on rikollisen ylenkatsottu 
kaupunki”, he kirjoittivat ja nostivat vii
me vuonna kaupungin koko maailman 
seitsemänneksi parhaaksi lomakaupun
giksi New Yorkin, Tangerin, Tel Avivin, 

Wellingtonin, Valencian ja Iquitosin jäl
keen.

ujo älykkö
Katunäkymiä ei ainakaan voi moittia. 
Komeita katedraaleja toisensa perään, 
viehättäviä aukioita ja katukahviloita. 
Talot ovat mukavan matalia ja uskomat
toman koristeellisia: entisajan kivenhak
kaajia ei käy kateeksi. Autot on häädetty 
keskustasta ja kadut pyhitetty kiireettö
mälle tallustelulle.

Jos Gent olisi ihminen, se olisi vaati
maton ja vähän ujo älykkö, joka ei kehus
kele saavutuksillaan vaan käy taukoa
matta teatterissa ja musiikkikeikoilla ja 

antaa roposensa katusoittajalle.
Vähän sellainen kuin Simon Turner. 

Brittimies muutti Belgiaan puolisonsa 
Christopher Josephin kanssa viisi vuot
ta sitten. Miehet ovat teatteriammatti
laisia ja suunnittelivat ensin asettuvana 
Brysseliin, mutta Gent vei voiton.

– Gent on viehättävä ja rento kaupun
ki, ja täällä on valtavan vireä kulttuuri
elämä, Simon sanoo.

Bongattuaan komean jugendtalon 
miehet perustivat siihen kahvilan ja ylä
kertaan pienen majatalon nimeltä Simon 
Says. Gentissä ei tarvitse majailla ketju
hotellissa, koska kaupungissa on loputon 
määrä tällaisia kodikkaita bed &  breakfast 
paikkoja.

Gentin erityisluonne johtuu historias
ta. Keskiajalla Gent oli Pariisin jälkeen 
Euroopan toiseksi suurin kaupunki. 
Myöhemmin siitä tuli eurooppalaisen 
villakangasteollisuuden keskus ja teh
dastyöläisten kotikaupunki. Gent onkin 
yhä Belgian vasemmistolaisin kaupunki. 
Pormestari toivottaa kaikki ulkomaalai
set tervetulleeksi ja kehittelee työpaik
koja pitkäaikaistyöttömille.

Simon Saysin terassilla istuvat Eline 
Herbiet ja kaimansa Eline Verbauwhede 

Autot on 
häädetty 
keskustasta ja 
kadut pyhitetty 
kiireettömälle 
tallustelulle.

Roos Vande
kerckhove ja 
Daphne D’Hondt 
tykkäävät Gen
tin säpinästä. 
”Koko ajan 
tapahtuu, uutta 
väkeä ja ideoita 
virtaa sisään”, 
Roos sanoo.

Baarihyppelijä 
ei pety Gentissä. 
Pieniä, kodikkai
ta, erinomaisia 
belgialaisoluita 
ja usein live
musiikkia tarjoa
via kuppiloita on 
enemmän kuin 
viikonlopussa 
ehtii kokea.

Gentissä on so
pivassa suhtees
sa söpöyttä ja 
karheutta. Kesä
päivän kruunaa 
veneajelu, 6,5 
euroa.

Vaikka Antwer
penillä on Belgian 
muotimekan 
maine, kyllä Gen
tissäkin putiikkeja 
piisaa. Etenkin 
nuoria suunnitte
lijoita ja kierrätys
henkeä.
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ovat kaupunkinsa suvaitsevaisesta ja  
kapinallisesta asenteesta ylpeitä.

– Belgiallahan meni puolitoista vuot
ta ennen kuin se onnistui kokoamaan 
nykyisen hallituksen. Sillä pääsee jo 
Guinnesin ennätysten kirjaan. Voitimme 
jopa Irakin, Eline V huomauttaa.

– Muissa kaupungeissa hallituksen 
puutetta surkuteltiin, me Gentissä järjes
timme ennätyksestä ison kansanjuhlan, 
Eline H kertoo hekottaen.

juhli tai pakene
Gentiläiset rakastavat juhlia. Kesän jokai
sena lauantaina yksi kaupunginosa jär
jestää katukekkerit: bändit soittavat ka
duilla, väki tanssii ja naukkailee halpoja 
juomia. Varsinainen festivaali alkaa hei
näkuun 14. päivänä. Vuodesta 1843 asti 
järjestetty Gentse Feesten mullistaa koko 
kaupungin. Paikalliset ottavat kymme
nen päivän loman osallistuakseen juhliin 
– tai lähtevät evakkoon ja vuokraavat  
kotinsa muualta tuleville, sillä viime 
vuonna kaupunkiin pakkautui satoja
tuhansia vierailijoita.

Kadut muuttuvat konserttilavoiksi ja 
teatterinäyttämöiksi. Katukeittiöt leviä
vät kaikkialle, olut virtaa ja porukka 
tanssii aamuun asti. 

Mutta juuri nyt on ihanan hiljaista. 
Kaariholvi johdattaa vanhan kivitalon 
sisäpihalle. Jostain kantautuu gregoriaa
nista kirkkolaulua. 

Kahvilaravintola Stepe & Oase on  
yksi Gentin piilopaikoista, ja auki vain 

aurinkoisina viikonloppuina. Suihku
lähteen ympärillä leviää villi puutarha. 
Kaikki pöydät, penkit ja puuovet on tuo
tu Afganistanista ennen sotaa.

Pöytäseurueet nautiskelevat kuumaa 
kaakaota, tulista luomuvokkia ja erilaisia 
kakkuja.

– Harva gentiläinenkään tietää meis
tä. Me haluamme nauttia elämästä rau
hassa ilman liiallista asiakasryntäystä, 
myyjä sanoo silmää vinkaten.

Kasvissyöjät ovat Gentissä innois
saan. Kaupungin asukaslukuun nähden 
vegepaikkoja on enemmän kuin missään 
muualla koko Euroopassa.

Edith Bols tietää syyn. Hän on palvel
lut gentiläisiä luomuruokakauppa Pan
dassa 21 vuotta. Sinä aikana valikoima ja 
asiakasmäärä on moninkertaistunut. 
Nytkin Edith pakkaa piknikille suuntaa
vien asiakkaiden kasseihin tuoretiskis
tään hummustahnaa, spelttisuklaa
kakkua ja villiyrttipiirakkaa.

– Gentin asukkaat ovat välitöntä  
väkeä. Ruokavallankumous alkoi opiske
lijoista, jotka alkoivat vaatia puhdasta, 
lisäaineetonta ruokaa, Edith sanoo.

Piknikväki syö 
spelttisuklaa- 
kakkua ja villi-
yrttipiirakkaa.

Simon Says on 
Gentin kodikkain 
kahvila, ja ylä
kerrassa voi  
myös majoittua.

helppo  
reissu Gentiin
• Gentiin pääsee Brysselin 
lentokentältä 45 minuutissa.
• Antwerpenistä junamatka 
kestää alle tunnin, Pariisista 
reilu kaksi ja Amsterdamista 
kolme.
• Gentiläiset puhuvat hol-
lantia – ja erinomaista eng-
lantia, toisin kuin väki Belgi-
an ranskan kielisillä alueilla.
• Gentin kotimajoittajat ja 
viehättävät majatalot voit-
tavat perushotellin mennen 
tullen. Varaa majoitus etu-
käteen: www.bedandbreak-
fast-gent.be.

Eline Herbiet ja 
Eline Verbauw
hede kertovat, 
että gentiläiset 
ovat vilkasta ja 
kulttuuria palvo
vaa väkeä.
”Emme mekään 
usein kotona 
viihdy.”

Perjantain mark
kinoilla vanhan 
tavaran ystävä 
tekee löytöjä 
edullisesti.

●

●

●
Gent Antwerpen

Bryssel

BElGiA
RAnSKA

AlAnKomAAT

Ja koska kaupunki on niin viihtyisä, 
valmistumisen jälkeen useimmat opis
kelijat jäivät. Moni tekee säännöllisesti 
vapaaehtoistöitä ympäristön ja heikko
osaisten puolesta. 

Vapaa ilmapiiri on aina houkuttanut 
Gentiin myös taiteilijoita, vapaaajatte
lijoita ja aktivisteja. Siinä on Gentin  
salaisuus: yhteisöllisyyteen, radikaaliu
teen ja arjen hullutteluun ohjaava 
myönteinen kierre. MN
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