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Bij de aanpassing van het voormalige hotel d’Alcantara in 1898 werden de 
gevel aan de Volderstraat en de hoek herbouwd om de rooilijn recht te 
trekken.  De familie Caron bracht er zijn tabakszaak onder.  Dit was de 
oudste nog bestaande zaak in de Veldstraat.  Nu ook al verleden tijd.  Het 
andere deel van het voormalige herenhuis werd samengevoegd met het 
belendende 18e eeuwse ‘hotel’ voor het warenhuis “Au Bon Gout”.  Kort 
nadien opgevolgd door een  filiaal van  
“L’Innovation”.  
Zoals de meest mooie herenhuizen werd 
ook dit herenhuis opgesplitst en omge-
vormd tot winkelpanden.  Deze foto 
toont het gebouw vóór de verbouwing. 

Hier was het hotel waar de Amerikanen     
in 1814 logeerden tijdens de 
onderhandeldingen 

met de Engelsen over een  
vredesverdrag.   
Naar aanleiding  
van deze  
gebeurtenis                                      
hangt er een  
gedenkplaat  
op de huidige 
lokatie. 

Één van de zovele 
stadsuurwerken 
van de Stad Gent Zie vlgd. dia 



Foto’s van Roger doorgestuurd. 
Bekijk es hoe het begin van de 
Volderstraat er vroeger uitzag. 
Ook het stadsuurwerk dat op de 
hoek van de straat was 
bevestigd.  Om het uur te weten 
kost het nu geen moeite meer!  

Op de foto hieronder zijn er terug grote veran-
deringen bezig.  Ik denk dat men gans het pand 
aan het verbouwen is tot winkel want de 
Innovation-reclame hangt nog steeds aan de ge-
vel.  Aan de auto te zien halfweg de jaren vijftig?  
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Kort nadat de Innovation (gesticht in Brussel in 1897) zich in de Veldstraat kwam vestigen (1901) 
zijn deze foto’s getrokken geweest.  Vroeger was dit het Huis van Lovendegem en een deel van 
Hotel Schamp (dit hotel was bekend omdat daar in 1814 de Amerikanen verbleven die 
onderhandelden met Engeland om de vrede te bekomen. De Innovation bleef er tot 1985? Dan 
zijn ze verhuisd naar daar waar vroeger de Grand Bazar was.  

Centrum  
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Van Roger  
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Veldstraat 
pare kant 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf


Veldstraat 
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Foto’s van Veldstraat 
halfweg de jaren zestig 

Huis vlgd. dia 
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Roger  

Met deze affiche, doorgestuurd door 
Roger Caufrier, weten we dat de 
Ancienne Belgique, Oud België in 
1942,  in de oorlogsjaren gelegen was 
hier in de Veldstaat 54. 
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Van Roger Caufrier.  De Ancienne 
Belgique was verhuisd van het Zuid, 
waar de theaterzaal omgevormd werd 
tot een cinemazaal, naar de Veldstraat.  
Ook in 1958 had de Ancienne Belgique 
blijkbaar zijn adres nog steeds in de 
Veldstraat 54.  Later werd het nr 52. (zie 
vlgd. dia links)? 
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Ancienne Belgique – Oud België van 
1939 tot 1966 in de Veldstraat.  
Tot 1950 heette die zaal wel Scala. 

Later kwam er MS Mode kwam. Heden 
het Kruidvat. 

Stad Gent 
cultuur 

De theater-revue-zaal 
was hier gelegen in nr 

52 

De Ancienne 
Belgique is met de 
opkomst van de tv 

ferm gaan 
inboeten aan 

populariteit. Het 
sloot de deuren 
van het pand nr 

52 in 1966 (heden 
Kruidvat nr 76). 

Ook vlgd. dia 
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Links is een foto van 
de vorige dia. We 
zien dat het Huis 
Arnold Vander 
Haeghen ook 
opgedeeld was. 

Hier ook duidelijk het winkelpand  in een deel v/h Huis 
Vander Haeghen. Later terug in ere hersteld. 

Roger 

78 80 
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                                             Wanneer het huis     
            werd opgedeeld weet ik niet. Er was daar 

een apotheek.  In ieder geval is de linkerkant terug 
bij het geheel gevoegd    

Dit is het huizeke waar Louis-tje dieswiet (XVIII) van Frankrijk een tijdje heeft geslapen toen Napoleon in 
1815 even (voor 100 dagen) terug de macht heeft gegrepen.  Volgende personen hebben er ook 

verbleven; in 1811 Jérome Bonaparte, broer van…, in 1814 de tsaar van Rusland,  Koning Willem1 der 
Nederlanden en nog vele anderen natuurlijk, te veel om op te noemen. 

Van Roger  

Verder aan 
de onpare 
kant  
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De Veldstraat 
in de jaren 

vijftig 

Van Roger  

volgende dia 
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Foto gekregen van Roger.  De Veldstraat.  Ik maar zoeken maar vond nergens het huis.  Dan in andere straten van 
Gent gezocht.  Einde raad terug Roger ingeschakeld en toen zei ie dat het toch de Veldstraat nr 63 is.   Uit eerlijke 
schaamte naar de Veldstraat gegaan om dit het huis vast te leggen.  Bedankt Roger johan@sint-pietersdorp.be 
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Foto uit de p.p van  
 

gevonden op het internet 

Foto uit de p.p van  

 
gevonden op het internet 

Vlgd dia,  

Clopsteghe, is een 
verdwenen steegje in de 
Veldstraat waar nu Hôtel 
d’Hane Steenhuize staat  

Je loopt er 
zo voorbij 
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Er stond op Bonteleeuwstraat maar het is de Heilig-Sacramentstraat. 
Reden, op het eind is de Bonteleeuwstraat niet overbouwd met de garages 
en het laatste straatje aan de onpare nummers was de Conduitstraat 

Bekijk even goed de kaart van 1850 en tel even 
de kleine straatjes links en rechts (11) van deze 
belangrijke Veldstraat.  Na het minipleintje die 

ook de Veldstraat is  start ik nu met de 3 
citeetjes (blauwe pijlen) waarvan ook de 

ingangen zich in de Veldstaat bevonden. 
Daarna volgen de pare nummers, gevolgd door 
de onpare nummers.  De ingangen van de 3 
citeetjes zal je met moeite bemerken.  Nu zijn 
deze straatjes niet meer bewoond en dienen 
enkel nog om vlug naar de Korte Meer te gaan. 
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1956 

Hoek Korte Meer met de 
Bonteleeuwstraat.  Straat Is het 
officiëel, maar ’t is een steegje. 

Ingang 
Bonteleeuw-
straat aan de 
Veldstraat. 

Zie ook 
vlgd. dia 
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Deze huisjes  rond 1784 èn werden ingenomen als uitbreiding van winkel in de Veldstraat  

Toestand in 1959 
en heden 

Kant ingang Veldstraat 

Alle zwartwit foto’s komen van Roger Caufrier  

Ook te 
zien op de 

vlgd. dia 

Heilig-Sacramentstraat 



Conduitsteeg 
H.-Sacramentstr. 
Bonteleeuwstr. Alle zwart-wit foto’s komen van Roger Caufrier  

Ook te zien op de 
vorige dia 

Kaart 1880 

Heilig-Sacramentstraat 
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Tot bijna in 1980 was er een cafeetje. 
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Aanvraag voor een bewaar-
school in het Rabot. 1856.  De 
dichtste bewaarschool bevond 
zich in de Conduitsteeg in de 
Veldstraat. 
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Blazoen van de gebuurte  ” De Spinrok” in de Veldstraat 

Veldstraat 95 

Veldstraat. De tijd? Toen er nog geen 
multinationals waren in de Veldstraat 
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Gent verandert heden 
zeer snel.  Een jaar in 

een bepaalde wijk niet  
      meer geweest zijn,  
              dan herken je  

            soms niks meer. 
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Roger 
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De nieuwbouw moest hier ook een halve meter achteruit op de 
nieuwe rooilijn maar er kon een verdiep bij 

Foto boven, de Veldstraat in 
de jaren vijftig.  Het huis 
hiernaast is bij de nieuwbouw 
naar achteren opgeschoven 
op de nieuwe rooilijn   
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Het einde van de onpare 
kant aan de Zonnestraat 

Er was waarschijnlijk teken gedaan  
  om even stil te staan want bijna       
        iedereen keek naar de       
                    fotograaf 
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Ook dit is, was de Veldstraat. Maar nu 
nog altijd. Aan de pare kant verdwe-
nen vele huizen en is nog weinig iets 
te zien van het verre verleden 

Vlgd dia 

Nu terug de 
pare kant 
van de straat 
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De eerste paarden-
tram in de Veld-
straat reed in 1874. 
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Tussen de Raafstraatje en 
het Valkstraatje zijn deze 5 
huizen afgebroken om de 
Grand Bazar te kunnen bou-
wen nu L’innovation, dit ge-
beurde in 1920.  Maar enke-
le jaren eerder is Maison 
Universele verhuist naar het 
nevenliggende gebouw.  

Roger Caufrier bedankt voor het opzoeken en  plaatsen 
van deze foto.  
Onderstaande foto links is van het jaar 1920 deze werd 
me ook bezorgd door Roger. Mijn moeder was nog niet 
geboren, ook zij schreef nog met de oude spelling. Maar 
ik stel nog iets belangrijks vast, geen enkel woordje in de 
Franse taal. Toen ik in Gent kwam wonen en je moest 
wachten in een winkel hoorde je nog vele mensen Frans 
spreken in 1972. Nu is dit zeer uitzonder-lijk tenzij van 
vreemde afkomst. 
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De familie Daskalides had in het pand links 
op de foto een patisserie. Desondanks viel 
het gebouw onder de sloophamer in 1965, 
evenals het buurhuis aan de kant van de 
Grand Bazar.  In de plaats kwam nieuw-
bouw (nu Fnac).  
Op de bovenste foto de Leieparking van 
1961.  Heden zien we weer terug de 
vertrouwde Leie. 
Foto onderaan links. Verdwenen en 
vervangen door nieuwbouw.  Heden Fnac. 
En zovele jaren later nu terug verhuis waar 
de C&A zat? We zien wel 
  

Grand Bazar is al een 
tijdje verdwenen.              

Heden l’Innovation.          

Zie vlgd. dia   

1965 was nog de tijd dat men op de Leie 
kon parkeren 

In 1965 3 verdwenen gebouwen 



Grand Bazar, 
is al een 
tijdje 
verdwenen 
in dit                      
gebouw. 
Heden is er                           
l’Innovation  
gevestigd.  

Eerdere dia's over de 
Conduitsteeg 

We beschikken niet 
over vroegere foto's  
lang voor de afbraak 
want ook Deskalides zal 
zeker zijn winkel 
hebben vernieuwd 

Langs dit steegje kon de bevoorrading geschieden om de pralines te maken 
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Ik denk dat 
Baert zich reeds 
aangepast had 
aan de moderne 
tijd. 
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Als je goed kijkt op de 
foto hiernaast, zie je dat 
het nevenstaande huis 
nog op de oude rooilijn 
stond.  Aan de overkant 
van de straat staan de 
huizen er al op de nieuwe 
rooilijn.  De Veldstraat 
moet daar ook zeer smal 
geweest zijn.  Ongelofelijk 
hé! 
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Roger Caufrier bracht de oplossing voor dit 
huis.  Het is niet de Korte Meir zoals 

vermeld stond op de foto maar een huis   
    op het eind tegen het Koophandelsplein,  zie 

ook volgende dia  
. 

Dit trapgevelhuisje werd afgebro-
ken en werd op de nieuwe rooilijn 
gebouwd. Wanneer het naastlig-
gende hoekgebouw werd afgebro-
ken weet ik niet. johan@sint-pietersdorp.be 
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Het grote herenhuis  de Ketele 
dat omgevormd was tot win-
kel werd afgebroken rond 
1930 (we zitten vol in de crisis-

jaren van de jaren dertig. In 
1935 wordt het een cinema-
zaal “Actual” en 3 jaar later in 
1938 “Cineac” en van 1941 tot 
1966  “Eldorado”.  Met de 

verandering naar kledingszaak 
verdwijnen ook de laatste 
sporen van het interieur.  
Naast winkel Panos.  Een vage 
herinnering aan de zaal is een 
deurtje om de hoek aan het 
Koophandelsplein, de vroe-

gere uitgang die nu door het 
personeel van de zaak wordt 
gebruikt.  Inderdaad in de 
vernieuwde gevel, laatste 
geblindeerde deur. 

Roger Caufrier schreef 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Foto 1 tot 6 is bijna 275 jaar 
verschil. 
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Veldstr.     Zonnestr. 

Ik krijg die mooie reclame doorgestuurd 
maar kan ze niet plaatsen.  De nummers 
kloppen niet met de huidige.  Ook door 
verschil lende afbraken om de straat te 

verbreden kwam er een hernummering van 
de huizen.  Toen ik de foto zag dacht ik aan 

de foto l inks.  
Fout of niet?  

Het 1e verdiep l inks heeft  vijf  ramen terwijl  
rechts er zes telt.  Maar een tekening is 

geen foto.  
Het huis  l inks  klopt wel.  Het huisnummer 

is 76 en dat was ongeveer hier. Dus… 

Toen nr 46 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf


Kruispunt Veldstraat 
Koophandelsplein (Oud 
Justitiepaleis) 1930.  Was er 
toen al zo veel verkeer dat 
flikken het verkeer moesten 
regelen of wat staan kletsen? 

 Het trapgevelhuisje (gesloopt in 
1927)  waar het Café het Miditje zich 
bevond heeft plaats moeten ruimen 

voor dit gebouw hier boven.  

Ingezonden door 
Roger Caufrier 

Einde van de Veldstraat zonder     
                             tramsporen.    
             Dus van vóór 1874. 

Veldstraat 
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Hoekhuis werd gesloopt in 1927. Hier tram 3 richting 
zonnestraat.  Deze liep van de Vlasmarkt, Vrijdagmarkt, 
Langemunt, Veldstraat, Koophandelsplein, Nederkouter naar 
de Kortrijksepoortstraat.  Maar maar maar als dit tram 3 is, hij 
rijdt de richting Kouter op!!!  Dus nog op te zoeken    (deze 
tramlijn die door de Langemunt werd daar afgeschaft). 

De paardentram 
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Van Roger 
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Einde Veldstraat, 
Koophandelsplein 
en de Zonnestraat. 

Einde A17.  Zie verder A18  

Geef www.sint-pietersdorp.be door aan vrienden met E23 erbij zodat zij 
onmiddellijk hun keuze kunnen maken.  Je gaat er hen en ook ons veel plezier 

mee doen!!! 
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