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en Donkersteeg 
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HET BEGIN VAN DE OPBOUW VAN 
DE SCHAAPSTAL OF ANDERS 
GEZEGD DE NIEUWE HALLEN 
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Ben jij vóór de aanvang van 
 de werken gaan kijken in ons  

stadhuis naar de maquette  
die tentoongesteld was? 

Waar alle gebouwen rond  
        het nieuwe project minutieus  
       waren nagebouwd.  Ik niet, ik   
        ben later gaan kijken en alles  

          was fantastisch mooi.   
Doch zagen wij deze  

maquette zoals een vogel, 
alles van uit de lucht. 

Vogels zijn wij  
echter niet.  Indien 

men een voorstelling had  
gemaakt gezien van uit het       

               menselijk oogpunt, zou  
         er veel meer over  

gebabbeld geweest zijn.    
Persoonlijk vind ik  

                 maar één nadeel aan dit   
                          gebouw, het is een 

wreed trekgat. 
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Toestand heden 
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Toen de oude Klokke Roeland gebarsten was door elektrische bedie-
ning werd ze na meer dan 30 jaar naar beneden gehaald en nam de 

nieuwe Klokke Roeland haar plaats in.  De oude Klokke Roeland bleef 
bijna 50 jaar toeristische attractie.  Nu was het mogelijk de barst in de 

klok te herstellen wat vroeger niet mogelijk was. De oude Roeland 
eiste terug haar plaats op.  Ja dat is zo met ouwe bokken, ze verdringen 
het jongere talent.  De jongere Roeland werd nu links ook een attractie 

voor haar 50 jaren dienst in het belfort.  Eind goed alles goed. 
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De stormklok werd in 1314 gegoten en stond in het Gentse belfort tot in 1659, toen werd ze stukgeslagen door Pieter Hemony.  Deze heeft ze 
hersmolten voor een nieuwe beiaard van 40 klokken.  In 1914 werd het luiden van de klok elektrisch bestuurd en kreeg op een bepaalde dag ook 
haar einde te horen door een barst in de klok. ’t Zelfde fenomeen heeft zich ook voorgedaan men andere beroemde klokken in de  westerse 
wereld (Dom van Keulen de basklok, de Dom van Erfurt en nog vele andere klokken die elektrisch werden bediend).  Men kon er niks meer mee 
aanvangen. Ze bleef daar hangen.  Ze was wel ontsnapt om ze te laten hersmelten voor oorlogstuig in de 1e WO.  Ook de 2e wereldoorlog heeft ze 
overleefd.  Na de oorlog kwam men bijeen om de Roelandklok te laten smelten om er een nieuwe klok te laten herrijzen.  Er kwam daarover te 
veel kritiek vandaar de omhaling van geld om de grondstoffen te kunnen aankopen voor de nieuwe klok.  Door de bevolking werd het geld 
ingezameld.  De nieuwe Roeland werd in 1948 gehesen en zeer veel kijkers zijn komen opdagen naar het belfort.  De Oude Roeland is ondertussen 
verdwenen van het plein.  In de jaren ‘90 vond men een systeem om geen barsten meer te krijgen wegens het elektrisch luiden van de klokken.  In 
de jaren 2000 was het onmogelijke toch mogelijk  en kon men klokke Roeland terug laten luiden zoals vóór 1914.  Dit is zeer in het kort verteld 
over deze klok die we jaaaaren zagen op het plein. (dit zijn 16 zeer interessante bladzijden ingekort)  

Klokke Roeland, kleppe brand 

Waar de huizen eens 
stonden vóór de H. 
Geeststraat in de 
Cataloniëstraat stond 
Klokke Roeland sinds 
1950 wegens buiten 
gebruik door een 
barst. 
 

Klokke Roeland 
kwam hier te 
staan op het 
Braunplein 
omdat het toen 
onmogelijk was 
de barst te dich-
ten.  Deze werd 
gegoten door 
een vooraan-
staand klokken-
bouwer 
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            Er moest ruimte worden geschapen en in 1906 heeft burgemeester 
Braun beslist dat alle huizen dienden te verdwijnen op het later genoemde 

Braunplein.  Zo verdwenen o.a. de Korte Ridderstraat  

Klein Turkije  
Donkersteeg  
Korte Ridderstraat 
Poeljemarkt 

Richting  
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Begin 1474 liet de stad voor de uitbreiding van het (St.- Joris)hof 2 
schrijfhuisjes afbreken aan de Plaetse (vanaf de 17e eeuw werd 
het de Botermarkt genoemd) de schrijfhuisjes stonden tussen de 
Plaetse en het Belfort. Deze huisjes waren een dienst voor de 
Gentenaars die niet lezen noch schrijven konden.  Zij konden daar 
terecht om officiële papieren te laten invullen.  Voor de 
voorwaarden van afbraak was bepaald dat de schrijfhuisjes maar 
mochten afgebroken worden als deze mensen in een ander 
gebouw terecht konden.  Je moet weten dat misschien 70% of 
meer van de toenmalige Gentenaars niet lezen noch schrijven 
kond en deze schrijfhuisjes aldus voor hen zeer belangrijke 
gebouwen waren!!! Spijtig genoeg kan ik geen afbeelding tonen. 

1867.  De Gentse gemeenteraad 
drukte de wens uit dat er een wet 
moest komen die de kinderarbeid 
diende te regelen.  De regering zou 
deze wet goedkeuren in 1899 (dus 
meer dan 30 jaar later). 
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Nu 
verder 
de 
situatie 
in een 
ver 
verleden 

Van Roger 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


Korte ridderstraat 

Kaart van 1878 
De gietijzeren belfortoren  

De Korenmarkt 

Foto van vóór 1909, het jaar van afbraak van 
dit huizenblok, zodat toen voor het eerst het 
mooie pleintje tevoorschijn kwam. 
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Gent rond 1886 vanaf St.- Baafs. Deze gebouwen werden afgebroken in 1960 om een 
wijds plein te kunnen creëren zodat men onze 

historische gebouwen beter kon bewonderen… 
 En juist daar plant men  

de nieuwe hoge Stadshal 
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Volgende dia gaat over dit huis in de 
verdwenen Korte Ridderstraat. 
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De Korte Ridderstraat richting Donkersteeg 

In dit huis was destijds de bibliotheek van 
het Davidsfonds gehuisvest. 

 

Het “Huis Toussyns”, familie van wijnkopers, met de nieuwe gevel van 1781 
in Lodewijk XVI-stijl.  Het werd later ook het huis Loontjes genoemd. 

Bij het verdwijnen van de straat en de afbraak van het huis werd de gevel in 
1907 zorgvuldig gereconstrueerd in de Baudelostraat 36. 

Baudelostraat richting Vrijdagsmarkt 
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In 1948 zal de gebarsten Roeland 
vervangen worden en de oude 

Roeland zal hier een plaatsje krijgen 
 vóór de H. Geeststraat 

Rond 1909 werden alle huizen hier 
aan deze kant afgebroken om een 

mooi pleintje te kunnen aanleggen. 
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Getrokken met 
een telelens. 
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Cataloniëstraat  Heden het E.Braunplein vóór de 
afbraak, ondertussen is dit plein weeral veranderd. 

Foto 1900 

H . Geeststraat 
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In de meidagen van 1940 zijn 
deze gebouwen van de RTT 

Regie van Telegrafie en 
Telefonie in brand 

 gevlogen en na de  
oorlog terug  

heropgebouwd. 

Klokke Roeland 
staat daar sinds 

1850 vlgd. dia 
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Richting stadhuis 
en de Belfortstraat 

Het E. Braumplein vóór  1960.  Dit was datum dat men de afbraak van deze huizen aanvatte om 
een ruim plein te bekomen en 50 jaar later is er terug bebouwing. Zie de vlgd. dia 

Vanaf 1950 zal Klokke Roeland 
op dit pleintje te komen staan, 
deze zal weggehaald worden 

om ze te herstellen en dan 
worden teruggeplaatst in               
2003 maar in 2009 moest                   
ze terug plaats ruimen                      
om de nieuwe stadshal-                
len te bouwen. 

De Korte Ridderstraat en de 
Cataloniëstraat 
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De Maagd 
van Gent 

10-2-1823.  De voorbijgangers stoppen in de Korte Ridderstraat (deze straat lag aan het belfort en is verdwenen) 
bij het uitstalraam van apotheker Story.  Dit uitstalraam was verlicht met gasverlichting.  Het gaat hier om een 
eerste proef te Gent met deze manier van verlichten die de petroleumlamp zal verdringen.  Deze petroleumlamp 
had op zijn beurt de plaats ingenomen van de kandelaar.  Het gas werd geleverd door de gasfabriek aan de Grote 
Huidenvettershoek die eigendom was van de stadsarchitect Louis Roelandt.  Het gas dat men er maakte heette  
oliegas en werd onttrokken aan vetten en olierijke  substanties.  We zullen verder zien dat  het nog duurde tot         
                                                                                    1827 voor er openbare gasverlichting geïnstalleerd werd te Gent. 
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Het  E.Braunplein in de  eind  van jaren zestig begin zeventig 

Toen ik in 
Gent kwam 
wonen in 
1973 was 
Gent een 
grauwe stad. 
Vele 
gebouwen 
waren zwart 
door de 
pollutie. 
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Dit huizenblok was nog bewoond tot 1960. 
Er moest open ruimte komen, maar maar 
maar, 50 jaar later bouwen ze op dit stuk 
juist de nieuwe stadshallen 

Stadhuis 

Reeds in 1869 was er een 
voorstel in de gemeenteraad 
om deze huizen te onteigenen 
omdat de doorgang  maar een 
6 meters bedroeg tussen het 
belfort en de Korte Ridder-
straat.  Bijna 40 jaar later zal  
dit probleem opgelost worden 
door alles te onteigenen en 
het Braunplein werd in 1908 
afgewerkt. 
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Deze huizen voor de Mammelokker of de oude stadsgevangenis zouden maar afgebroken worden rond  
1960.  50 jaar na de afbraak der huizen  kwam hier een nieuw monument te staan.  De Schaapstal.  Het 
huizenblok naast het belfort verdween rond 1899 met de aanleg van het St.-Baafsplein en het Braunplein 

De schoorsteen was van de textielfabriek (nu St.-Bavo) en stond aan de Reep.  De huizenrij werd 
gebouwd na 1900 maar moest op de nieuwe rooilijn staan (je ziet duidelijk tot waar de oude 
huizen zijn afgebroken) om een doorgang te hebben naar het St.-Baafsplein en ook de mogelijkheid 
te hebben tot uitbreiding der stadshallen.    
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Onder.  Afbraak 
van het laatste 

blok huizen 
rond 1960-61 

tussen het toen 
aangelegde  

Braunplein en 
het Stadhuis  

De Korte Ridderstraat verdween rond de eeuwwisseling van 1900  en 
werd daar het E. Braunplein aangelegd.                    .      

Voor de afbraak was de toeristische 
dienst van Gent hier gehuisvest 
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Hier zie je op de foto nog altijd  
de resten van het uitgebrande   
   gebouw van de 1000 meube- 
     len.  Dit zou zo blijven tot             
       het Novotel daar zijn                
      stek zal optrekken  
                  in 1985. 

Nu verder de Poeljemarkt 
tot en met pianofabriek 

Op de vlgd. 
dia is de 
afbraak 
begonnen 

Ook vlgd. dia johan@sint-pietersdorp.be 
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De sloop van deze huizen  links van het stadhuis 

Poeljemarkt  

Iedere dinsdag en vrijdag werden er 
gedurende eeuwen konijnen en vooral 
kippen, eenden en ander gevogelte in rijke-
lijke hoeveelheden te koop aangeboden. 

Botermarkt  

1960-61 
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Het was niet gemakkelijk deze foto te plaatsen 
waar de duivenliefhebbers zaken kwam doen. 

Deze huizen zijn verdwenen begin de jaren 
zestig van de vorige eeuw. 

Plaats van de fotograaf 

. 

Vanuit deze hoek zag hij 
ook de St.-Niklaaskerk 

. 

Piano-
fabriek  
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Dit huis heette 
vroeger de 
Armenkamer,  
zeg maar een voorloper 
van de COO (Commissie 
Openbare Onderstand) het 
het latere OCMW. 
 
Ook de politie had daar 
lang geleden haar stekje. Na 1960 
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De Poeljemarkt. Gebouwen rechts zijn afgebroken in 1960/61.   
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Daar staat de nieuwe stadshal Rue du Paradis nr 20 / Donkersteeg 

Je ziet duidelijk 
op vele foto’s 
dat Gent een 
grauwe stad 
was 

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


De Donkersteeg.             Heden een hotel 

Het landbouwershuis had zich omstreeks 1900 in de 
voormalige hotellerie aan de Gouden Leeuw gevestigd. 

Op de voorgrond de huizen op het Goudenleeuwplein, deze zouden 
verdwijnen in 1960. 

In 1908 was  het plantsoen aan het E. Braunplein aangelegd na het afbreken 
van de huizen tussen de St Niklaaskerk, belfort en de Korte Ridderstraat. 

Verdwenen beelden uit de jaren 60 en 70.  Bemerk op de 
bovenste foto de vele tv-antennes 
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Foto rechts kan ik 
maar niet 
plaatsen.  Op de 
foto stond 
vermeld: 
“Gouden 
Leeuwplein aan 
de Donkersteeg” 
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Doorgestuurd van 
Roger 
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De Fonteyne, 
een 

middeleeuws 
huis met 16-

eeuwse gevel in 
kenmerkende 

Gentse           
renaissance-
architectuur  

Plaats Gouden 
Leeuwplein/  
Klein Turkije Richting Donkersteeg, stadhuis   

Gouden 
Leeuwplein 
Poeljemarkt  

Foto begin de jaren zestig 
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Foto uit de p.p van  
 

gevonden op het internet 

Op 20/1/1957 brandde de 
meubelzaak “1000 meubelen” 
volledig uit.  Deze toestand zal 
blijven bestaan tot het Novotel 
in 1985 werd gebouwd.  Ik zit 
regelmatig in het buitenland en 
zie ook dergelijke zaken.  Dan 
denk ik, bij ons gebeurt dit niet 
in het volle centrum 30 jaar in 
puin!!! 
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Donkersteeg  

Korte Ridderstraat 

Richting Korenmarkt                                                                                                                                         Poeljenmarkt  

Stadhuis  
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Nu het Gouden Leeuwplein en verder de Donkersteeg 
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Van Roger Caufrier 

Met de bouw van de St.- 
Michielshelling 
verhuisde  het 
Landbouwershuis naar 
hier en kreeg het oude 
Landbouwershuis een 
facelift (zie B14 
daarover). 
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Klein 
Turkije 

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


Twee hoekhuizen aan 
het Goudenleeuwplein 
met  Klein Turkije en de 
Donkersteeg  

Ook hier tijdens het Frans bewind een 
slechte vertaling.  Zo werd de eeuwen 
oude Donkersteeg  Rue du Paradis in 
plaats van Rue Obscure. 
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Het landbouwhuis dat reeds lang afgebroken was, enkele jaren later werden de 
naastliggende huizen opgekocht om het 4-sterren Novohotel te verwezenlijken. 

Kaart 
rond 
1880 

Het venster op 
de vlgd. dia Belfort  

Donkersteeg 
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Richting 
stadhuis in 
1956 

    Donkersteeg in    
      1956 richting      
      Korenmarkt 

Begin van de Donker-
steeg.  Het venster van 
het Landbouwhuis op 
de vorige dia. 

Dit is nog een stukje muur van het oude Landbouw-
huis.  Dit huis had reeds een grote voorgeschiedenis 
met ook veel verbouwingen.  Ik weet niet wat er daar 
te zien is, je moet er  5 trapjes naar beneden gaan. 
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Ook in het centrum van Gent had je nog vele kleine beluikjes.  Soms met 2 à 3 huisjes.  Hier in de 
Donkersteeg had je 2 beluikjes schuin over elkaar.   In de Paradijszak (vlgd. dia) hadden de arbeiders 
een mooie poort om naar hun huisje te gaan, maar verder? In het beluikje hierboven had je maar 2 
huisjes deze waren te bereiken met een gang van amperkes  75 cm.  Deze 2 beluikjes dateren van 
vóór 1850, dit was het jaar van strengere wetten voor het bouwen van beluikjes enz…  

In 1828 had je niet minder dan 296 beluiken met 2140 huisjes 
 “  1852                                           619     “                   waarvan 362 niet in orde waren volgens de wet uit 1850 ! 
     1856                                           598     “                   4437 huisjes 
     1880                                           697 (grootste aantal)         7404     “ 
     1890                                           651                          8038 (grootste aantal huisjes) 

Vanaf 1910 is er een daling van zowel beluiken als huisjes 
In 1979 waren er nog  200 beluiken met 2058 bewoonde huisjes 
In 2003 had je nog 75 beluiken waarvan de ingang niet werd afgesloten 
In 2017 beginnen de beluikhuisjes een curiositeit te worden     
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De ingang van het Citeetje 
was in ieder geval nog 
bewoond in 1956 
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De beenhouwerij Zwaenepoel 
van 2 dia’s eerder met ernaast 
nog de ingang van 1 van de 2 
citeetjes die er toen waren. johan@sint-pietersdorp.be 
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Donkersteeg in beide richtingen  

Hier zie je duidelijk 
dat het winkelpui al 
lang was verdwenen 
maar terug in ere 
hersteld werd. 
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Einde A3. 
Zie verder 
A4 St.-
Baafsplein 
en de 
hallen. 

Beste, we zijn geen bedrijf dat men dagelijks 

contacteert.  Voor ons is het van belang het 

webadres door te geven aan vrienden en ook 

E23 erbij te vermelden zodat zij onmiddellijk 

hun straat kunnen aanklikken.  Zalig toch! 
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