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Nog één van de 15-16-eeuwse kleine Gentse Gilden die later opgingen in een groter geheel. 
Lees maar even goed wat er staat en hun symbool 3 scharen.  Wat was het beroep? Weet jij 

het?  Inbreng van Johan Coppens 
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Hoogstr. – Holstr.  Nu een bank.  Maar in 1911 was er een café -
restaurant “In Oud Gent”.  De geschiedenis van dit huis gaat terug 
tot 1550.  Dus waren er restauraties nodig in 1898 en 1966 

Men zegt niks over het 
verdere verleden want 

die nis was er reeds 
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Holstraat nr 2 en                                                                             nr 4 in 1940 

Holstraat  

‘k begreep het eerst niet zo goed. Aan nr 2 is er 
veel veranderd. Volledig afgebroken en de nieuw-
bouw werd aangepast aan het huis ernaast. 
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Holstraat 
een 
zijstraat 
van de 
Hoogstraat.   
Meer 
daarover 
later, het 
beluikje is 
van voor 
1850 

Kaart 1855 

Het gebouw stond in de Holstraat maar waar? Rechts of l inks. Als 
het afgebroken werd en het naastliggende gebouw niet, is er van de 
bestaande gebouwen geen enkel gebouw die overeenstemt. Bvb. 
op de bovenste bouwlaag  ontbreekt hier een doorlopende venster-
bank en ook het raam klopt niet. Het zal moeten lukken dat we het 
zullen kunnen traceren. Maar zeg nooit nooit zegt het 
spreekwoord. 
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Eerste vaststelling. Nog tweetalige opschriften en iedereen had een pet op. Ik denk dat het reeds een 
zeer oude foto moet zijn vanuit de jaren dertig? Het gebouw van de lagere school is verdwenen en de 
naastliggende vakschool moest uitbreiden in de Holstraat. Ik kon me slechts baseren op het naastlig -
gende gebouw rechts. Wat klopt er nog heden? De dakgoot, de molure onder de dakgoot, het venster 
en vensterbank. De Vensterbank is niet doorlopend. Wat klopt er niet? Er zat een poort links in het 
gebouw en de afvoerbuis in de dakgoot klopt niet meer en dat is een belangrijk punt.  Zoals je weet 
loopt het water naar het laagstliggende punt. Dus een duur geval om het water naar de andere kant te 
krijgen. Ook moet er een nieuwe aansluiting gemaakt naar de riolering (stadsdiensten niet goedkoop).  
Maar alles is mogelijk na 80 jaar. Misschien lag in het achterliggend gebouw een kleine atelier en heeft 
men de woning anders ingedeeld en geen atelier of garage laten varen.  Wat er nog niet klopt zijn de 
schoorstenen, ook dit kan verdwenen zijn door centrale verwarming aan te leggen.  Ik ben katholiek 
opgevoed geweest en de laatste woorden van Jezus waren “ Heer in uw handen beveel ik mijn geest”. 
ik wil daarmee zeggen ji j kan misschien de rechtzetting verwezenlijken.  

Nog een 
mogelijkheid is, dat 
dit huis ook 
toebehoorde aan 
de school en mede 
werd afgebroken. 
Indien toch dit huis 
werd de doorgang 
een kamer. De 
vensterbank is een 
dunne arduinen 
vensterbank, wat 
vroeger niet 
gebruikelijk was 
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Ook hier was tekenaar-schilder 
Gilbert Boerjan die meer dan 
100 kapelletjes heeft 
geschilderd in de jaren tachtig 

Nu terug naar de Holstraat 

Theresianenstraat, een smal straatje die de 
Holstraat verbindt met de Coupure  
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Nu terug naar de Hoogstraat 

Holstraat nr 128 

Foto uit de p.p van  
 

gevonden op het internet 
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Holstr  

K
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rte
m

e
u

len
str  

Kaart opgemaakt onder het 
Koninkrijk der Nederlanden in 
1825  en verder gebruikt tot 
de kaart van de gebr. Gérard 
af was in 1855. Deze van 
1825 is zeer interessant om 
oude citeetjes op te sporen. 
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Onze soldaat Wynantz 
heeft rond 1820 een 
tekening gemaakt van de 
Rijke Gasthuis in de 
Hoogstraat. Met de kaart 
van 1855 kunnen we ons 
nu goed voorstellen waar 
de tekening zich  afspeelt.  
Onderaan de huidige 
situatie. Juist boven het 
rode licht zie je nog juist 
het einde  van de 
Bankinstelling. 

Peperstraat  

Holstraat  

Na de Franse bezetting 
waren het gans andere 
tijden en hadden de 
Dominicanen hier hun 
toevlucht gezocht. De 
financiën lieten niet 
meer toe terug te keren 
naar Onder-bergen. 
Deze neogotische kerk 
werd ingewijd in1854. 
Ze verving de kapel die 
je ziet op de schilderij 
en in 1863 gesloopt 
werd. 
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Hoogstr. Het Rijke Gasthuis. Aquarel van soldaat 
Wynants in 1820-23 

 De kapel werd afgebroken in 1863 wegens 
bouwvalligheid. Wel hadden de paters 
Dominicanen reeds een kerk laten bouwen 
in het begin van de Holstraat in 1854.   

Ik denk dat bijna alle huizen tussen de Holstraat en de 
Rasphuisstraat zijn verdwenen, uitgenomen hoek 
Holstraat - Hoogstraat (heden bankinstelling). 
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Kruispunt Holstr – Hoogstr - 
Rasphuisstr. Toch een zeer 
belangrijke plaats van de 
Gentse geschiedenis. 

In 1146 werd hier een hospitaal opgericht voor melaatsen dat 
juist buiten de stadsomwalling van toen lag (Houtlei, Turrepoort). 
De lepra verdween in onze gewesten en het hospitaal voor me-
laatsen verdween in 1623. Net zoals nu moest men een nieuwe 
bestemming geven aan de leegstaande gebouwen. De helft was 
bestemd om wezen op te vangen (Kulders en Blauwe Meiskens). In 
de andere helft kwam er rond 1626 een abdij van de Benedic-
tessen en werd het Rijke Gasthuis genoemd. Maar na 170 jaar 
schafte Keizer Jozef II in 1794 de abdij af. Eén van de zovele in 
Gent.  

Terug moest er een nieuwe bestemming worden gegeven aan de gebouwen. Je moet weten na enkele jaren van de bovenvermelde 
datum zaten we in een woelige periode van het Frans bewind. Vele gebouwen, abdijen, kerken, enz. werden openbaar verkocht. Later 
rond 1817-1854 was er een liefdadigheidinstelling, jongensschool en later een meisjesschool. In 1845 werden de gebouwen verkocht 
aan de Dominicanen die zich opnieuw in Gent wilden vestigen. Zoals je wel weet zaten deze in het pand in Onderbergen. Maar net 
zoals andere lotgenoten werd hun gebouw aangeslagen tijdens de Franse periode. Ze zaten nog onder contract tot 1854. Men bouwde 
een nieuwe kerk die ingewijd was in 1854 in de Holstraat en de kapel zou in 1863 worden gesloopt. 
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De Hoogstraat  
nr 48  in 1975 

Vlgd. 
dia 
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In 1778 werd de aanvraag voor dit huis van de 
Hoogstraat 50 ingediend. Dat waren goeie tij-
den voor de eigenaar. Enkel wilde het stadsbe-
stuur een tekening van de voorgevel en wat er 
achter de gevel gebeurde was de zorg van de 
eigenaar 

De 3 foto’s werden 
me bezorg door 

Roger 
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Een interessante foto van Hoogpoort 54, deze zou dateren van 1912 
wanneer het huis links werd gesloopt.  Wanneer het op de nieuwe 
rooilijn werd gebouwd weet ik niet.  De huizen 54 en 52 zullen 
tezelfdertijd zijn gesloopt.  Van de stippellijn naar het huis 54 is 
moeilijk de afstand in te schatten.  Het huis nr 50 is een huis van het 
eind v/d 18e eeuw.  Het  gebouw staat er nog steeds.  Bekijk de foto 
rechts onderaan, de oude huizen die stonden op de oude rooilijn.  
Werden de huizen dan 2 meter achteruit gebouwd? 
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Foto van de 
Hoogstraat in 1899   
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Het Café 
Frascati   

werd 
afgebroken  

in 1984. Van 
1921 tot 1960 

had je in het 
achterliggend 

gebouw de 
kruisboog-

maatschappij 
St.-Rochus. 

Het Spaans Huis is oorspronkelijk begonnen in de wijk Meulestede onder de naam "Hogar"  
        en  werd daar uitgebaat door een koppel, 2 Basken, genaamd Theresa en Julian. Ze zijn  
                dan verhuisd naar de Hoogstraat (schuin rechtover waar het Spaans Huis nu is, he- 
                       den het kopiecentrum en hebben het Cafe Frascati overgenomen en daar  
                                      het Spaans Huis verder uitgebouwd, dit ongeveer rond  1970.  Later  
                                      hebben  Cynthia (uit Galicia) en haar   
                                     Gentse echtgenoot Lucien het over-                                                                 
                                         genomen en schuins rechtover                                                                                         
                                              het huidig Spaans Huis                                                                                       
                                                            begonnen.  

Hoogstraat in 72 
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Hoogstr. 114 in 1922 

1922 was waarschijnlijk het jaar dat het 
grote herenhuis werd verkocht en dan 
opgedeeld in een viertal woningen. 
Rechts boven is duidelijk Art Deco glas.  johan@sint-pietersdorp.be 
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Hoogstraat toen 
nr 57 met de 

Rasphuisstraat 
in 1940 

Hoogstr nr 89 
in 1956 

Oef, eindelijk kom ik een fiets tegen. In 1910 was de fiets zeker nog niet voor  de 
gewone man. 100fr was een gemiddeld                                                                         
maandloon van een arbeider. Rond die tijd woonden nog vele arbeiders                   
dicht tegen hun fabriek. Je moet weten dat de arbeider niet veel kon sparen. 
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Het citeeje “Het Drongens 
Poortje” gebouwd in 1829, 
was gelegen in de Hoog-
straat (foto 1976) en had 
de nrs 99-117. Zoals zo vele 
Citeetjes was er een gang 
gebouwd in een bestaan-
de woning en in de hof 
werden er dan piepkleine 
huisjes gebouwd. Ja toen 
was de bouwverlening nog 
zeer eenvoudig. Je tekende 
de voorgevel en het stads-
bestuur was tevreden. Na 
1850 zou er een veel 
strengere wet tot stand 
komen. 

Ik denk dat het citétje daar was, maar 
100% ben ik het niet zeker. Ik zoek het 
verder uit door op plannen te kijken 

Het zou teveel toeval zijn dat daar het 
vroegere citeetje niet zou geweest zijn. 
Het poortje ernaast is heden een 
garagepoort.  

Ik denk dat het citeetje nog 
bestaat en nu volledig is 
gerenoveerd. Het gebouw heeft 2 
ingangen. Als ik even in de buurt 
ben ga ik dit zeker vastleggen. 
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Hoogstr, nr 127/149 

Hoogstraat 103-117, deze nummers overlappen 
de vorige dia qua nummering. Ik vermoed dat 
deze 2 citeetjes naast elkaar lagen maar ik zie 
op de kaart geen muur, ik verondersteld dat de 
huizen op het eind van de foto in de Hoogstraat 
stonden en geen achterliggende huizen zijn. 

vorige 

Het beluik het St.- 
Pieterspoortje, Hoogstraat 
127-149 had 2 ingangen. De 
2e  had plaats in de 
Akkerstraat.  

Het is niet gemakkelijk om bepaalde 
citeetjes juist aan te tonen op de 
kaart, zelfs met foto’s, omdat de 
nummering de huizen overlappen 

en er ook veel citeetjes werden 
afgebroken en er nieuwbouw 

kwam. Een ding zijn we zeker. De 
citeetjes hebben er gestaan. 
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Hoogstr. 129b 
blauwe poort 
ingang van de 

Cité 131 - 149a, 
11 woningen 

Aanvulling van de vorige dia over 
de citeetjes werden doorge-
stuurd door Roger Caufrier. 
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Einde Hoog-
straat begin 

Brugsepoort-
straat. Maar 

maar maar de 
huizen 

ernaast. 
Spijtig. Ze zijn 
bezig aan het 

opknappen  
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Ergens in de Hoogstraat in een citeetje hing dit Maria-
kapelletje aan een van de huisjes, men heeft het ver-
plaatst naar een ander beluik omdat het citeetje gesloopt 
zou worden. Nu hangt het aan de straatzijde einde 
Hoogstraat. De schilder Gilbert Boerjan heeft in de jaren 
tachtig een plan opgevat om deze muurkapelletjes te 
schilderen. En gelukkig. Zo hebben we een gedacht dat de 
godsdienst hier ook de plak zwaaide in onze maatschappij. 
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Hoogstraat toen nrs  149 
en 151 (1965) 

Hoogstr. 151 
en 153 in 

1956 

Hoogstr 147 in 1958 

Zoals op de vlgd. dia zal hier ook een 
citeetje geweest zijn in de tuin van de 
woning. Want het huis heeft 2 deuren. 
Ofwel ingang van appartementen. 

Huizen 
van de 
vorige 

dia 
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Deze wijk waar overal 
citeetjes waren 

Hoogstraat 
 
Brugse vaart 
Coupure  
 
Stadsgrachten aan               
de Nieuwe Wandeling 
 
Ekkergemkerk 
 
Stadsgrachten aan de 
Bijloke  

Brug aan het Gravensteen       Graslei,     Ajuinlei,   Justitiepaleis,   Verlorenkost,   Godshuizenlaan 
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De Leugemeete verdween in het begin van de 20te eeuw  (1911)  ongeveer waar de 
Opelgarage of de huizen ervoor lagen. Dit  is aan het begin van de Brugsepoort-
straat, einde Hoogstraat einde Begijnengracht.  Rond 1606 werd er op het torentje 
van de kapel (torentje is reeds afgebroken op de foto) een uurwerk geplaatst die veel 
misliep en daardoor het verkeerde uur aan wees.  Vandaar de Leugemeete. Na-dat in 
1797 (Franse revolutie) het  pand verkocht werd kreeg het veel bestem-mingen.  
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Godshuis St.-Jan & St.-Paulus of de Leugemeete was  een Godshuis voor een 8-tal behoeftige vrouwen en ook een nachtverblijf van 12 arme 
reizigers (aan iedere stadspoort was er een gebouw waar deze mensen daar terecht konden).  Ook was er plaats voor opvang van armen om 
er te kunnen eten en zich op te warmen. Een brouwer, die er zijn intrek had genomen in 1844 om de tonnen bier te stallen ontdekte in 1846 

op de muren tekeningen, het waren fresco’s.  Deze fresco’s waren met witte kalk overschilderd.  Dit werd ontdekt doordat er voortdurend 
                                                                                                   tonnen bier tegen de muur werden gestapeld en zo kalk van de  muren werd 

geschraapt. 
                                                                                                 In 1861 hadden ze dan nog verdere ontdekkingen gedaan. Maar de moderne periode 

                                                                                                   en de nieuwe Beeldenstorm heeft  zijn verdere taak volbracht door grote verwaar-                                                                                    
                                                                                                   lozing en in 1911 was de zaak rond. De AFBRAAK. johan@sint-pietersdorp.be 
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Godshuis in de Brugsepoortstraat. Gelukkig zijn er foto’s genomen uit het 
Godshuis met de beschrijving van de toestand zodat we nu een beeld kunnen 
vormen van de ridders van de Middeleeuwen johan@sint-pietersdorp.be 
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Foto uit de p.p van  
 

gevonden op het internet 
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Brugsepoortstraat 

Hoe lang zou Regniers de garage Opel hebben 
uitgebaat?  40 jaar? 
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Zoals je weet wil ik het verleden met het heden laten zien, een middeleeuwse hoed 
laten vergelijken met het heden. Maar in deze reeks ben ik geen meneer tegen 
gekomen met een vilten hoed. In de 15e en 16e eeuw toch veel gedragen geweest. Ook 
deze hadden zich in Gent verenigd en een Gilde gesticht.  In hun schild, 2 vilten 
hoeden en …? Indien jij het weet, mijn email adres staat hier ergens. johan@sint-pietersdorp.be 
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Einde B18.  Zie verder B19 voor de 
Rasphuisstraat, Akkerstraat en Marialand. 

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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