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De vroegere ingangspoort 
van het Begijnhof werd 

afgebroken en 
heropgebouwd in 1926 

voor het nieuwe Bijloke- 
museum.  

Heden is de naam 
veranderd in het STAM 

Bekijk ook op E28 “Oud Vlaanderen” van de Expo13 daar stond de 
ingangspoort te pronken die vroeger hier stond 

In of uitgang expo 

In of uitgang 
Kortrijksestwg 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E28.pdf
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


In 1242 is het begonnen met Johanna van Constantinopel, de gravin van Vlaanderen.  Zij gaf aan het stadsbestuur 
een lapke grond om er een begijnhof te laten bouwen.  De abt van de Sint-Baafsabdij had toestemming gegeven 

om er een kerk te bouwen.  De Sint-Elisabethkerk was oorspronkelijk een gebedshuis voor de begijnen en zusters 
van het Groot Begijnhof.  Er werd een driebeukige kerk gebouwd in Doornikse steen.  De zuilen in de huidige kerk 

dateren vermoedelijk uit deze  periode.  In de 17e eeuw werd de kerk te klein en werd er duchtig verbouwd.  Bij 
het (ver)bouwen tot de huidige kerk heeft men toen het vloerniveau met 30 cm verhoogd.  Vroeger waren dit 

meersen, weidegrond.  Ergens in de 19e eeuw stond gans dit gebied onder water door hevige regen.  En zoals in 
alle kloosters ging alles zijn dagelijkse gangetje.  Tot de Franse Revolutie zich hier ook liet voelen.  Zij bracht de 

abdijen en begijnhoven de genadeslag toe op 1 sep. 1796 door alles in beslag te nemen. Het Groot begijnhof werd 
gesloten van 1797 tot 1801.  De begijnen mochten  

                                               terugkeren maar wat later had het stadsbestuur met het begijnhof andere plannen  
                                                     (sinds het Frans Bewind  was het Stadseigendom  geworden).   In 1874 konden de  

begijnen naar hun nieuw vertrek in  hun nieuw Begijnhof in St.-Amandsberg. 

De kapel uit 1793 werd 
later verplaatst tegen de 

muur van de kerk om 

plaatst te winnen 
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In het St-Elisabeth begijnhof had rond 1840 bijna ieder huisje 
nog een mooi binnentuintje.   
De uitdrijving van de begijntjes zou gebeuren in 1874.  De 
verminking van het oude begijnhof zou dan beginnen.  Door 
verbreding van de straatjes waren bijna alle huisjes hun 
tuintje kwijt. 

Alles wat    in het grijs is aan-
geduid zou   onteigend wor-
den. Reden:  bredere straten 
bekomen    en de nieuwe 
lijnen in het zwart zijn de 
nieuwe rooilijnen.  

                                                                         De Begijnengracht  
                                                            en poort werden 

tezelfdertijd gedempt   
wanneer juist weet  

                               ik niet. In ieder geval staat de gracht nog 
getekend op de kaart van rond 1875 



Het begijnhof gezien 
vanuit een andere hoek 

Ingangspoort 
werd afge-
broken in 
1879  
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Kaart van 1840.                          
Het begijnhof is er nog altijd. 
30 jaar later zal er met vuile 
voeten veel historische 
schade worden aangericht. 

Belle Promenade (coupure links)   Nieuwe wandeling, heden de contributiebrug stadswallen, Waldam , 2 Brugsepoorten, Leie aan de garage VW, Noordstraat Bargiebrug Contributiebrug ,kanaal naar Brugge 

Heden, 
Aardenbrug 



De wet voor het ver-
kwanselen van ons 
mooi begijnhof was 
nog niet lang gestemd 
en de kaart was al 
gedrukt. Vergelijk zelf 
maar eens. Kaart rond 
1875 met de kaart 

van 1855 toen alles nog bij het oude bleef. De 2 
kaarten zijn even groot. Zie de 3 horizontale rode 
lijnen en de 2 blauwe lijnen heb ik overgebracht 
naar de kaart van 1875. De grootste schade werd 
aangebracht voor de aanleg van de 
Begijnhoflaan. 

De stadsvesten en -wallen 
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In 1879 werd het begijnhof opgegeven. In 1904 stond de 
ingangspoort nog altijd aan het Elisabethbegijnhof. Door 
het opknappen? of vernielen van ons patrimonium moest 
de ingangspoort weg om er bredere en grotere wegen aan 
te leggen. In ieder geval stond de poort, een kopie(?) reeds  
op de W.T. van 1913 ( foto onderaan). Waar dit afgebroken 
gebouw  meer dan 15 jaar zo lang lag ben ik niet te weten 

gekomen. 

1 

2 

Wat is er nog origineel? 
Kijk, op 1 is gans het 
gebouw breder of is het 
gezichtbedrog. Op het 
dak zat geen venster en 
is het dak spitser. 

    3 
Boven.                                            
In 1928 opende het 
Oudheidkundig Museum 
er de deuren en dit tot 
2005.  en 5 jaar later 
opening van het nieuwe 
museum het STAM 

In 1926 werd door toedoen van de vereniging “De 
Vrienden van Oud Gent” aan de Godshuizenlaan een 

nieuw toegangsgebouw opgetrokken, met als centraal 
element (reconstructie van) de afgebroken barokke 

toegangspoort van het Sint-Elisabeth-Begijnhof.  Deze 
was acht maanden te zien geweest aan de ingang van 

Oud Vlaendren op de Gentse expo van 1913. 
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De Begijnhofpoort moet je hier 180° draaien. Ik 
heb nog geen enkele foto gezien van de bin-
nenkant van deze poort. Voor deze poort lag 
vroeger de Begijnengracht. 

Proveniers
-straat  
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Deze poort bevond  zich op de 
hoek, plein Rabot- Burgstraat -
Begijnengracht is heden nu 
nog altijd een open plaats 

Jesus op de 
Koude Steen 

De ingangspoort stond na de afbraak ze op de Expo van 1913.  
Was ditnamaak, fake? Want vele gebouwen werden zo 
opgetrokken omdat ze maar maximum een jaar moest blijven 
staan.  Daarna kreeg ze haar definitieve plaats als ingang van 
het Bijlokemuseum op de Godshuizenlaan in 1924.  Voor 
1879 afbraak van    de poort uit 1667 kon je het begijnhof 
maar in of uit langs     1 poort.  Je kwam voorbij deze kapel 
uit 1793, Jesus op       de Koude Steen. Nu is deze verplaatst 
achter de kerk.               Dit is gebeurd in 1883 
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Rechtsboven is de oudste foto want linksonder staan er tv- 
antennes. Toch zal ik even ter plaatse moeten gaan kijken voor 
de foto rechtsboven te vergelijken met deze onderaan. 

Zwartekat-
straat  
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1936 
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La Flandre Libérale was gelegen,  zie vlgd dia 

Naast de kerk stond er reeds een mast met de 
eerste moderne communicatiemiddelen. We zijn 
in 1905 

De Begijnhofkerk 
St.-Elisabeth 
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In de huizen van 1664 in het Begijnhof was La Flandre Liberale gelegen 

1955  de zijgevel van het Con-vent 
Ter Velden op de  hoek 
Begijnhofdries - E. Boonenstraat  

Ik zal nog even op onderzoek 
moeten gaan.  Bekijk de omgeving 
van het barokke poortje even met de 
vlgd. Dia. Ofwel werd het poortje 
verplaatst of waren er meerdere. 
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Gravin Johannastraat 7 en 9 in 1973. Was 
men van plan het gebouw te redden?  Is 
de muur blijven staan? Waarom is de 
trapgevel dan verdwenen? Ook ik weet 
soms niet meer in Gent of het de oude 
situatie is of nieuwbouw of gerenoveerd. 
Ik denk dat 1, 2 en drie de volgorde is. 
Was het huis niet meer te redden zonder 
te hoge kostprijs?                  

1 

2 

3 
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Ik heb vele torentjes uit onze stad in 
detail gefotografeerd om ze te kun-
nen uittekenen en na te laten 
schilderen. Het is soms zeer 
schrijnend te zien in welke 
belabberde toestand ze zich 
bevinden. De overheid legt haar 
burgers op dat men zijn gevel goed 
moet onderhouden. Maar dit torentje 
kan nog door de beugel. Ik laat je ze 
allemaal ook zien omdat deze 
belangrijke herkenningspunten waren 
uit onze stad. Je zal ferm verschieten 
qua onderhoud. Nu zijn sommige 
torentjes niet meer zichtbaar door de 
hogere huizen in onze stad. 

Kaart van 1825 dus 
lang voor de         
uitzetting                 
van de            
begijntjes 



Kijk es aan. Wat is er hier aan de hand. Hebben 
ze het oude huis nu volledig  afgebroken? Deels 
afgebroken?  Het huis is een gans ander huis! In 
ieder geval  zijn ze moeten ingrijpen met de 
grote middelen. Men moet blijkbaar de muren 
met ijzeren balken, poutrels, den boel bijéén 
houden. Ik denk dat de 2 foto’s genomen zijn 
kort voor de renovatie of verbouwing om een 
pleintje te kunnen aanleggen voor de kerk want 
het laatste perceel waar het huisje op stond is 
opgeslorpt voor parking 
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In het Elisabethbegijnhof woonden rond 1850 een 660 begijntjes. ??? 
(Dat kan toch niet 660). Schilderij geschilderd door Boulanger. Wat 
eerder in 1843 hoog bezoek daar. Koningin Victoria, Leopold I en Louise-
Marie en de burgemeester van Gent en schepenen en natuurlijk nog vele 
anderen. Een tientallen jaren later zullen bijna alle muurtjes rond de 
huizen verdwijnen om er bredere straten aan te leggen en zijn de 
begijntjes verhuisd naar hun nieuw begijnhof in St.-Amandsberg 

De begijnhoven zijn ontstaan omdat vele alleenstaande vrouwen wat 
bescherming zochten. Vele mannen kwamen niet meer terug van het 
front of andere ongevallen.  Ze waren verplicht zich aan bepaalde 
regels te houden maar konden zonder problemen terug uit deze 
gemeenschap uitstappen.  Wat zou jij doen, je bent 30 jaar en je 
ontmoet een mooie jongen…………. Of omgekeerd 

In 1872 moet het hier 
verschrikkelijk geweest zijn 
met die overstroming. 
Reeds verschillende foto’s 
gezien uit onze stad en 
overal dezelfde ellende. 
Maar nergens lees ik 
hoelang men in het water 
zat. Op deze foto zie je ook 
dat men reeds loop-
planken heeft aangebracht  
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Telegrafie? 

De kerk van het 
Begijnhof rond 

1828 
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Hip. Lammensstr.- Ed. Boonenstr. in 1958 
aan de beide zijden v/d straat 

Kijk es op de 
vlgd. dia naar 
dit huis 
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door Roger 
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het Begijnhof hoek Edmond Boonen-
straat met Hippoliet Lammensstraat. 
Het huizenblok is waarschijnlijk 
verdeeld geweest onder 3 eigenaars. 
Eerst dacht ik dat men een nieuwbouw 
op de hoek had neergezet.  Men heeft 
alles mooi opgeknapt terwijl het eerste 
huis nog onder handen moet worden 
genomen. Al deze huizen en ook de 
Begijnhoflaan zijn gebouwd geweest na 
1870/75  

De ganse bouw                         
kan moeilijk worden 
gefotografeerd (bomen) 



De lagere school in de H. Lammensstraat 
in het begijnhof 
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Einde B22. 
Zie verder B23 
begijnhof en de 
Begijnengracht 

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!   

            In het                         
          begijnhof                            
   waren het niet                  
  allemaal oude begijntjes. 
Ook jonge vrouwen waren 
daar aangeland toen hun 
man gesneuveld was in een 
van de oorlogen die Gent  
voerde. Eén voorwaarde. 
Ze moesten kuis blijven!! 
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