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Op een boogscheut van de Coupure staat het standbeeld van 
Guislain (10-7-1887) aan de Begijnhoflaan. 

 Maar nog geen tram te zien links van het standbeeld. Achter de 
Begijnhoflaan bevond zich het groot Begijnhof dat rond 1870 

opgeheven werd. De begijntjes die er woonden trokken naar het 
nieuw begijnhof in St.-Amandsberg 

Begijnhoflaan en het Begijnhof 
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Foto me bezorgd door Roger 
Als ik me niet vergis zijn 
deze trams beginnen bollen 
rond 1972 of iets vroeger?  
De oude gele trams werden 
door deze vervangen. 
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Waar kon ik dit mooi 
uitgelegd kaartje 
beter plaatsen dan 
hier aan het 
Begijnhof. 
Zouden er veel 
begijntjes gaan 
zwemmen zijn in deze 
zwemkom? Ik denk 
ook van niet. 
Bijna alles werd later 
van de kaart geveegd.  

Toen de Coupure 
nog niet bestond 

hielden de schepen 
hier halt en loste 

men al de 
goederen in kleine 
bootjes die via de 

Waldam, het Rabot 
en de Lieve zo in 

het centrum 
geraakten 

De leie 
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Jan Verspeyenstraat 
nr 28 in 1939 

2014 

De huisnummers kunnen veranderen in de loop der tijd 
(nu 26). De ingang van de huizen ernaast  zijn aan weers-
zijden van het huis gelegen. Ik denk dat de eigenaar ze-
ker de 3 huizen bezat om deze verbouwingen te kunnen 
verwezenlijken 
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Ik heb geen enkele 
aanwijzing meer waar 
eens dit gebouw heeft 
gestaan. De balustrade 
is verdwenen. Ik zie 
geen regenpijp, geen 
enkele aanwijzing van 
de buren, stond er nog 
een verdiep op?  

1910. Begijnengracht 2? 
Bakkers of andere kleinhan-
delaars vestigden zich graag 
in hoekhuizen of op markt-
plaatsen om meer volk te 
kunnen bereiken. Deze hui-
zen hebben vele gelijkenis-
sen. Het balkon stelde niet 

veel voor en kon later 
afgebroken zijn. Net zoals 
vele winkels veranderde 
men in de loop der tijd het 
uitstalraam. De hoek 
onderaan werd uitge-
schuind om wat meer zicht 
op het kruispunt te creëren. 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


Hoek Begijnengracht - 
Peperstraat  en 

Burgstraat in 1973 
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Het was zoeken naar de nrs 69-71. Op het kaartje stond vermeld gefotografeerd in 
1970 maar het huis is in het begin van de Begijnengracht (nr 13) 

De witte 
speklaag is 
nog lichtjes te 
zien 

Deze en vlgd. dia zijn 
bijgewerkt door 
Roger 
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Nr 73 

Begijnengracht, toen 73 
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Begijnengracht 70, dit zou het 
kunnen zijn. Op het kaartje           
stond “klein winkeltje”. Bijna alle 
oude winkelpuien zijn  
verdwenen  Zeer smal huisje 

Het Elisabeth begijnhof was omgrensd 
door een gracht vandaar ook de  
naam van de straat 

Om in het begijnhof binnen te treden 
moest men door een poort die ook 

sluitingsuren had. 
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Begijnengracht nr 45 in 1940 

Anno 1970 
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Begijnengracht nr 56 telt 8 traveeën. De 2 deuren zitten 
nog altijd op dezelfde plaats  
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Tekenaar Gilbert Boerjan had waarschijnlijk 
geen rust  in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw als hij niet één kapelletje uit onze stad 
had geschilderd uit de 700 die er waren. johan@sint-pietersdorp.be 
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Gent buiten de Brugse poort 1534.  Op 18 augustus 1566  had er een grote calvinistische hagenpreek plaats 



Einde van B23.   
Zie verder B24  voor 
het begin van de 
Coupure, de Sint-
Agnete-, Hospitaal- 
en Rozemarijnbrug. 
Het blindenhuis, en 
het rusthuis in de 
Lieven De Winne-
straat. 

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!   
johan@sint-pietersdorp.be 
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