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Begin aan de Lievekaai, het Zilverhof (vroeger Korte Zilverstraat) 
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De Varkensstraat op 
een van de  vlgd. dia’s  

De huisjes van vroeger staan 
op de vlgd. dia’s 
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5 maal 
dezelfde 
huisjes aan 
het begin van 
het Zilverhof 
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Blijkbaar werd het begin 
van het Zilverhof veel 

gefotografeerd. Foto’s 
moeten zijn genomen 
tussen 1965 en 1970   
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Het beluikje in 
het Zilverhof nrs 

12 tot 20 werd 
gebouwd in 
1844 dus  voor 
1850. Je weet 
wel, die datum 
dat alle bouw-

voorschriften 
grondig werden 
veranderd. Deze 
ingang zou niet 
meer gekund 
hebben  na 
1850. Sinds dat 
jaar werd een 
breedte van 
minimum 3 
meter de norm 
en de ingang 
mocht evenmin 
overbouwd zijn. 

Nr 22 
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Beluikje nrs  24 & 26 is ook al 
een tijdje opgedoekt. In de 

gevel zit geen deur meer en 
er werd met het 

naastliggende huis één 
geheel gemaakt. Je ziet dit 

nog duidelijk boven de 
huidige vensters waar de 

stenen roder zijn en op 
verbouwing wijzen. 

Nr 22 

Nr 24 

Nr 26 
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Zilverhof  

Postkaart rond 1900 

Oude rooilijn Kort na het nemen van deze foto zul -
len deze huizen worden afgebroken 
en de nieuwe huizen werden een 
kleine 4 meter achteruit gebouwd. 
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In de Varkensstraat  
gezien vanaf ‘t 
Zilverhof zijn de huizen 
links allemaal met de 
grond gelijk gemaakt. 

Door van 2 huizen 1 te 
maken is deze 
voordeur verdwenen 
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Zilverhof 
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Zilverhof 

Weet je, ik woon sinds 1973 in Gent en kende het Prinsenhof, ik 
bedoel gans deze buurt, als een verwaarloosde buurt. Toen ik 
mensen aansprak woonde men er maar max. 20 jaar. Ik had veel 
moeite om me nog te oriënteren. Wat is deze buurt veranderd! 

34 

32 

30 



 Op de kaart van 1880 
staan deze waterloopjes 
niet meer, zie dia verder. 

Wanneer ze werden 
gedempt weet ik niet 
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Burgstraat                 
 
het Gewad  
 
Abrahamstr. 
 
Braderijstr.  
 
Tinnenpotstr.  
 
Lievekaai 
 
Varkensstraat  
 
Pluimstraat  
 
Zilverhof  
 
Augustijnenkaai  
 
Antoniuskaai  
 
Molenaarsstraat  

Kaart van rond 
1875 
 
Het Begijnhof  
 
 
 
 
 
 
 
Prinsenhofplein  
 
De Donkere Poort  
 
Rabotstraat  
 
Bachtenwalle  
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De huizenrij tussen de Tinnenpotstraat en de Varkensstraat 
in het Zilverhof is bijna onherkenbaar geworden.  

Het huis  ernaast is 
onherkenbaar geworden 
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Hoek Braderijstr. - Tinnenpotstr. 
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St.-Antoniuskaai 

Dit is ook te zien van op 
het Prinsenhof 

En dit is dan nog een beschermd 
monument. En ik dacht dat dit 
verdwenen was. De vlgd. keer zal 
ik er even aandachtig naar kijken 

Doorgestuurd 
van Roger 
Caufrier. 
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Pluimstraat in 1940. Vele kapelletjes verdwijnen en 
straks ook  de herkenbaarheid. Soms is alles 
afgebroken maar wat staat er nog in de verte? 
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Pluimstraatje  aan  het eind 
en het begin            ,    

Zilverhof 1981  

Ook 4 dia’s 
verder. 
Afgebroken 
in 1993 

Op de foto’s stond er vermeld de Pluimstraat.  Alle huizen op het eind van de straat werden 
gesloopt begin de jaren 80 en na de sloop zag dit terrein er dan zo uit?  Maar ik steek mijn 
handen niet in het vuur.  

Dit moet al een foto zijn van voor 1940 want 
de garage zat nog niet in dit huis, zie vlgd. dia 

? 

1981. Huizen van het Prinsenhof? 
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Langs deze weg wil ik een eerherstel 
doen aan het mooi huisje met het 
Breistertje. Het viel me onmiddelli jk 
op dat het beeldje was verdwenen. 
Hoelang stond het daar? 35 jaar?  

Hoekhuis 
Zilverhof - 
Pluimstraat 
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Boven gebouwen rond het standbeeld van onze grote 
dictator. Degene die onze vrijheden ontnam krijgt een 
standbeeld degene die strijden voor onze ontvoogding 

vliegen in den bak. Raar wereldje waarin we leven. 
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Het is een schilderij 
die 5meter lang is en 

60cm hoog 
 

Het verhaal beeldt 
de kroning uit van 

Keizer Karel V die in 
Bologna tot keizer 
werd gekroond. 

 
Als het in Gent zal 
hangen ga ik het 
zeker bekijken 

 
PS Het is een mini 

fotootje (5 op 3 cm) 
uit een dagblad 
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Vroeger stond onze keizer ten toon 
gesteld op de Reep (D11). 
Nadat ze de Reep met zand hadden 
gevuld  kreeg onze keizer er een plaats. 
Wanneer hij daar zijn biezen had 
gepakt en verhuisde naar waar hij 
geboren werd weet ik ook niet meer. 
Bijna met 100% zekerheid zal dit 
gebeurd zijn na de verwijdering van 
het centrale gebouw op het 
Prinsenhofplein na 1979, dit was  het 
jaar van het nemen van de foto.  
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Eind ‘92 was het mis rond de geplande afbraak van 
dit 19-eeuwse gebouw. Toch is de afbraak geschied 
eind 1993. Spijtig beschik ik niet over de voorgevel. 
(zie vlgd. dia).  In ieder geval was het een groot 
terrein dat ook aansluiting gaf met het achterlig-
gend straatje, de Pluimstraat (enkele dia’s terug)      

Hier in het Prinsenhof, Pluimstraat werd in 1829 
gestart met een wijnhandel en in 1848 werd dit uit- 
gebreid met een likeurstokerij. Ik geloof dat 
                alles hier stopgezet werd in 1948   
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Mijn vraag heeft succes gehad. Het was terug 
Roger Caufrier die mij en ook u uit deze buurt 
die graag zou weten, welk gebouw er hier 
stond en deze beide foto’s aanbracht.   
Ik dacht vroeger dat de arbeiders  tussen de  
2 gebouwen hun werkplaats bereikten. Met 
de zwart-wit foto is het duidelijk dat zij langs 
de Pluimstraat naar hun werkplaats gingen. 

Geen doorgang 
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Aan het begin in het Prinsenhof 8 tot 14 in 1973 dicht bij de 
Abrahamstraat en het Gewad 

nr  12               nr 10                 nr 8 

Toen ik in 1973 in Gent kwam 
wonen waren het Patershol en het 
Prinsenhof, om er maar 2 te 
noemen, verwaarloosde buurten. 
Velen vluchtten weg uit deze buurt 
en de aftakeling nam toe.  De 
huizen nrs  10 en 12 zijn er niet 
meer. 
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Nrs 10 tot 
14 in 
1973 
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Het Prinsenhof, het citeetje nrs 7 
tot 11 uit 1828. 
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 De gekende transportfirma 

verhuizingen Schollaert was in 1973 
nog altijd gevestigd in het Prinsenhof 

13-15. Alle huizen op de onderste 
foto’s zijn afgebroken voor de bouw 

van bovenstaande 3 grote gebouwen.  
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Binnenzijde  van de Donkere 
Poort in het Prinsenhof 

Als je vroeger door de 
Donkere Poort wandel-
de, was er links tot 
1963 een fabriekje. 
Bijna alles werd 
afgebroken. Wat bleef 
er over? Eén van de 
zeldzame vierkante 
schoorstenen plus het 
Ketelhuis en enkele 
gebouwen. Zie één v/d 
volgende dia’s. 

De tekenaar 
Meiresonne heeft 
nog vlug de oude 

situatie van de 
Donkere Poort 

langs de buitenzijde 
vastgelegd 
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Van het paleis in het Prinsenhof waar keizer Karel werd 
geboren blijft alleen maar een klein deeltje meer over 

dat zichtbaar is. De Donkere Poort 

De kantelen 
moesten nog 

worden gebouwd 
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De Donkere 

Poort.  Zicht 

van op de 

Lievebrug op 

het eind van 
Bachtenwalle. 
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     De Donkere    Poort van het Prinsenhof, Bachtenwalle en links de oude fabriek 
     van Van          Acker nog in   1976 te           zien.  Heden een open ruimte.  Alleen 
   de vierkante    schoorsteen     en het           gebouwtje is blijven bestaan. 
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Anoniem schilderij 

de doopstoet van prins Karel 
van Luxemburg, later Keizer 
Karel V, aan het Prinsenhof, 
de drie torens van Gent en de 
Lieve op de achtergrond, 
STAM, Gent. 

 

Let op de wapperende vlag 
met het Bourgondisch kruis 
van de Habsburgse Neder-
landen boven op de 
kasteeltoren. 
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Het doopsel van prins Karel in de Sint.-

Janskerk, de huidige St.-Baafskathedraal. 
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Het domein Ser Sanderswal werd in 1323 
aangekocht door Simon van Mirabello 
(vandaar de 2 straatnamen in de buurt). 
In 1323 werd het eigendom van Lodewijk 
van Male die het kasteel uitbouwde tot 
een grafelijke residentie ter vervanging 
van het Gravensteen. Het werd in de 15e 
eeuw omringd met wallen en was gekend  

onder de naam “Hof ten Walle”. Bij de 
geboorte van prins Karel op 24 februari 
1500 kreeg het de naam Prinsenhof. Het 
domein was die tijd circa 2 ha groot en 
strekte zich uit van de Abrahamstraat tot 
aan de nog bestaande Donkere Poort en 
het begijnhof.  Op 26 mei 1648 kocht de 
stad een deel van het vervallen 
Prinsenhof en laat er kazernes van 
maken. In de 19e eeuw werd alles 
afgebroken. 
 
Het Prinsenhof, waar Keizer Karel 
geboren werd. Sommigen beweren 
dat hij is geboren in een van de torens 
van de “Donkere Poort” (laatste 
overblijfsel) maar dat is niet zo. Zijn 
wiegje zal wel op een mooi warm 
plaatske hebben gestaan in het paleis. 

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


Vergelijk eens de schilderij met de 
tekening van de vorige dia! 

De aquarel 
v/h 
Prinsenhof in 
kleur werd 
me bezorgd 
door Roger 
Caufrier 
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Gestolen maquette van het Prinsenhof in november 2011 op de hoek Prinsen- Zilverhof 



Op dit stukje perkament van 1540 schafte keizer Karel V onze vrijheden af 
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Toen de architect dit gebouw liet optrekken hield 
hij rekening met het verleden. Hij liet het torentje 
optrekken om aan de duiden dat hier de andere 
poort stond om het Prinsenhof bereiken. Maar 
blijkbaar is men het torentje aan het inkapselen. 
 
Het Gewad heette vroeger de Keizersdreve.  
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2020. Weg 
torentje 



Einde B31 en einde B reeks 
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Einde van de B reeks. 
Gent is opgedeeld in 5 delen. In ieder 
deel kan je een straatnaam terugvinden 
die je hebt opgezocht in E23. 
 
Het doel van deze website is het verleden 
te laten zien van je straat. Het is zeker 
niet de bedoeling dat je iedere reeks 

doorloopt anders wordt het saai. Om dit 
enerzijds wat te doorbreken hebben we 
oude kaarten toegevoegd. Daar kan je 
proberen inschatten waar je straat zou 
komen te liggen. Ik denk vooral aan de 
Brugsepoort  en de rand buiten de oude 
stadsmuren (later de R40) die pas in 
ontwikkeling is gekomen na het 
afschaffen van het octrooirecht in 1860. 
Ik kan maar iets laten zien als ik in het 
bezit ben van de oude situatie van je 
straat of huis! 
De laatste 10 jaar is men volop bezig met 
het afbreken van huizen of apparte-
menten, wie gaat er zich binnen 10 jaar 

nog iets herinneren van de Rabottoren? 

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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