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Houtlei deel 2                Posteernestraat & -brug                Maagdenstraat 
Twaalfkameren         Papegaaistraat           Galgenberg            Struif-     
Pussemier-      &      Zwartezusterstraat. 
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De Houtlei in 1641, kaart van Hondius  
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De Oude Houtleie in een deel van het Stadsplan van 1755  
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Kaart van 1825.  Het gebied rond de verdwenen Oude Houtleie 

Het klooster werd afgebroken tijdens het Frans bewind.  Pas 
rond halfweg de 19e eeuw zou daar het Justitiepaleis komen te 
staan. 

Rue de la 
Pucelle, de 
Maagden-
straat 
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De Maagdenstraat is een klein zijstraatje van de Houtlei 

Nr 18 is de 
rechtse kant 
en moet hier 
gelegen 
geweest zijn 

Nooit iets van deze 
fabriek gehoord. 

Het was een 
ijzergieterij en men 

construeerde er 
ook machines. 

Dan moet dit de Oude Houtleie 
voostellen. Juist? 

Opgelet tekenaars laten vlug hun 
fantasie werken, aangemoedigd 
door hun opdrachtgevers die graag 
hun fabriek er groot laten uitzien.  

? ? 
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De Twaalfkameren en Papegaai-
straat in 1904. 
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Twaalfkameren.  De eerste huizen rechts zijn 
al lang afgebroken.  Links zien we het nog 
bestaand huis iets voor de bocht in de straat. 

Kaart Saurel 
van 1844, 
omgeving 

Oude Houtlei 

De verdwenen kerk van de 
Dominicanen in Onderbergen  
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Heden nr 4 

Het huisje nr 2 met zijn 
boogramen bovenaan werd 
doorgestuurd door Roger 
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Vroeger 
Twaalf-
kameren 
nr 147  

Het winkelpui van de papier- en boekhandel en 
steendrukkerij is al heel lang verdwenen.  Maar op de 
rand van de oude foto was dit huis ernaast blijkbaar 
ook een winkel. 
 

Toen ik de foto zag dacht ik dat 
het niet meer zou bestaan. 

Twaalfkameren  johan@sint-pietersdorp.be 
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Twaalfkameren 70. 
Aan de pare kant van 
de s traat lijkt het erop 
dat er nagenoeg geen 

huisnummers zijn 
bi jgekomen in de loop 
der jaren.  Daarom 
vermoed ik  dat dit 
huis stond waar nu de 

huisnummers  70, 72 
en 74 zi jn, net voor het 
hoekhuis van de Johan 
Daisnestraat.  

De Twaalfkameren  
          in de jaren 

zestig 

Brioolstraat.  In de kapel staat een beeld dat vermoedelijk afkomstig is uit een oudere 
kapel die stond aan de Stoppelstraat.  Tot 1771 betaalden die bewoners van rond die 
straatjes aan de abt van de Sint-Pietersabdij het onderhoudsgeld.  Het kapelletje en beeld 
werden later overgebracht hier aan de Brioolstraat. 
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Het beluik nrs 53 tot 115  in Twaalf-
kameren uit 1860 werd opgeknapt en 
staat er nu terug onbewoond en ver-
vallen bij  Na het drukken van de 
kaart werden er terug grote verbou-
wingen gedaan. Bepaalde huisjes 
werden afgebroken 
en in de tuin  werden  
er andere  huisjes 
 opgetrokken. 

Gevaertkaart van rond 
1875. Er moeten nog       
             enkele straten  

         getrokken worden. 

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/
http://www.sint-pietersdorp.be/
http://www.sint-pietersdorp.be/


Tw
aa

lfk
am

er
en

st
r 

 

Houtleye  

Stoppelstr  

Kadasterkaart 
van 1825 

Saliestraat noemt  nu de 

Krrommen elleboog 

Na de 
afbraak van 

de molen 
kwam daar 
het Casino. 
Daarna de 

veeartsenij. 
Heden 
school 

Het was  niet gemakkelijk deze 3 oude kadasterkaarten 
juist te leggen en te vergelijken met het heden 

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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Het is natuurlijk zoeken als er geen huisnummer vermeld staat. De 
straat waaruit de foto zou zijn genomen is dan de Galgenberg, het 

klein straatje is dan Rue de la Sange in het Nederlands de Salie-
strtaat later omgedoopt in de Krommenelleboog, die  begon in de 

Stoppelstraat en uitkwam in  Twaalfkameren, toen de Lieven  de 
Winnestraat werd aangelegd zijn vele huizen afgebroken om de 

straat te verbreden  en de Saliestraat had dan zijn einde in de  
nieuwe aangelegde Lieven de Winnestraat  (de Winne Gent 1821 -

Brussel 1880).  Ik denk gelezen te hebben dat de straat werd 

aangelegd begin van de 20e eeuw. 
Galgenberg 



Het beluik met nrs  6 - 16 in de  
Galgenberg werd nog 
gefotografeerd in 1935, maar in 
1957 is het verdwenen. Hoe 
breed was hun citeetje? 1 m.? 
Na 1850 zouden deze citeetjes 
ook niet meer mogen worden 
gebouwd. 

Casinoplein  

Ingang  van 
het beluikje 

Galgenberg / Casinoplein 

wc 

Op het plan klopt de ingang niet.  In werkelijkheid zat de ingang van het citeetje tegen de gemeenschappelijk muur van de buren van nr 8.  Op de foto zitten er 2 deuren, 
de linkse deur is wel de doorgang naar het citeetje want op de linkse foto zien we dat de breedte voor hun huisjes maar een kleine meter bedraagt.  De rechter 
deur/venster zal een kamer geweest zijn en heeft deze een ingang gehad in de gang van het citeetje. Waarschijnlijk zijn de ve randeringen gebeurd na het drukken van 
het plan.   

Van Roger C. johan@sint-pietersdorp.be 
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Hoekgebouw van de 
Galgenberg naar het 
Casinoplein 
PS het is Roger Caufrier 
die deze foto’s heeft 
aangebracht. 
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De mensen van 
100 jaar geleden 
zouden hier in het 
eerste gedeelte 
van de Galgenberg 
hun huis zeker nog 
terug vinden. 

Ook hier heeft 
Roger Caufrier 
zijn bijdrage 
gedaan. 

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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Papegaaistraat                                      Galgenberg  

Oud ci teetje op 
de volgende 

s l ide. 

Nog een 
goed 
bewaard 
gebouw 

Bijdrage 
van 
Roger 
Caufrier 
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Huisje afgebroken.  Nu een verwaarloosde hoek. 

Papegaaistraat  
Galgenberg 

Galgenberg bestaat nu uit 2 
delen.  Dit is gebeurd door de 
straat te verlengen naar de 
nieuwe Rozemarijnbrug. 
Vergelijk de kaart van 1880 
met de huidige. 

Justitiepaleis  
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                                                          Galgenberg Twaalfkameren                                                                                        
meer over deze situatie van de 2 kleine huisjes op de vlgd. slide  

De foto’s werden 
me bezorgd door 
Roger Caufrier. 
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Spiegelbeeld,  ik denk aan 
het schrift te zien dat het 
rechtse het juiste beeld is 

Deze schoorsteen 
bediende de 2 
huisjes 

Om geen schade te 
berokkenen aan de 

muur van de buur heeft 
men de rest van de 

oude vensterbank laten 
zitten in zijn gevel 

Het huisje rechts werd eerst 

afgebroken omdat naast het 
huisje links reeds de 
nieuwbouw is aangebouwd 
aan het oude huisje.  Het 
huisje links lag wat dieper en 

dat zie je omdat de dakgoot 
op de rechter foto wat 
dieper in de bouw zit.  
 
PS Roger Caufrier heeft me 

ook deze foto’s van de 
Galgenberg bezorgd. 

De foto was verkeerd afgedrukt en moest in 
spiegelbeeld staan wat nu is gebeurd. 

Roger Caufrier 
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De architect Albert Van Huffel was niet alleen de architect van de basiliek van Koekelberg maar ook van dit 
fraai allereerste appartementsgebouw in Gent anno 1909.  Na een ontploffing in 1988 werd het gebouw 
mits enkele veranderingen toch vrij goed nagebouwd. 

Posteernestraat (een zijstraat van Onderbergen en Houtlei) 
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Hoek  
Struifstraat -
Posteernestraat 

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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Een beeldhouwer uit de 
Schouwvegerstraat nr 8 
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Ik vond het hier de beste plaats om iets in het kort te schrijven 
over de 3 locaties waar de Jezuïeten hebben verbleven.  De 
eerste maal dat de Jezuïeten naar Gent kwamen was in 1567. Na 
de val van het Calvinistisch bestuur in 1584, zochten ze hier een 
vaste stek.  In 1585 kreeg men een klooster dat nog 2 zusters 
had, Het Filledieusen-klooster.  
In 1591 konden ze de gebouwen van Hembyze verwerven waar 
nu  de  aula van de universiteit staat. Hembyze was een Gentse 
leider tijdens het Calvinistisch bestuur die daarna werd 
onthoofd.  Vlug konden ze ook de gronden verwerven rondom 
hun woning, om er een kerk en andere gebouwen te vestigen. 
Men bouwde de kerk tussen 1606 en 1619 waar nu de aula staat 
(zie A15).  De kerk had een lengte van 171 voet en een breedte 
van74 voet.  De orde van de jezuïeten werd door de paus 
opgeheven in 1773.  Hun bezittingen werden gingen naar het 
Oostenrijkse bestuur.  Wat later onder het Frans bewind zat de 
Raad van Vlaanderen in de gebouwen van de Volderstraat.  
Zoals je weet verkocht het Frans bestuur alle kerken.  Dit 
gebeurde op 1 nov. 1798, en nog geen maand later is men met 
de sloop van de kerk begonnen.  In 1814 is de orde opnieuw 
opgestart, maar men kon maar in 1830 binnen na de 
onafhankelijkheid van België.  
De Paters kochten het klooster in de Savaanstraat om terug een 
kerk en schoolgebouwen te kunnen oprichten.  Heden is daar 
nog altijd het jezuïetencollege.  
In 1833 kochten ze de oude abdij van Oost–Eeklo in de 
Posteernestaat. Daar bouwde men het kerkje in 1844 (foto).  
Tezelfdertijd zocht ook de St.-Lucasschool wat verderop 
uitbreiding voor hun school.  De jezuïeten hebben hier  meer 
dan 100 jaar verbleven. 

Bekijk de foto links, deze is nog genomen 
geweest in 1940.  Waarom is dit torentje 

verdwenen?  Zoals zo vele torentjes in onze 
stad verdwijnen ze wegens te groot en zeer 

kostelijk onderhoud.  

De Bessemstraat heet nu 
de Pussemierstraat.  Ik 

vraag me af of de 
bewoners wel het woord 
begrijpen.  Waarschijnlijk 
woonde hier een berucht 
pussemier of pandlener, 
m.a.w. een woekeraar. 

1940. De Jezuïetenkerk te zien 
vanuit de Bessemstraat (liep van 
Onderbergen naar de Struifstaat) 
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Hoek 
Pussemier-

straat 
Struifstraat 
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Ik was bijna 
gestopt met 
zoeken, én toch 
gevonden. 

Waarschijnlijk een historisch monument !!!!! 
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Posteernestraat en -brug ook genoemd de 
Bestormbrug.  Foto midden boven is van voor 
1899 want de Oude Houtlei is nog niet gedempt. 

‘k Weet het, het kost geld, maar ‘k 
zie bij veel gebouwen mooie 
details of ornamenten verdwijnen. 
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De Posteernepoort aan de Oude Houtlei, aquarel 
van soldaat Joseph Wynantz 1820-23.  De abdij van 
Oost-Eeklo  werd in 1842 overgedragen aan de 
Jezuïeten, later aan de Broeders van de Christelijke  
scholen die St.-Lucas uitbouwden.  Met de bouw 
van de Jezuïetenkerk in 1843/44  werd er een 
reepje grond aan de  
stad verkocht om de 
straat te verbreden 
tot 9 meter. Tevens  
werd de Posteerne- 
poort of Bestormpoort  
afgebroken (tekening                                                           
onderaan). 

De abdij van Oost-Eeklo met ernaast de Posteernepoort en brug 
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In de Hollandse tijd dus voor 1830    telde men 
in Gent door zijn vele kleine waterloopjes                    
meer dan 300 bruggen! 
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Herhaaldelijk moest er gebaggerd worden.  In de 
19e eeuw was de Houtlei zo verwaarloosd dat het 
dempen moest overwogen worden.  Dit gebeurde 
in 1899.  De foto toont  het dempen ter hoogte van 
de Posteernebrug aan de gelijknamige straat.  
Waar de Houtleie vloeide staan er nu huizen. 
Schuins op de Posteernestraat in de Houtlei de 
kerk van de Minderbroeders of de Franciscanen 
met de neobarokke voorgevel uit 1843.           

De laatste dagen van de 
Oude Houtlei. Modderpoel 

vuiligheid enz 

Oorspronkelijk was het 
een klooster van de ri jke 
Klaren.  Deze orde was er  
gekomen toen paus 

Urbanus IX in 1262 
toelating gaf tot het bezit 
van onroerend goed. 
Vandaar het onderscheid 
tussen Arme en Rijke 

Claren.  In de 17e eeuw 
kwamen ze zich hier 
vestigen (± 1653). 

In 1687 voldeden de oude gebouwen niet 
meer en trok men er nieuwe op.  De kerk 
zelf werd gebouwd in 1783.  De bron van 
inkomsten was onderwijs geven aan bur-
germeisjes en er werd een pensionaat 
gesticht ook voor de rijkere klasse (de 
naam van Rijke Claren  is hen dus niet  
vreemd).  Meer dan 100 jaar later, in de 
Oostenrijkse tijd en wat later in de Franse 
tijd werden de orden en kerken fl ink 
aangepakt en verdwenen ze. 
Later kwamen de Franciscanen hier rond 
1840 hun intrek nemen.  Zoals je wel weet 
werd deze orde ook buitengezet uit het 
klooster rond 1794 waar nu het Justitie-
paleis staat.  De kerk werd terug wat 
aangepakt en kreeg haar huidig uitzicht. 
De beelden die vroeger stonden boven  op 
de voorgevel zijn nog niet zolang verdwe-
nen.  Ziezo dat was iets heel in het kort 
over de Rijke Claren en de Franciscanen. johan@sint-pietersdorp.be 
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Vooraan de  Oude 
Houtlei aan de Pos-
teernestraat. Naast 
de Jezuïetenkerk  
uit 1844 de Struif-
straat en rechts het 
klein trapgeveltje, 
arbeidershuisje. 

Oude Houlei 

St.-Lucas-
school 
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Posteernestraat de kerk van de 
jezuïeten.  
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De St.- Lucasschool werd in 1866 (62) te Gent gesticht door de katoenfabrikant Joseph de Hemptinne en 
baron Jean Baptiste Béthune aan de Houtlei en is daarmee de oudste St.-Lucas school van ons land. Het 
doel was een tegenpool te zijn van de Academie en het promoten van de neogotische kunst. 
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Onderbergen in 1956 
ter hoogte van de 

Zwartezustersstraat. 

Waarom deze foto rechts onder uit de Zwartezusterstraat.  
 
Voordat er openbare verlichting was met elektriciteit en gas  waren 
cafés, eethuizen en nog enkele meer verplicht kaarsen te laten branden 
voor hun instelling aan                                                                          de 
gevel, dit om de voetgangers                                                                             
wat klaarte te geven.                                                                                                                                                                                        
Toch mooi dat deze zaak de waarde                                                                          
ervan inzag en deze plaatste als                                                          
herinnering aan vroeger. 

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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Struifstraat  

De Fonteine werd gesticht in 1790.  Had zijn eigen toneelzaal aan 
de Houtkaai nu de Oude Houtlei,  aan de Parnassusberg.  Deze 
                          werd afgebroken in de 
                          jaren zeventig om het 
                          Kunsthumaniora uit te 
                                                                            bouwen op de hoek 
                          Schouwvegersstraat -
                          Oude Houlei. 
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Einde B9.  Zie verder B10 
voor de rest rond de 
Houtlei 
Schouwvegersstraat 
Brandstraat 
Wellingstraat 
Beste, wij 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 aantikken.  Zalig toch!   
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