
Helemaal weggestoken onder de dakpannen, 33 eikenhouten grijnzende mensenkoppen en/of 
demonen versieren de kroonlijst v/d voorgevel v/d infirmerie v/h Karmelietenklooster achter-
aan  in de Trommelstraat. Symbolische beschermgeesten? 
Toen ik in Portugal op reis was, ongeveer hetzelfde gezien en ik dacht onmiddellijk aan ons 
Patershol. 
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Voorheen 
Veerdamstraat 

Kaatsspelplein 

Schipgracht 

Plotersgracht 

Rodekoningstraat 

Trommelstraat 
voorheen Korte Kalverstraat 

Zwaanstraat 

Situatieplan van het 
stadsdeel dat in de 
vroege middeleeuwen 
deel uitmaakte van 
het “Castrum novum” 
of het Gravensteen. 
Een eiland omringd 
door de Leie, Ploters-
gracht en Schipgracht. 
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Hertogstraat -  Onder het Frans bewind had het men niet zoveel te doen met de standen, 
alles moest gelijk (égalité) zijn. Hertogen moesten verdwijnen. De oude “Hertogstraat” 
werd “Rue de l’ Egalité”.   

Plotersgracht - De ploters waren ook lederbewerkers. Het waren ambachtslui die  de huiden 
onthaarden vooraleer ze verder bewerkt werden. 

Corduwaniersstraat sinds 1943 - De Corduwaniers of schoenlappers werkten met het fijnste 
leder dat oorspronkelijk afkomstig was uit Cordoba. Toen ik op reis was in Frankrijk 
(Caunes, Minervois) kwam ik dezelfde naam tegen en dacht onmiddellijk aan ons Patershol. 
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Deze en vlg. dia werden me bezorgd door Roger 
Caufrier met de nodige uitleg erbij. Ik kan me alles nog 
goed herinneren als ik de zwart- wit foto’s zie. Je kan 
deze situatie bijna onmogelijk voorstellen hoe  het was 
vroeger zonder deze foto's. Mensen die daar gewoond  
hebben gaan nu zeker verloren lopen. Alles is zo 
veranderd sinds de jaren zeventig 
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‘k zie zo geere 
mijn duivekot. 
Daar te zijn is 
mijn grootste 
genot………… 
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De Zeugsteeg 
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Trommelstraat voorheen 
de Korte Kalversteeg 
genaamd. 

Het huisnr 1, infirmerie v/h karmelietenklooster, 
werd in eer hersteld door de provincie. Zie ook 
vlg. dia 
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Ook Armand Heins heeft 
dit gebouw vereeuwigd. 
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1797 – Grondplan v/h Karmelietenklooster in de Lange 
Steenstraat met de infirmerie in de Trommelstraat.  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


Op 25 april 1870 besluit de stad 
de Plotersgracht te dempen. Of 
deze werd gegraven in de 1e helft 
van de 10e eeuw of een natuur-
lijke Leie-arm was blijft een 
gissen. 

Op het kaartje zie je duidelijk dat de 
Plotersgracht niet hetzelfde verloop 
had als de straat met dezelfde naam. Er 

verdwenen in 1870 vijf brugjes: 
1 De Burggravenbrug over de Geld- 
   munt achter het Gravensteen  
2 De Korte Zeugbrug tussen de 
    Hertog- en Zeugstraat.  
3 De Kuipersbrug .  
4 Het Patersholbrugje rechttegenover 
   de Rode Koningstraat  
5 De Veirdambrug in de Veirdamstr. nu  
    Drongenhof genoemd.  
 
De Plotersgracht noemde men vroeger 
de Leertouwersgracht. Deze begon aan 
het Gravensteen en eindigde in de 
Schipsgracht. Het vijfde brugje is 
symbolisch nog aanwezig in het 
Drongenhof vlak naast de oude kapel. 

1855 

Sluize-
ken 



Naar          
de Kraanlei 

nr 9        nr 11       nr 13      nr 15 

Bijdrage van Roger 

Voor het stadsbestuur 
is het niet 

gemakkelijk. Bewaren 
of afbreken. Toch is 

onze stad nog redelijk 
goed bewaard 

gebleven van de 2 
wereldoorlogen. 
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Definitief verdwenen 

Bijdrage van Roger 

Toen ik in 1973 in Gent kwam wonen was het Paters-
hol reeds bewoond door vele bejaarde mensen. Helaas 
zijn deze allemaal vertrokken naar het hierna-maals en 
kunnen ze deze foto’s van hun verleden niet meer 
bekijken. 
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Bijdrage van Roger 

Het Patershol is een wijk met zeer smalle 
straatjes. Als je naar het buitenland gaat doen 
vele straatjes denken aan ons Patershol en heeft 
het stadsbestuur de juiste beslissing genomen 
deze wijk te behouden. 

Hertogstraat  
 

Haringstraat 



Kraanlei  

Kaart 
van 
1825 

1
7  

Ook 
van 

Roger 
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2019 

Hertogstraat 38 
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Ligging van 72 beluiken in 1904 in de 1e wijk. Patershol   Gelukstraat 
Donkersteeg   Grauwpoort   Groenebriel    St.-Antoniuskaai  
Tichelrei   Molenaarsstraat   St.-Vincentiusplein  
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Goed Vlaams bier 
          
        De Volkstapperij 
 
           De Philippine 

Wat lees ik in een boek geschreven door Geert Van Doorne, ere-voorzitter Dienst Monu-
mentenzorg in 2016. Sinds de dood van Karel de Stoute in 1477 was de schitterende 
luister van het Bourgondische rijk verleden tijd. Bovendien trad er een klimaatsverslech-
tering op, een “kleine ijstijd” die zijn dieptepunt op de thermometer zou bereiken rond 
1700. De winters werden zeer streng en er dreigde hongersnood. Ik ben ook niet van 
gisteren, maar blijkbaar is na 200 jaar hier het omgekeerde gebeurd, wat zou daarvan de 
reden zijn geweest? Wat gaat men zeggen hier als er terug een klimaatsverslechtering 
zal intreden? Wat zeggen de geleerden over deze “kleine ijstijd” het was het omgekeer-
de van nu. Nu zit men te meten met een tiende van een graad, terwijl er vroeger waar-
schijnlijk niet zo nauw nam met een halve graad, toch allemaal om over na te denken. 
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Foto 1948 

Rode Koningstraat nr 24 
in 1940 en heden. Het 
patershol is veel 
veranderd en soms 
onherkenbaar. 
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Op de kaart van 1778 staan de 
huizen van het Oudburg nog op 
de oude rooilijn en waren er 
reeds 2 smalle doorgangen naar 
het Patershol. 
De huidige Karmelietenstraat 
staat reeds op de kaart en in het 
verlengde van deze straat had 
je een even smal steegje die 
naar de Kraanlei liep?  

Aan de Lievekaai 
was toen de Lieve 
nog breder om de 
schepen te kunnen 
laten draaien 

De Plotersgracht          
werd gedempt in 1870 
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Patershol  1971  
Café de Philippine 
op de hoek Rode 
Koningstraat - 
Corduwanierstraat 
te zien vanaf het 
Oudburg   

Rode Koningstraat 

Het was Bas Moortgat die 
opmerkte dat deze foto 

werd genomen vanaf de 
Plotersgracht richting 

Oudburg. Bedankt Bas 
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Corduwanier-             
straat in het Patershol 

Dit gebied behoorde lang lang lang gele-
den ook toe aan de graaf. Ook hier zie je 
dat het gebouw reeds verschillend keren 
verbouwd is geweest. Alles laat zijn sporen 
na. Nog later werd het omgebouwd tot 
citeehuisjes en bij de laatste restauratie 
zien we vooraan verschillende brieven-
bussen. De mensen die daar nu wonen 
zullen zich moeilijk kunnen indenken dat 
er zich daar mensen moesten leven met 3 
a4 kinderen in mensonwaardige omstan-
digheden. Ook ik vond dit schrijnend in 73  

De foto’s 
werden me 
aangebracht 
door Roger 

Caufrier 

De 3 beluikhuisjes werden 
gebouwd in 1893 
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Dit is een schets van A.  
Van Lokeren.  

Dit huis stond vroeger in 
de Corduwanierstraat. 

Toen waren huisnummers  
nog ni zo van belang voor 

de gewone mensen. Nu 
echter wel willen we te 
weten komen waar dit 
huis meer dan 100 jaar 

geleden ooit stond in deze 
straat.  

Weet jij dat? Zo ja dan 
nemen we dit zeker op 
met de huidige locatie. 
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  van Johan  Coppens                                                                       
Corduwanier, hier 2 ambachten die een 

verschillende Gilde hadden. Wat ik weet de de 
Corduwaniers fijne leder bewerkers waren 

Vandaar de Corduwaniers - straat 
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het Patershol                              
Corduwanierstraat                                           
met steegje Karmelietenstraat (1971) 
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In de zijgevel van het                              
huis  op de hoek Karmelieten-             
straat met de Plotersgracht bevond 
zich een niskapelletje. Het beeldje 
was sinds jaren verdwenen, bij de 
recente restauratiewerken werd er 
één geschonken beeldje terug 
ingebouwd. Gilbert Boerjan was er 
als de kippen bij om zijn verzameling 
verder te vervolledigen van de 
geschilderde Kapelletjes in onze 
stad. Meer dan 100 kapelletjes 
heeft hij geschilderd.  

Hierboven een onbekende foto van een 
citeetje. Ik dacht dat deze foto hier 
hoorde te zitten. De Karmelietenstraat 
is veel langer. Ik hoop van deze foto 
eens te kunnen benoemen, maar 
misschien weet jij het. 
johan@sint-pietersdorp.be 
Opletten want gans het patershol werd 
reeds gerestaureerd. Oudere mensen 
zouden zich niet meer herkennen 

Deze foto staat 
ook 5 dia's verder  

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@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


De Plotersgracht 
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Plotersgracht 
in 1940 met 

de nummers 
20, 22 en 24 

Ik ben in dit huis reeds binnen geweest. 
Ik dacht dat het nieuwbouw was. Met de 
oude foto te zien, begin ik toch te twijfe-
len. We zijn wel krakken in retro bouwen. 
Als ik de stenen zie, zijn dit niet de oude 
stenen die men opnieuw gebruikt? 

Het “Patershol” is de volksnaam gegeven aan de wijk gelegen 
tussen de Kraanlei, het Oudburg de Lange Steenstraat en de 
Geldmunt. Daar bevindt zich ook het gewezen klooster van 
de Karmelieten. De naam Patershol duikt reeds op kort na 
1700 en sloeg aanvankelijk op de toegang van het pand die 
uitgaf op de Patersholbrug tov de Rode Koningstraat. De 
toegang was nogal laag en donker en het gaf uit op een 
binnenplaatsje dat men vergeleek met een hol. 
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Plotersgracht 
richting Zeugsteeg 

en Hertogstraat  

Plotersgracht in 
1940 en heden 

Rode Koningstraat 

Plotersgracht  
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Veerleplein  

Leie  

Kraanlei  

Lange Steenstraat  
Lange steenstraat 

Corduwaniersstraat  

K
a

rm
e

lieten
straat   

Trommelstraat  

Zw
a

a
n

straat  

R
o

d
e

 K
o

n
in

gstraat 

Paterhol en 
Gravensteen 
in 1825 
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In het Gravensteen vergaderde de Raad van Vlaanderen. En de advocaten, 
notarissen enz  woonden graag dicht bij hun werk. Na 200 jaar vertrok de 
Raad van Vlaanderen. Langzaam kwamen daar mensen wonen die niet zo 
goed bemiddeld waren en kwam verval. 

Het einde van de Plotersgracht 
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Patershol 
De Plotersgracht in 1904 

Ogenschijnlijk zijn het 2 de-
zelfde foto’s. Niet zo. De bei-
de huizen werd de façade 
aangepakt en hersteld in de 
laat middeleeuwse periode  

Deze 2 huizen had de 
stad aangekocht om ze 
te renoveren en na 20 
jaar vond de stad nu 

het nuttig om ze terug 
te verkopen 
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Plotersgracht 
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De jaren 60 en 70 is bijna 
meer dan 50 jaar geleden. 
‘k vraag me af hoeveel 
mensen er nog leven die 
hier hebben gewoond, 

Foto’s 
doorgestuurd 
door Roger. 

De zwart/wit foto’s 
geven meer de 

werkelijkheid weer 
van vroeger, alles 
was grauw. Ook 

onze stad was toen 
eerder aan de 
grauwe kant 
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Ook hier ontdekte men met restauratie werken 2 nissen.  
Één van mijn eerste herinneringen  in Gent waren in het Patershol in de Plotersgracht. Het was hier geen zacht 
volkje die hier woonde. Ook vele huizen waren uitgewoond en vele waren om af te breken. Het stadsbestuur had 

vele plannen  en hebben de juiste beslissing genomen. Gent is een zeer mooie stad geworden. 
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Deze en vorige pagina zijn de foto’s aangebracht door Roger Caufrier 
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De Lange Kalversteeg in het Patershol. Deze 
liep van het Oudburg naar de Korte Kalver-
steeg maar de naam is veranderd in Kalver-
steeg.(nu Trommelstraat) Eén ding is zeker de 
naam Lange en Korte Kalversteeg bestond 
nog in 1940. Dus moet ik daar op pad om de 
huidige situatie vast te leggen. Roger Caufrier 
was op pad. 
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De Kalversteeg. 
Ik zal even 

moeten gaan 
zien. Ik herken 

niks meer. 
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Ook hier is de Zwaanstraat bijna onherkenbaar. De Zwaanstraat                              
is in feite een steegje die loop van                                                                                    
het Oudburg naar de                                                                          
Trommelstraat 

Het dak is waarschijnlijk in zijn 
oorspronkelijke staat hersteld.  De 
muur of beide muren zijn op een 

nieuwe rooilijn  gebouwd  om  
veiligheidsreden? Nieuwe normen ? 
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Zwaanstraat  
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Drongen-
hof kapel 
rond 
1929 

Verdwenen gebouw. Zie vlgd dia 
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Drongenhof 19 /21 de resten 
van de Norbertijnen. Voor de 
huidige toestand zie je het 
zeer duidelijk, allemaal 
nieuwbouw. 

Vorige 
dia 
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Drongenhof 24 

Drongenhof 
in 1927 

Nooit gedacht dat ik alles nog zou kunnen plaatsen 
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               In 1927 liep er achter de      
       huizen van Drongenhof nog een 
kanaaltje die in 1948 volledig werd 
gedempt en na jaren omgetoverd 
werd tot parkje 

Lange Steenstraat 
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Drongenhof 18 

Drongenhof 10 rond de 
jaren zeventig 
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Van de Trommelstraat naar het Kaatsspelplein. Ze zijn hoog aangebracht onder de dakgoot van een ziekenzaal van de paters Karmelieten 
rond 1660. De versierde draagbalken van de dakrand zijn tot nu bewaard gebleven omdat de gevel niet aan de openbare weg paalt. In dat 
geval zou aan de uitkragende, druipende dak een goot  verplicht geworden zijn. Wegens die verplichting zijn in de Lage Landen nauwelijks 
vergelijkbare voorbeelden van versierde dakkorbelen te vinden, behalve in de Waalse en Picardische gebieden  

De Houten Duivels uit het Paterhol  

Van Roger 
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1940 

Ook hier zag Roger 
goed, het heden en 
verleden voor ons 
aan te duiden. Dit 

ook voor de vlgd dia 
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Kaatsspelplein in 1961 

Kaatsspelplein 
nr 9 of 10 in 
1940 

Ook Roger 
Caufrier 
hielp ons 

vele beelden 
te plaatsen 
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Beste , we kunnen natuurlijk maar laten zien wat we hebben uit jou buurt, heb je geen geluk dan kan je vrienden misschien van jou mee plezier doen met deze web-
site. Ook ons doe je er groot plezier mee. In dit wereld wijd web zijn wij niet gemakkelijk merkbaar. Vermeld zeker ook E23 over straatnamen na de start. 

Zie 
verder 

E5 

De para 
commando's 
zijn straks 
geland 
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