
La Place d’Armes of de Kouter door 
Joseph Carmine circa 1800. 

Hotel Falligan, een majestueus 
herenhuis. In het midden van de 18e 
eeuw kochten Hector Falligan en zijn 

vrouw een patriciërswoning aan de 
Kouter. Ze lieten het volledig 
herbouwen bovenop de oorspron-
kelijke kelders uit de 15e eeuw. 

Kouter  
Kouterdreef 

 Universiteitstraat 
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Het was in dit huis dat onze burger-
vader Jozef Van Crombrugghe, die 
gediend heeft onder het Oranje-
bewind en na de Belgische 
onafhankelijkheid, woonde. 

A19 Nu verder met de Kouter waar 
het gestopt was op A18 aan dit 
historisch gebouw. 
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1763 - Rond die tijd noemde men de Kouter de 
Peerdencouter. 

En toch gaan beide voorstellingen hier over het zelfde gebouw 
uit 1755, Hotel Falligan. 

Ontwerptekening van het huis Falligan uit 1755 door Bernard 
de Wilde. Er werden details gewijzigd. Wel een veel duurdere 
uitvoering met boogramen en -frontons. 

Dit herenhuis is hét voorbeeld van de Gentse rococo. In de 
gevel vinden we geen rechte lijnen maar krullende, ongelijke 
elementen. 

Deze beelden werden vervangen 
in 1884 
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In het Hotel Falligan werd tijdens WO I de 
Duitse Kommandantur ondergebracht. 
Ook vele andere statige gebouwen 
werden door de bezetter opgeëist 
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De bevrijding in november 1918. Kijk maar hoe 
warm de soldaten en  het volk waren aange-
kleed.  

Een paar dagen later, op 13 november doen 
koning Albert en koningin Elisabeth hun 

plechtige intrede in het pas bevrijde Gent. De 
optocht eindigde op de Kouter ter hoogte van 

het Hotel Falligan. Het witte paard werd 
bereden door de kroonprins Leopold. 
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Hier blijkbaar betere 
tijden! 
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1900 

Bij wijze van experiment had  de 
stadsarchitect L. Roelandt (uit zijn 
bedrijfje gas uit steenkool) sinds 
1827 gaslantaarns rond de Kouter 
geplaatst. Omdat iedereen 
tevreden was over de straat-
verlichting mocht dit uitgebreid 
worden over gans de stad; in 1840 
stonden er al 600. En 50 jaar later 
waren er al 3000. Ook privaat-
personen konden klant worden bij  
Roelandt. In 1880 werd zijn fabriek 
op de Waalse Krook stopgezet en 
kwam er een nieuwe fabriek aan de 
Gasmeterlaan. 
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Het was op de Kouter dat de meid 
liep met de kinderenwagen 
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Hoe schattig toch! 
De weesmeisjes in 
een optocht  thv 
het hotel Falligan 
op de Kouter met 
bestuurster Ed. 
Somers-Martens 
circa 1910-’11. 
 
 
Het was zeker een 
warme dag en de juf 
was gekleed zoals in 
de winter. Moarja dat 
was toen de mode. 
Rond 1965 was de 
minirok opgekomen.  
‘k kot voor vele ouders 
was toen te klein! 
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ING               Kredietbank 

De 
jaren 
‘70 
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Immoganda 
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Het huis van wollen-laken koopman en lakensnijder Carpentier sinds circa 1886 
werd van 1908 tot in het jaar ’27 bewoond door tapissier J. De Moerloose.  
In ‘28 werd het een bureel van Wagon-Lits en nadien ingepalmd door het voor-
liggend bankgebouw v/d Banque Gantoise de Crédit, later BBL en nu ING.  

Het gebouw met boogvensters werd afgebroken en samengevoegd  met het 
hoekpand. Het werd de Kredietbank; ondertussen ook afgebroken en 
heropgebouwd voor  burelen (KBC) en flats. 

± 1890 
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1926 

… < 1908 
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Rechts op de achtergrond een cafeetje met 
trapgevel met links ervan een bodega en rechts 
de Koutersteeg die naar de Koestraat loopt en 

heden deels is overdekt. 

Het eind v/d Kouter ter hoogte van de Koutersteeg. We zien het huis van 
lakensnijder-kleermaker Carpentier en op de hoek café Métropole. 
Daartussen de woning van baron van Loo met  
2 voordeuren en een poort in het midden. 

… < 1908 
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Rond 1826 
noemde de 

Kouterdreef nog 
de Vilderstraat. 

 
Naast het hoekhuis, 
toen nog een café, 

stond sinds  ± 1882 
het statig huis van 
baron van Loo, tot het 
later zal worden 
opgekocht door de 
bankmaatschappij. 
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Het huis met aanvan-
kelijk 2 voordeuren en 
een poort in het 
midden, onderging 
gedurende de jaren 
enkele verbouwingen. 
Beide deuren werden 
ramen. Wellicht heeft 
de erfenis v/d baron 
voor interne verande-
ring gezorgd. 

… < 1910 1910 < … 
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De Kouter, kant hoek Kouterdreef. 
Alles is verdwenen , alleen het 
huis Kouter hoek Vogelmarkt is 
gebleven en wat aangepast.  

Foto 1894 

Afgebroken in 
1951 

Bodega waar Spaanse en Portugese wijnen 
werden verkocht. Verhuisde later naar de 
hoek Korte Dagsteeg-Brabantdam. 

Op de hoek v/d Kouter met de Kouterdreef was in 1894 Café Métropole reeds 
gevestigd. In 1910 komt daar de Bank van Vlaanderen die reeds decennia lang 
om de hoek in het nr 2 gevestigd was. Het café heropende onder dezelfde naam 
voor enkele jaren op de hoek v/d Kouter met de Vogelmarkt.  

De bank van Vlaanderen heeft nadien ook alle huizen in de Kouterdreef langs de 
pare kant opgekocht. 
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De Koutersteeg is 
gebleven maar is nu deels 

overwelfd. 
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Alles werd gesloopt en 
vernieuwd. Links van 
het Café du Kiosque, 

afgebroken en 
vernieuwd begin de 
jaren 80, heb je de 

smalle Koutersteeg die 
uitkomt in de 

Koestraat. In 1951 
werd ze overwelfd 

door een 
appartementsgebouw. 
Rond die tijd had ook 

de zilversmid 
Wiskemann zich op de 

hoek met de 
Vogelmarkt gevestigd. 

Kouter 28 
in 1961 
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Café du Kiosque tijdens 
de Belle Epoque 
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Zie ook vlg. dia 
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Zonder woorden… 
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Zeg nu zelf … 

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


johan@sint-pietersdorp.be 
www.sint-pietersdorp.be 

Een briefhoofd op een 
enveloppe uit 1904 van 
het Café des Arcades, 
reeds in 1824 op de 
hoek v/d Kouter - 
Vogelmarkt gevestigd.  
Zoals vaker gebeurde in 
die tijd werden de 
zaken veel groter 
voorgesteld dan zij 
werkelijk waren. Aan 
de kant v/d Kouter zijn 
er opmerkelijk 3 
traveeën toegevoegd. 
Zie foto op volgende 
dia. 
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Halfweg de jaren zestig?  Ik denk van wel, te 
zien aan de auto’s en de tram johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Blauwe kiosk 
zie volg. dia 
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De blauwe 
krantenkiosk 
sinds 1885 op 
de Kouter. 

Werd in 1990 
enkel tijdens de 
weekends en 
feestdagen een 
oester- en 
aperitiefbar. 

Voorgoed 
verdwenen in 
augustus 1920 
wegens te hoog 
oplopende 
concessie niet 
meer rendabel 
(20.000 €/jaar). 
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Was er ± 1824 op de Kouter in 
de rechterhoek voorbij de 
Kleinevleeshuissteeg nog een 
der weinige badhuizen die de 
stad rijk was dan had je daar 
sinds het laatste kwart v/d 19e 
eeuw de ‘Bank van Vlaanderen 
en van Gent’. Later werd het 
de Generale Bank van België.  
Heden schuilen achter de gevel  
moderne appartementen en 
dit tot aan de Ketelvest. 
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In mijn zoektocht naar de bodega Sandeman werd ik niet altijd op het juiste spoor 
gezet. Dankzij een paar tips die verwezen naar de Kouter naast de Generale Bank vond 
ik uiteindelijk een foto met de exacte locatie tussen de ‘Generale Bank’ en de maat-
schappij ‘Crédit du Nord Belge’. Van medio de jaren ‘50 tot 1970 was er de bridgeclub 
Squeeze gevestigd thv het huidige nr 10. 

Heeft hier toevallig iemand een kleurenfoto van? johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 
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Foto linksboven 
Interieur v/d 

bodega  
Sandeman …  
is heden een 

tochtgat. 
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Project 
‘Beau 

Kouter’ 
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Gebouw van de staat 
& St.-Barbarakerk 

De zuidelijke kant van de Kouter. 
Het appartementsgebouw uit de 
jaren zestig is zeer snel gesloopt 
geweest. Nu weet ik waarom? 
Bekijk zeker de achterkant van de 
Kouter op C31 de Ketelvest. 

Draai de klok even 50 jaar terug en je herkent onze Kouter niet meer johan@sint-pietersdorp.be 
www.sint-pietersdorp.be 
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1964 

De bloemenmarkt op 
zondag 
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Place d’Armes, ja dat is de Kouter, maar met Avenue ervoor is 
dit de Kouterdreef. 
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1841 

Prijsmedaille “Exposition des Produits de l’Industrie Nationale Bruxelles” 1841 
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Van de Kouterdreef schiet 
er niks meer over. Alle 
auto’s zullen verdwijnen in 
de parking onder het 
straatniveau. Was deze 
gevel zo belangrijk om te 
bewaren? Of zijn dit 
testen om latere werken 
elders te kunnen 
uitvoeren? 

Alleen een zijgevel in de 
Kouterdreef zal ons aan 
iets van een recent 
verleden doen terug-
denken, want zo oud 
was deze gevel ook 
weer niet.  
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Van gans dit complex werd 
enkel de gevel bewaard en 

gelukkig maar.                  
Het is er gezellig om door                  

te wandelen. 

Kant Kouter 

Kant 
Kouter 
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Dit is de 2e gevelrij aan de Universiteit-
straat die bewaard is gebleven van het 
hele bouwproject. 
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Universiteitstraat werd 
vroerger  

Lange Meir  
genoemd of de  

rue Longue du Marais. 

8 

Op onderste foto stond vermeld dat dit de 
Universiteitstraat was. Dit is onmogelijk, zie kaart.  
Maar Roger Caufrier kon hem plaatsen. Het is de 

Urselinestraat, zie A28  
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Aan de pare kant paalden meer-
dere gebouwen v/d universiteit 
gelegen in de Volderstraat. 
Vermits er geen deuren inzaten 
hadden deze gebouwen ook 
geen nummer (zie kaart). 
In de jaren zestig ingenomen 
door de Rechtsfaculteit. 

Deze huizen werden opgekocht 
door Banque des Flandres later 
werd het Kredietbank 

Op de kaart van 1878 was men 
van plan een brug over de 
Ketelvaart te leggen zodat het 
verkeer ook uitkwam op de 

Kouter. 
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De linkerkant van de 
Universiteitstraat tot 100 
jaar terug moeten we ons 
inbeelden.  Uitgenomen 1 
pand, maar misschien vallen 
er nog wel foto’s uit de kast. 
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Gilden der wijnmeters en winkruiers 

Het volk in 
Gent dronk 
bier. 

De adel en 
bourgeoisie 
hielden het 
liever bij 
wijn. 

 

 

 

 

Van Johan 
Coppens 
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Einde van A19. Zie verder A20 Zonnestraat, Koophandelsplein 
en Schouwburgstraat. 

Geef www.sint-pietersdorp.be door aan vrienden met E23 erbij zodat zij onmiddellijk hun 
keuze kunnen maken. Je gaat er hen en ook ons veel plezier mee doen! 
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