
Waren de Franse revolutionai-
ren de eerste groenen? Overal 
waar ze kwamen moest er een 
boomke worden geplant. De 
Vrijheidsboom! (Vryboom) 

A23 
Ook prijkte Keizer Karel op de 
Vrijdagmarkt tot de Fransen 
kwamen, deze wilden iets 
meer groen.  Als ik me niet 

vergis had hij grote 
kopzorgen. Het beeld was in 

hout en verrotting was 
ingetreden. 

Torentje 
Waaistraat 
 
Engelstraat  nu 

Garensteeg  Van 1600 tot 1792 noemde dit 
plein ook de Keizersplaetse 
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Vrijdagmarkt aan de Meerseniersstr 

Keizer Karel  werd hier neergezet  50 jaar 
na zijn geboorte anno ca 1600. 

Verdwenen in 1792 (bijna 200 jaar).  Van 
de boom der vrijheid gaan we niet 

klappen.  Maar Jacob van Artevelde had 
zijn plaatsken hier sinds 1863 en sinds 

die hier staat hebben Gentenaars er geen 
problemen mee.  Wel toen hij nog 

leefde. 
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Het is toch zeer 
vreemd dat het stads-
bestuur daar toelating 

heeft gegeven dit 
steegje te laten over-
bouwen.  Ofwel heb-

ben ze op oude 
plannen kunnen zien 
dat daar vroeger wel 

een overkoepeling 
was? 
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Om de Baudelostraat te kunnen verwezenlijken 
werden dit huizenblok en ook de achterliggende 

huizen gesaneerd. 
Waarom is dit huis tegen de vlakte gedaan? Niet 
meer te redden? En kwam dit retrogebouw in de 

plaats.  Het hoekhuis kwam op de plaats waar 
vroeger het steegje was. 
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De jaren zestig 

Hoek Vrijdagmarkt - Baudelostraat 
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Alles afgebroken 
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Op beschuldiging van zedeloze handelingen sloten de Calvinisten op 26-5-1578, 6 Augustijnen en 8 
Minderbroeders op in de gevangenis.  De gerechtelijke moord op 3 Minderbroeders en 2 

Augustijnen, die op 28-6-1578 op de Vrijdagmarkt levend verbrand werden, beschouwt men als één 
van de grootste gruweldaden van het Calvinistisch bestuur te Gent. 
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Als je het weet zie je 
het verschil, zie vlgd. dia 
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Vrijdagmarkt 

Kadasterkaart van 1825  

Wolvestege  

Vrijdagmarkt 

D
o

n
ke

rstraat  

Kadasterkaart van 1880  

W
o

lve
ste

ge
  

Ik heb geen enkele foto van kort na de aanleg der nieu-
we Baudelostraat toen de 2 hoekhuizen werden ge-
bouwd.  Waarschijnlijk door onenigheid is het huis 
ernaast blijven staan en werd later het 2e huis gebouwd 
waardoor het kleurenverschil van de bakstenen en ook 
de speklagen.  Je moet er goed op letten om dit te zien. 

Donkerstraat of Loofstraat is een 
verdwenen straatje met de aanleg  
van de Baudelostraat in 1900 die de  
Vrijdagmarkt verbond met de Otto-
gracht. 
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Het Struyvelstraatje, ook nog Druifsteeg 
genoemd, liep van de Vrijdagmarkt naar de 
Ottogracht.  In 1900 afgebroken om de 
Baudelostraat aan te leggen.  
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De Gulden Valk 

6 indelingen in het raam 
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Dit zijn nieuwe  
         huizen die werden 

gebouwd rond de 
eeuwwisseling                     

van 1900 en ook  
gerestaureerde. 
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Hier zie je ook de 
stootsteen als ze 
met een kar 
binnenrijden 

Al deze steegjes zijn verdwenen 
om de Baudelostraat te kunnen 
verwezenlijken, zie vlgd. dia  

Ik heb de indruk dat dit 
huis reeds leeg staat. 

Als dit wat ik aanduid een deel 
van de stenen boog is, dan stond 
deze poort reeds voor 1900. Het 
jaar van afbraak van  de huizen, 
voor de aanleg van de 
Baudelostraat. johan@sint-pietersdorp.be 
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St Jacobsplaats 

Oude Vlasmarkt 

St Jacobsplaats 

St Jacobsplaats 

St Jacobsplaats 

Oude Botermarkt 

vlasmarkt 

Vrijdagmarkt 

Mannekensaard  

Garenmarkt  

Sp
e

ld
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t  

Steurstraat 

K
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rte
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m
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Ottogracht  

Kadasterkaart van 1825  
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De Wijzemansstraat is de straat naar St.-Jacobs 

Ik denk dat het poortje reeds 
is geplaatst voor de sanering 
van het steegje.   
De voorgevel  zal opgeknapt 
geweest zijn na 1900 en 
zeker opgeknapt zijn voor de 
expo van 1913 samen met 
de afgebroken huizen. 
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De gevel van het Lakenmetershuis.  Het 
lokaal waar het laken gemeten werd dat door 
de wevers van het platteland te koop werd 
aangeboden bevond zich in dit huis.  Voor-
dien bevond er zich een huis dat door het 
stadsbestuur moest worden afgebroken 
omdat het te onveilig was.  Er werd een 
nieuwe gevel in 1771-1772 gebouwd naar 
tekening van Bernard De Wilde, de bekende 
Gentse architect die ook het pakhuis op de 
Korenmarkt tekende.  Gedurende gans de 19e 
eeuw waren er wel bijna altijd herstellingen 
of onderhoudswerken uit te voeren. 

Tenslotte besliste men opnieuw de gevel af te breken en volledig te laten 
herbouwen.  Enkel de onderste delen van de muren en de ganse voorgevel  
werden behouden.   Deze methode wordt heden nog toegepast. 
Het Lakenmetershuis werd niet uitsluitend gebruikt voor het meten van het 
beroemde Laken.  In de 17e en 18e  eeuw werden er vele voorstellingen ge-
houden.  Later in de 18e en de 19ee eeuw als danszaal voor de St.- Jacobs-
parochie.  Van 1810 tot 1850 werd er een zondagschool gehouden.  Het 
Willemsfonds, het Letterkundig Genootschap, een zeer belangrijke stichting,    
“de Taal  is gans het Volk” had daar ook zijn plaats sinds 1868.  Een 
volksbibliotheek was er ook.  Omdat men er beneden beschikte over een zeer 
grote zaal was er daar plaats om een kiesbureau in te richten en natuurlijk ook 
plaats om er concerten, feesten enz. in te richten.  Sedert 1898 was ook de 
vereniging “Zonder Naam maar niet zonder Hart “ er aanwezig, zij gaf 

maaltijden aan minst bedeelden, iets zoals “Poverello”. 



Brand in de Vooruit en de 

mensen stonden zeker tot 

hier. Hun huis  van deze 

arbeiders die volledig in de as 

werd gelegd 
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Rond 1600, 100 jaar na zi jn geboorte  werd  Keizer 
Karel op een  pied de stalleke  gezet op de 

Vri jdagmarkt met een totale hoogte van 12meter. 
Dit was het 1e s tandbeeld op de Vrijdagmarkt naar 

aanleiding van de Blijde intrede van Albrecht en 
Isabella in onze s tad.  Deze waren nu de baas over 

onze gewesten.  Indien ze kinderloos bleven 
gingen onze gewesten terug naar Spanje en dit 

geschiedde spijtig genoeg ook zo.  Ki jk door deze 2 

mensen die kinderloos bleven is onze geschiedenis 
toch een heel andere richting uitgegaan. Terug 

naar de bezetter. 
 

Ook zo, maar spijtig genoeg was het s tandbeeld 

van Karel V uitgevoerd in ‘t hout.  Na een zekere 
ti jd was zi jn kop zodanig verrot (1662), ja wat wil je 
van mensen die je vri jheid afnemen!   Ze hebben 

hem een nieuwe kop moeten geven.  Zijn 
s tandbeeld is dan blijven staan tot er in 1775 

bes list was voor Karel een nieuwe herdenkingszuil 
te maken.  Maar maar maar, de Franse  

revolutionairen hebben in 1792 onze Karel van zijn 
voetstuk getrokken met man en macht en inzet 

van 8 paarden (amaai zeg).  In zi jn plaats daarvan 
kwam een beeltenis  van de  Vri jheid, de 

Vrijheidsboom (knap hé die revolutionairen groen 

en vooral goedkoop.  Heden is er veel bla bla  bla 
en trekt het op niks en kost veel geld.  Maar de 
Vri jheidsboom,  deze heeft het ook niet zolang 

volgehouden.  Tot halfweg de 19e eeuw hebben 
we moeten wachten om een nieuw standbeeld 

van Jacob Van Artevelde te kunnen bewonderen. 

Waaistraat richting  
Anseeleplein 

Heden de gebouwen van Vooruit 
en Bond  Moyson. 

Feest in      1787 
Anno ± 1600. 
Verdwenen in 
1792 door de 
Franse inval. 
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Intrede in 1635 van een V.I.P., 
landvoogd Ferdinand. 
De triomfboog is nep.  Kijk es 
hoe hoog hij is, in dat trekgat. 
Ik vraag me af  hoe dit alle-
maal gemonteerd was dat het 
niet omwaaide!  Dit stond 
opgesteld aan het Kanonplein, 
de paarden reden onder de 
triomfboog richting 
Langemunt.  Er stonden 
maagdekens (poppen 
natuurlijk) opgesteld die 
verwijzen naar de Gentse 
neringen.  Ook zien we nog 
het standbeeld van Keizer 
Karel staan.  Ook het Torentje 
van de Vrijdagsmarkt 
herkennen we nog goed en 
ook de Meersenierstraat. 
Maar welk torentje zou dit 

geweest zijn. Het 
Utenhovesteen verdween in 
1839 aan de 
Vrindachmaerct (zie A22)  

Deze tekening 
bevindt zich in 
Madrid in het 
Pradomuseum. 

Dit gebouw was 
theatraal.  Hoe ze dit 
hebben geflikt is me 
een raadsel.  Denk 
aan de wind. 

http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/A22.pdf


Boven 
deze 
tekst 
zie je 
nog 
juist 
het 
stand-
beeld 
van 
Keizer 
KarelV 

Inhuldiging van Karel II in 1668 

Ik heb 
medelijden 

met de 
schilder die 

al deze 
mensen op 
de vrijdag-

markt moest 
plaatsen. 
Probeer jij 
es deze te 
tellen!!! 

Nog herkenbaar De Garenmarkt? 
Nu Anseeleplein 

Meerseniersstraat 
 
Waaistraat   

? 
Nog veel groen te zien.  als Graaf van Vlaanderen in Gent in 1666.  François Duchatel Brussel 

1616 - ? 1679. Inhuldiging van Karel II als Graaf van Vlaanderen in 
Gent in 1666 - 1668  



Keizer Jozef II (1741-1790)  
was de keizer die grote 

veranderingen wilde maar de 
tijdsgeest was er nog niet rijp 

voor.  
 

Eén decennia later zullen de 
Franse revolutionairen nog veel 

meer radicale hervormingen 
met harde hand doordrukken  

en onze gewesten in vele 
Napoleontische oorlogen 

betrekken.  En als we dan even 
terug mogen blikken dan was 

Keizer Jozef II een redelijk Keizer 
geweest en onterecht “Keizer 

koster” genoemd. Hij is 
gestorven op 50-jarige leeftijd 
toen zijn gewesten in rep en 

roer verkeerden met de 
Brabantse Revolutie.     

Marie-Christine een jongere zus van Keizer Jozef II  trouwde met 
aartshertog Albert en in het huwelijkscontract werd het paar ook de 
landvoogdij der Nederlanden beloofd.  Dat was de reden dat bij de 

inhuldiging op de Vrijdagmarkt Keizer Jozef II van Oostenrijk op 31 juli 
1781 niet aanwezig was.  Veel plezier heeft ze zeker niet gehad met de 

Brabantse revolutie en enkele jaren verder de Franse revolutie. 
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Moest men de Vrijheidsboom hebben laten staan van in de 
Franse tijd dan zou het al een ferm boomke geworden zijn op de 
Vrijdagsmarkt.  Toen noemde men het “Place de la Liberté”.  En 

ten tijde van Napoleon, Place  de l‘Empereur. 
Nee de foto is niet getrukeerd.  Het is een vrijheidsboom uit 

Bayeux in Frankrijk waar we op reis waren en ik dacht 
onmiddellijk aan onze Vrijdagmarkt! 

 
Het begin van de Franse tijd.  Sansculottes (letterlijk zonder broek 
)was de naam die men gaf aan de revolutionairen.  Deze droegen 
immers een lange werkmansbroek.  Het symbool van het Ancien 

Régime was de chique kniebroek. 
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De Vrijdagmarkt of liever toen               
“La Place de la Liberté”                         
met de Vrijheidsboom                       

in 1796 
Afgebroken 
gebouwen. 
Heden de 
gebouwen 
van Vooruit  

We zien dat Keizer Karel van 
zijn sokkel is verdwenen en 
vervangen werd door een 

Franse schone. 
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Het marktgebeuren op de     Vrijdagmarkt 
Vlgd. dia 

Cafe zwarte Kat 
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De fotograaf wist zeer goed wat ie deed.  Jacob 
kwam duidelijk tussen de 2 torens te staan! 
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Ajuinmarkt, was vroeger de naam van een 
deel van de Vrijdagmarkt.  De Kaasmarkt, 
werd gehouden ook op de Vrijdagmarkt.               
Daar verkocht men zowel inlandse als  
vreemde kazen (Hollandse, Engelse)  we 
spreken wel van zeer zeer lang geleden. 
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Vrijdagmarkt 
Op 13 feb. 1785  liet men om 15 u een 
luchtballon opstijgen met waterstofgas.  De 
luchtballon lande in Artois in Frankrijk dezelfde 
dag.  De pastoor zond aan de inrichters een brief 
terug.  Blijkbaar was het een onbemande 
luchtballon. 
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Het Toreke was vroeger het lokaal van de nering der huidenvetters.  Aanvankelijk een houten gebouw en 
daarna vervangen door het huidige.  Deze bouw begon rond 1451 en het torentje zelf werd opgericht in 
1483.  De opening van de Lijnwaadmarkt werd vroeger aangekondigd door een klok die in het torentje hing. 
In 1884 verwijderd.  De stukken lijnwaad die door de experts afgekeurd werden wegens fraude  werden 
aangeslaan na opgehangen te zijn aan de ijzeren leuning rondom het torentje.  Halfweg de 16e eeuw 
bouwde men nog er het klein gebouwtje tegenaan, dat je nu nog ziet.  Zoals je weet werden de bezittingen 
van neringen in 1539 verbeurd verklaard door keizer Karel en openbaar   verkocht in 1540.       
Vanaf toen werd het gebouw in 3 aparte woningen verdeeld.  In 1814 werd   het spitstorentje 
afgebroken en vervangen door een klein schaliedak zoals je kan zien op de    oude foto’s. 
De stad kon het ganse gebouw terugkopen op een openbare verkoping in                                                                    
1883 .  Het werd hersteld maar zoals vele gebouwen diende men het na  
100 jaar terug dringend  
te herstellen. Dit is                                                                                                                                                               
gebeurd na de aan-                                                                                                                                                                                              
leg van de parking in                                                                                                                                                               
1981.  En het mag                                                                                                                                                                     
gezien worden ons                                                                                                                                                                  
stukje geschiedenis. 
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Op de tentoonstelling in Gent in het Stam over koning 
Willem I der Nederlanden lagen er een 8-tal diepe 

borden met gouden randen met afbeeldingen erin, 2 
waren over Gent. Het Veerleplein en de Vrijdagmarkt 

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


Aquarel hieronder is van onge-
veer 1820 van de hand van 
soldaat Wynantz die meer dan 
100 aquarellen van onze stad 
heeft geschilderd. De rechter 
afbeelding is 200 jaar later. 

Voor 1913 zou de schilder, de 
Vrijgdagmarkt nog goed herkend 

hebben. Doch enkele jaren eerder zijn 
vele voorgevels volledig herbouwd en 

voorzien van originele gevels indien de 
tekeningen nog voorhandig waren. Dit 

alles voor de Expo van 1913 
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Het torenken op de Vrijdagmarkt. De 
marktklok om het begin en einde van 

de markt in te luiden. Tekening van de 
18e eeuw. 

Het Torenken van de Lijnwaadhandelaars 
op de Vrijdagmarkt 

Let op het dak van het torentje en dan kan je weten 
wanneer de tekening werd gemaakt. Namelijk voor 1814 
of na  1814 



Het Toreken, schilderij uit 
1855 van F. Boulanger 

Hersteld in de originele staat.  De klok voor het star-
ten van de lijnwaad-      markt met de leuning om de                                                     
fraudestukken                                                                              
van het lijnwaad                                                                          
aan te hangen. 

Een 
troubadour 

die het 
nieuws 
kwam 

zingen, een 
moord? 

Het aangebouwd 
gebouw uit de 16e 

eeuw eerder 
vernoemd 
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Het Gildenhuis der huidevetters uit 1452-1483.  In 1450 werd het houten gebouw vervangen door het huidige 
stenen gebouw.  In het torentje hing destijds een zware klok die luide bij de opening en einde van de lijnwaad-
markt.  Rond het torentje ter hoogte van de kornis loop een uitspringend balkon.  Aan deze borstwering hing 
men stukken lijnwaad die door de keurders niet goed werden bevonden.  Deze werken werden verbeurd ver-
klaard maar niet vernietigd doch geschonken aan de godshuizen, zeg maar een soort van ocmw.   Het  toren-
tje zoals we het hier zien werd grondig aangepakt voor restauratie.  Men trachtte het de laat-middeleeuwse 
staat terug te geven. Op ‘t torentje prijkte een meerminne als  windwijzer. 
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Toen ik begin 1973 in Gent kwam wonen stonden er jaren 
voor dit gebouw grote reclameborden.  Als ik tekeningen 
in mijn handen krijg probeer ik altijd te achterhalen wan-
neer de artiest op een stoeltje met zijn vertrouwde ezel 
aan het werk was.  Ook is het moeilijk te achterhalen 
wanneer de reclameborden werden geplaatst.  Ik vermoed 
dat ze toch meer dan 10 jaar dit mooi gebouw voor ons 
hebben verstopt. 
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Heraanleg van de vrijdagmarkt is gebeurd na de 
aanleg van de ondergrondse parking in 1981. Ook 
het torentje werd toen in dat jaar gerestaureerd            
na jaren leegstand.  
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De periode van de Verlichting was al een 
eindje bezig. 
1790, de Brabantse omwenteling . 
Keizer Jozef II heeft zich moeten neerleggen 
bij de hervormingen die hij wilde door-
voeren.  
Aan de ene kant was de kerk en ook de 
burgerij en edelen fel gekant tegen zijn 
plannen.  Want juist deze mensen hadden 
veel te verliezen wegens meer gelijkheid en 
rechtvaardigheid die hij wilde doorvoeren. 
De gewone mensen hadden toch niks te 
zeggen.  Hetzelfde jaar is keizer Jozef II 
gestorven en heeft hij de inval van de 
Fransen dus niet meegemaakt.  Deze zullen 
met harde hand en met geweren iedereen in 
de pas laten lopen.  Rond 1789 is de Franse 
revolutie allesbehalve zacht verlopen. 

De oostkant van de Vrijdagmarkt 
met torentje en de Belgische 
driekleur en standbeeld van 
Keizer Karel. 



We zijn 1981.  Wat zou hier gaande zijn?  De ondergrondse 
parking.  In 1982, een goed jaar later is hier niks mee van te zien. 

Ik ben toen ook even gaan piepen tijdens de werken.     

In 1973 kwam ik in Gent wonen en rondom het 
Torenken waren er reclameborden.  Nu is men 
is bezig aan de restauratie.  
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1678 

Monteryfort                                             Spaans Kasteel  

De Oude 
Houtleie 

Ketelvest  



Reep  St.-Baafs Belfort  Stadhuis  Vrijdagmarkt  St.-Jacobs Leie    Steendam     Spaans Kasteel Ottogracht  Goudstr. Sluizenken 

Kaart van  1641 



Einde van de Vrijdagmarkt.  
Om de omliggende straatjes 
en pleinen te zien ontdek 
dan A24, A25 en A26. 
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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! 

http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/A24.pdf
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
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf

