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Ik ben weg geen middeleeuwer maar toch 
ken ik de stiel van deze mensen 

In onze stad Gent waren de neringen of ambachten gedurende de 15e en 16e eeuw 

goed georganiseerd in gilden.  Elke gilde had zijn wapenschild.  De gilden hadden ook 

vertegenwoordigers in het stadsbestuur. Zij maakten Gent groot. 

Inbreng door 

Johan Coppens johan@sint-pietersdorp.be 
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Foto uit 1940.  Het vroegere “Hotel 
Ortegat” gelegen net voorbij de 
Schouwvegersstraat aan de Houtlei 
werd gebouwd in 1735 in Louis IV-
stijl. 
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Onze Hollandse soldaat 
Wijnantz heeft blijkbaar 
niet stilgezeten in 1821. 
Hier de Oude Houtlei 
gezien vanaf de Turre-
brug.  De brug lag dichtbij 
de Poel. 

Op 30-4-1873 woedde een brand  in het 
St.-Amandusinstituut.  Het torentje 

stortte volledig in.  De eerste steen van 
de kapel was gelegd in 1480, herbouwd 
in de 17e eeuw.  Het torentje werd in de 
oorspronkelijke staat herbouwd.  Heden 

is dit toch een ander torentje. 

Bijna dezelfde situatie maar nu 
bijna 80 jaar later.  De fotograaf 
stond midden op de Turrebrug. 

Na de demping van de Houtlei 
werden op deze plaats gebouwen 

opgetrokken.  Men beschikte 
immers over stevige kaaimuren. 

“Hotel Ortegat” uit  1735.  Bestaat 
nog steeds. 
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Foto boven.  Na de sloop 
van enkele gebouwen  
en vervanging door  
nieuwbouw is het huidige  
torentje van de oude kapel  
terug zichtbaar vanaf de                                                                                               
Houlei.   Foto links zijn de 
gebouwen van het oude St.-Amandscollege (bestaande gebouwen) 
gefotografeerd vanaf de andere vleugel.  Rechts op de foto is de Houlei.  

Daar waar je water ziet werd dit 
ingenomen door gebouwen.  De 

kaai van de Oude Houtlei werd 
de nieuwe rooilijn. 
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afgebroken voor 
nieuwbouw. 

‘t Is misschien wel hier dat in deze schouwburg in 1847 
de 1e uitvoering plaats  heeft gehad van “De Vlaamse 

Leeuw” 
Zie Ghendtsche Tydinghen jaargang 1993 nr 4 blz 203  de 

toekomst zal het uitwijzen. Dat word nu weerlegt 

In deze zaal opende 
de St.- Lucas haar 
kunstdrukschool in 
1926.  De ramen 
achter het podium 
gaven uit op de 
Shouwvegersstraat. 

Het is ook in dit gebouw dat in 1870 voor de 1e 

keer de Gentse afdeling van de Eerste Inter-
nationale bijeenkwam.  Maar zoals we weten 
heeft dit niet lang geduurd en werd de tweede 
gesticht. 

Op de hoek Oude Houtlei – Schouwveger-
straat stond vroeger een belangrijke 
schouwburg, gebouwd in 1758.  In 1780  
werd er de Parnassus, een vlaamssprekende 
schouwburg, gesticht.  Een dekreet van 1806 
beviel de sluiting van alle Vlaamse 
schouwburgen.  Dat bleef zo tot 1812.  Wat 
later in 1848 werd er overgeschakeld van 
schouwburg naar dansgelegenheid.  Ook 
werd de zaal gebruikt voor meetings en 
vergaderingen.  In  1926 was er een afdeling 
v/d St.-Lucasschool gevestigd, het HIGRO 
(hoger instituut voor grafisch onderwijs).  In 
het begin van 1950 werd de oude feestzaal  
van de Parnassus afgebroken en in 1988  
kwam er het huidige gebouw te staan  
van de St.-Lucasschool.  

Tekening uit? 

Foto  



In de Schouwvegersstraat staan er hier vanaf de 
Holstraat bijna allemaal nieuwe gebouwen en links 
allemaal eentonige arbeidershuisjes.  
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De Oude Houtlei gefotografeerd iets voor de Schouwvegersstraat. 
Het gebouw links werd afgebroken om er bijgebouwen van Sint- 
Lucas op te trekken.  Op deze plaats was er een belangrijke 
toneelvereniging  gevestigd.  De naam Parnassus. 
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10-9-1863 het beluik (?) Poortakker op de Houtlei 
en gronden eromheen werden verkocht aan Joseph 
de Hemptinne.  De koper wijst erop dat de kapel, 
een der oudste bidplaatsen van Gent, zal behouden 
blijven (gans deze grond zal hij schenken aan zijn 
dochter die er een klooster zal van maken). 
Het grondgebied van het  Begijnhof Poortakker 
was gelegen tussen de Oude Houtlei, Holstraat, 
Wellingstraat en Schouwvegersstraat. 

Kaart van 1855 

? 
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Monasterium Poortackere (nu hotel) op de Houtlei.  In de 2 
begijnenhoven in 1260 die onze stad rijk was, was er plaats tekort 
om de Begijntjes te huisvesten.  Men kocht dit lapje grond die 
buiten de stadsmuren lag op de Houtlei. In 1796 zijn we onder het 
Frans bewind en alle kerkelijke en godsdienstige goederen werden  
aangeslagen.  De begijntjes konden blijven wonen maar gans het 
terrein kwam in het bezit van de commissie van Burgerlijke 
Godshuizen.  In 1861 nam deze instelling het besluit  vele 
godshuizen en de begijnhoven op te doeken.  De begijntjes van 
Poortakker en het Groot begijnhof moesten verhuizen naar hun 
nieuw begijnhof in St.-Amandsberg.  De textielbaron de Hemptinne 
die zeer zeer katholiek was heeft gans het terrein van Poortakker 
kunnen kopen van de Burgerlijke Godshuizen in 1869. Deze 
verhuurde het terrein aan het bisdom Gent om er zusters te huis 
vesten.  Deze zusters lieten de oude gebouwen afbreken en men 
bouwde de er nu nog bestaande Neogotische kapel in  1874.  De 
eigenaar de Hemptinne schonk gans het terrein aan zijn dochter die 
reeds abdis was bij de Benediktessen.  Zij besloot deze terreinen op 
te delen en te verkopen en het geld te besteden aan de opbouw van 
haar abdij (1905).  In 1919 heeft de abdis dan haar laatste deel 
verkocht aan de zusters die er woonden.  Door het slinkende aantal 
zusters in 1998 kwam een einde aan gans deze geschiedenis en 
werd het klooster een hotel. Dit was een zeer korte samenvatting 
van een geschiedenis van bijna 730 jaar. (ok?)    

Sanderusplan uit 1641 
johan@sint-pietersdorp.be 
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Holstraat  

Wellingstraat.  Ook 
hier stond de tijd niet 
stil.  Links zijn bijna 
alle oude huisjes 
verdwenen of werden 
grondig gewijzigd 

Hier was tekenaar Gilbert 
Boerjan present.  
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Einde van de Wellingstraat 

Mei 1976.  Vooraan de nrs 43 en 45. 
Foto onderaan was een beluikje dat 
in 1949 gesaneerd werd. 

Op de kaart van 1875 maken de nummers een sprong van 21 naar 51 

Tuurlijk is het verdwenen en ook hier in de Wellingstrtaat 
moest men met nieuwbouw  de oude rooilijn verlaten 
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Ook dit huisje heeft waarschijn-
lijk bescherming van de over-
heid gehad.  De dakkapel  heeft 
het als zovele oude huisjes niet 
overleefd en werd vervangen 
door een Veluxraam (boven). Wellingstraat  

Nog redelijk veel oude huisjes die werden opgeknapt en natuurlijk  ook 
werden afgebroken. Degene die ze afbraken moest meteen 2 meter 
achteruit bouwen op de nieuwe rooili jn. 

Heins tekende rond 1900 de Wellingstraat kant Holstraat.  
Dit straatje verbindt de Oude Houtlei met de Holstraat 
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Oude  Houtlei 
Nr 10 in 1940 
en heden 

Tekening van 
Roger, ik 
bedoel wel 
doorgestuurd 
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In het Stam zag ik deze foto hangen over de tentoonstell ing over 
“Misdaad”.  Welke misdaad dat er begaan werd heb ik niet 
meer gelezen. ‘T werd me wat teveel over al die misdaden die er 
werden opgelost door de recherche in Gent en omgeving. 

De Oude Houtlei toen n r 54 voor 

W.O. II .  Deze foto werd genomen 
vanuit de Zwartezusterstraat om 
het vol ledige gebouw te kunnen 
vastleggen.  Dat was mijn geluk 
anders had ik het niet meer 

kunnen plaatsen.  Het torentje 
rechts  en een deel van het gebouw 
staat eveneens op de foto  
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Wanneer de foto rechts is genomen 
in de Brandstraat weet ik niet.           
Maar ik ben al blij dat ik weet             
waar het huis eens heeft                    
gestaan.  

Oude Houtlei  

Holstraat  

Foto uit de p.p van  

 
gevonden op het internet 
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De man staat voor de ingang van de 
achterliggende huisjes die we op de 
kaart terugvinden.  De overige 2 
huisjes staan links en rechts van hem 
(de nrs 17 tot 25) 6 huisjes in totaal. 
Na de afbraak kwamen de muur en 
de huisjes te staan op de nieuwe 
rooili jn.   

2 slides verder 

Op de volgende slide zien we nog een oud citeetje, de nummering op de kaart 
komt niet overéén met de huidige nummers.  De kaart is van rond 1880.  Het 

vlgd. citeetje (dia) staat niet op de kaart vermeld van 1880 , het was zeker een 
citeetje van voor 1850. ofwel stonden de huisjes waar nu de 2 huisjes op de 
nieuwe rooilijn staan. Waarom? Op de oude foto links zie je reeds een deel 

van dezelfde muur 
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Een ex-citeetje in 
de Brandstraat. 

        2 ingangen 
van vermoedelijk 

2 citeetjes  in de       
           Brandstraat 

nog in 1961 

Spijtig dat ik niet meer 
gegevens heb over deze 
huisjes.  Zie ook volgende 
slide over dit citeetje. 

In mei 1329 was er in 
deze straat een enorme 
brand vandaar de naam 
de Brandstraat.  Waar-

schijnlijk zijn alle huizen 
in de brand opgegaan.  
In 1385 stierf iedereen 

uit de buurt aan de 
pest, enkel 1 Spaanse 

vrouw overleefde. 
Sindsdien was er jaar-

lijks een bedevaart naar 
de Sint-Pieters-abdij.  

Door te weinig 
belangstelling is dit 
gebruik al heel lang 
afgeschaft.  Ook de 

mensen hadden het 
door dat de pest was 

verdwenen.   Brandstraat 
heden en               
begin de jaren 
zeventig . 
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Violettelei  

Galgenbergs 

Tw
aalfkam

e
re

n
straat  

Regelmatig toon ik details uit kadasterkaarten 
van 1825 die oorspronkelijk werden opgemaakt 
toen we nog één land vormden met Neder-
land.  Deze kaarten werden verder gebruikt en 
aangevuld na de onafhankelijkheid.  Na de 
scheiding met Nederland waren we als je wat 
geschiedenis leest allesbehalve een welvarend 
land.  Het kanaal Gent-Terneuzen werd voor 9 
jaar afgesloten.  Neem daar nog een jaar bij om 
alles terug op te ruimen en uit te baggeren.  Na 
10 jaar stilstand kon het eerste schip er zijn 
lading lossen in 1840.  Later werden we gecon-
fronteerd met verschillende choleraplagen.   
In 1855 waren de gebroeders Gerard klaar met 
hun kaarten en er trad rond deze tijd wat 
verbetering in.  1825-1855 was dus 30 jaar. 
Vermits deze kaarten regelmatig werden 
aangepast kan ik dus niet de datums vast-
stellen wanneer deze werden aangevuld.  
Maar je mag aannemen dat er niet zoveel 
veranderd is tussen 1840 en 1850. Zoals je weet 
heeft de stadsuitbreiding vooral plaatsgehad 
toen in 1860 de poorten niet meer werden 
gesloten. 20 jaar later moest men terug nieuwe 
kaarten hebben. Dit gebeurde met de Gevaert-
kaart rond 1880, 25 jaar later na de gebroeders 
Gerardkaart. 
Het is interessant deze kaarten te vergelijken 
met deze van 1855 om te zien hoe onze stad is 
veranderd.   
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In 1896 waren er in de Brandstraat 12 citeetjes. 
in 1935 waren er nog 8.  De citeehuisjes werden 
gebouwd voor 1850, namelijk het jaar v/d 
nieuwe regels op het bouwen van citeetjes.  Men 
diende voortaan een ingang te hebben van 3 
meter breed en deze mocht niet overbouwd 
worden. 

In 1976 waren de laatste inwoners weg.  Op de luchtfoto zie je 
nog de huisjes staan van het Citeetje.  Ik denk dat de gebouwen 
nu beschermd zijn. Waarom staat er dan nog geen nieuwbouw? 

De ingang van de 
achterliggende 

huisjes, het citeetje 

Ingezonden 
door Roger 

Caufrier 



Schilder-tekenaar Gilbert Boerjan 
had er in de jaren tachtig zeker zijn 
werk van gemaakt om een honderd-
tal kapelletjes te schilderen. 

Twee dicht bij elkaar liggende 
kapelletjes in de Brandstraat 
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De Brandstraat was zoals vele straat-
jes in Gent ook een smal straatje. Niet- 
tegenstaande de weg aan beide zijden 
1 meter smaller was is dit voor Gentse 
normen nog altijd een smal straatje. 
Bekijk de kaart rechts van 1855. 

Op de kaart van 1850 is gans de straat nog zoals jaaaren ervoor.  
Waarschijnlijk is de eerste stap gezet geweest rond 1850 om de                                     
straat te verbreden want op de kaart l inks waren reeds een drietal                                                  
huisjes afgebroken  en werden de nieuwe gebouwd op de nieuwe                             
rooili jn.  Ik vermoed dat de oude huisjes zeer breed waren want men                            
kon in plaats van drie nu vier huizen bouwen. Dus alle huizen op de 
nieuwe rooilijn zijn van na 1880, uitgenomen deze 4 huizen op de foto. 

1855 1880 

Vorige slide 



Waarschijnlijk 
was dit ook een 
ingang van een 
beluikje 

Brandstraat in 1935 
toen nrs 61 tot 69 

Ik denk 

dat het  
de 

laatste 
huisjes 

zijn van 
de 

afbraak 
ofwel 

het 
appar-

tement 

Hier ziet men 
duidelijk hoe 
breed de 
Brandstraat 

was .  Eens 
afgebroken 
moest men 
zowel l inks als 
rechts  van de 

s traat 1 m. 
achteruit 
bouwen 
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Nog altijd staat de man op de 
foto van het vorige beschreven- 
beluikje.  Nu 2 huizen verder 
een ander beluikje met 5 
huisnummers, van 71 tot 79.  

Ingang vorig 

beluikje 

Om het heden te zien bekijk je de vorige dia, want alles 
is afgebroken en de nieuwe huizen moesten achteruit . 

Vanaf 5 m. achter de 
façade had de over-
heid voor 1850 niks te 
piepen.  De cholera-
plagen en andere 
mistoestanden waren 
de aanleiding tot het 
invoeren van strengere 
wetten. 

Brand- 
straat 



Holstraat  

De 2 vorige 
beschreven 
beluikjes 

Rechtover het vorige be-
schreven beluikje nu de 
pare nrs 64 tot 82. Tien 
huisnummers en dit is 
bijna onmogelijk te zien op 
de kaart.  Deze werden 
afgebroken tijdens de 2e 
W.O. in 1941.  Ik denk dat 
alle huizen tot het café 
werden afgebroken om de 
huizen te bouwen zoals je 
ze iet op de foto “heden”. 

heden 

De laatste 2 beluikjes 
lagen recht t.o.v. elkaar 

Brandstraat 
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Pikzwart zijn de citeetjes die er waren rond 1904 
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Oude Houtlei.  Het huis links achteraan is reeds de Hoogstraat.  Op 
de recente foto staat het huis achter de verlichtingspaal.  Met de 
inval van de franse revolutionairen was het gedaan met het  
Alexianenklooster.  Na de Franse tijd heeft het klooster nog 30 jaar 
dienstgedaan als militaire gevangenis.  Daarna was het eigendom van 
de godshuizen die er geestenzieken in onderbracht.  Deze laatsten 
werden dan overgebracht naar het nieuwe gesticht aan de 
Palinghuizen in 1858, het Guislaingesticht. 

Volgend foto 
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Terug grote subsidies gekregen om alles grondig op te knappen wat ze jaren 
lang hadden verwaarloosd.  Mocht men dat mooie torentje (brandde af in 
1873) er niet opgezet hebben dan ik vraag me af of de kapel nog bestond!!! 
Op een bepaalde moment voor 1859 kon men een groot stuk grond niet 
meer bereiken.  Men vroeg aan het stadsbestuur de Oude Houtlei te 
overwelven tussen de Posteernepoort(brug) en de Torrepoort, 380 meter. 
Veertien stemmen tegen en werd het verworpen.  In 1863 zullen de 
Broeders van de christelijke scholen (St.-Lucas) het gewezen klooster der 
Alexianen aankopen en het St.- Amanduscollege oprichten.  Heden terug 
een nieuwe bestemming.   In 1899 werd de Houtlei gedempt en deze grond 
werd verkocht. 

Gefotografeerd vanaf de 
Oude Houtlei 
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Het St.-Amandscollege was gelegen aan de 
Oude Houtlei.  Later kwam de Artevelde-
hogeschool van deze gebouwen gebruik 
maken.  Heden zoekt men er een nieuwe 
bestemming en zijn er duchtige werken bezig.  
Ondertussen al lang een nieuwe bestemming, 
zal dit even moeten opzoeken.  
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Einde B10 zie verder B11 
Schokkebroersvestje, 
Klein Ramen, Ramen, 
Komijn-, Brouwerstr., 
Blindeken 
Luxemburgstraat,  
Torrepoort en -steeg 

Beste, we zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert.  Voor ons is het van belang het web-
adres door te geven aan vrienden en ook E23 erbij te vermelden zodat zij onmiddellijk hun 

straat kunnen aanklikken.  Zalig toch!   
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