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De Torrepoort uit een zeer ver verleden 

Na het dempen van de Houtlei werden op de Poel de huizen aan 
weerszijden gesloopt.  De Poel werd in 1904 verbreed en de rooilijn van de 
huizen werd gelijk gebracht met deze van de Hoogstraat.  De bouwvakkers 
die in 1965 op de Poel een burelencomplex aan het bouwen waren op de 

plaats waar vroeger statige herenhuizen stonden stootten op deze plaats 
ook op de oude Torrepoortfunderingen (zie verder).  Deze poort was de 
voornaamste van de 4 bruggen over de Houtlei. 

Kruispunt Houtlei met de Hoogstraat.  Alle gebouwen die je ziet op de linkerkant van de foto zijn 
gebouwd op de grond waar vroeger de Oude Houtlei lag.   Zo wist de stad extra inkomsten te 

bekomen.  De kaaimuren werden zelfs gebruikt als fundering voor de voorgevels.    

Deze poort werd gesloopt in 1840 om de doorgang 
naar de brug te verbreden. In 1904 zie hierboven 

De brug verdween in 
1882.  Men stootte bij de 

afbraak op oude 
grafzerken uit de 15e 

eeuw.  Ook merkwaardig 
was toen men bij het 

uithalen van een eiken 
balk een grote 

hoeveelheid goed 

bewaarde eierschelpen 
aantrof.  Het ei was bij  
onze voorouders het 

zinnebeeld van leven en 
duurzaamheid en daarom 

metselden zij dikwijls 
eieren in de fundering van 
hun woning.  De nieuwe 
brug kwam er in 1882. 

Zoals je weet werd 7 jaar 

later de brug afgebroken 
wegens het dempen van 

de Houtlei. 
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De Turrebrug.  Onmogelijk meer te fotograferen omdat er heden 
gebouwen op de oude bedding van de Houtleie staan. Links en 

rechts zijn alle gebouwen verdwenen. Alleen de                           
gebouwen aan de Oude Houtlei staan er nog. 

Aan de  
Poel, 

Turrepoort 
en brug,  

Houtlei en 
Ramen is de 
omgeving zo 

veranderd 
dat ik dit 
kruispunt 
hier heb 
geplaatst 
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Turrepoortbrug 
Schokkebroersvestje 
Poel                                              
St.-Michielsstraat 
Ingelandgat 

Kapel en klooster van de 
Alexianen of Schokkebroeders Kaart van 

1855 

Ingang van het Schokkebroersvestje 
werd rond 1904 afgesloten 

Op deze 2 kaarten zie je 
duidelijk hoe de situatie is 
veranderd en het in feite 
niet gemakkelijks is om 
het oude Schokkebroer-
vestje nog te lokaliseren, 
vermits de rooilijnen zo 
verlegd werden om van 
het smalle Turrepoort-
brugje de heden toch 
brede Hoogstraat te 
betreden. 
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Waarom deze extra dia?  Rond de Poel en de Oude Houtlei is bijna alles 
van de kaart geveegd.  Er werd een nieuwe rooilijn getrokken in het 
verlengde v/d 4 nog bestaande gebouwen op de Hoogstraat tot op de 
hoek van de Poel, het CM-gebouw. Bekijk de 2 blauwe lijnen op beide 
kaarten.  Waarschijnlijk dienden hierbij slechts 2 gebouwen onteigend. 

Kaart van 1855 

Na 1904 is de heropbouw begonnen van dit deel. Op de volgende dia spreekt 
men in 1933 van de afbraak van 7 huisjes die naast de kapel lagen. Naast de 
kapel zie je geen 7 huisjes in het verlengde van de kapel liggen. Maar op de foto 
lagen deze huisjes niet meer in het verlengde van de kapel maar schuin 
tegenover de kapel. Ik denk dat deze huisjes werden gebouwd na het drukken 
van deze kaart. 
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Foto Links.  De ingang van de kapel  
aan het Schokkebroersvestje.  Links 
had je 7 huisjes in dit s teegje dat 
ges loopt werd in 1933. Op de foto 

hiernaast  is het torentje verdwenen 

Gaat het over deze 7 
huisjes of aan de 

andere kant van het 
steegje en werd dit 

gebouw in de plaats 
gezet? 

Ik heb onvoldoende 
gegevens.  
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                           Voor mensen  die    
   de eerste     keer kijken en niet 
weten wat de J op de kaart zegt?     
   Het is de J van                                    
     jardin in het                                                       
      frans. TUIN 

KAART 
VAN 
1855 

Na de demping van de Houtlei 
is alles rondom fel veranderd.  
Aan deze kant van de St.- 
Michielsstraat - Poel is alles 
van de kaart geveegd en de 
straten werden verbreed.   
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Het een en ander gelezen over het Schokkebroersvestje, een van onze verdwenen stadsdelen.  Ik zal proberen dit zo kort mogelijk weer te geven.  

Dit besloeg immers 18 bladz., dus bijna een onmogelijke zaak. 

Toen het nut van de Turrepoort verdwenen was (14e eeuw), verhuurde men een deel van de gebouwen, o.a. ook de Turrepoort.  Deze werden in pacht 

gegeven aan Cellebroeders.  Hun taak was om zieken te verzorgen en ten tijde van de epidemieën de doden te begraven.  Ook het verplegen van 

geestesgestoorden was hun taak.  De Cellebroeders hadden in de loop van de geschiedenis verschillende namen; ik bespaar ze jou maar één wil ik je 

niet onthouden.  In de 15e eeuw duikt de naam Alexianen op.  Dit was dezelfde orde als de Cellebroeders.  Deze hadden ook zusters vandaar  de naam 

Zwartezusterstraat, deze bleven bestaan tot rond 1500.  Het ging voor de broeders erg voor de wind.  Men kon een mooi kapelleke bouwen, dit 

gebeurde in 1481.  Deze was enkel bereikbaar langs het Schokkebroersvestje.  In 1561 dienden de broeders geen pacht meer te betalen.  Wie zou er 

niet blij zijn met zo een huisbaas (de stad), maar er zat een addertje onder het gras.  Ze moesten delen van de Turrepoort afbreken.  Deze stenen 

zouden dienen om bouwwerken uit te voeren aan de Sassevaart.  We schuiven op en we zijn in de woelige jaren van de Beeldenstorm (1566), hun kapel 

werd ernstig beschadigd.  Tijdens deze periode deden de kloostergebouwen dienst als gevangenis.  Na de val van het Regime kwamen de broeders 

terug hun plaatsje innemen.  Er was weer werk aan de winkel en er kwam veel later (1681) een barokkerk, dus een nieuwe kapel na meer dan 200 

jaar.  Deze Kapel bestaat nog steeds en is te zien vanaf de Oude Houtlei.  Op het dak stond een sierlijk torentje, het brandde af in 1873 maar werd dan 

in zijn oorspronkelijke staat hersteld!! Bekijk de schilderijtjes van soldaat Wynantz uit 1820 eens.  Aan de oostzijde van de kapel bevond zich een 

mooi barokke poort.  Deze poort werd overgebracht naar een binnenkoer van het St.-Lucasinstituut.  Met het binnenkomen van de Fransen, de revo-

lutionairen, werd de toestand voor de broeders zeker niet rooskleuriger.  Betalen of anders buiten.  Na veel vijven en zessen was het laatste het geval. 

De Fransen die al vlug de geschiedenis van dit klooster hadden vernomen hebben dan de gevangenissen terug ingevoerd.  Toen de Fransen verdwenen 

zijn de wetten gebleven.  De Cellebroeders of liever de Alexianen kwamen onder het bestuur van de Burgerlijke Godshuizen van de stad.  Terug waren 

er nieuwe projecten voor het oude klooster.  We zijn nu 1828, gevangenis voor onvermogende schuldenaars, later werden deze gastvrij ontvangen in 

de gevangenis aan de Coupure.  Toen deze bewoners vertrokken kwamen er geesteszieken in de plaats, maar later vonden ze het gezelliger in de 

nieuwe gebouwen van Guislain.  5 jaar stonden de gebouwen leeg, ze werden opgeknapt en het St.-Amandusinstituut had er een onderkomen 

gevonden in 1863.  In 1896 werd er een verbouwing doorgevoerd door de nieuwe moderne beeldenstormers en er kwam een travee bij, doch het mooie 

barokke geveltje verdween.  Begin 20e eeuw werden belangrijke werken uitgevoerd aan de Poel.  Op de gewonnen grond en op de vroegere kaaimuren 

kwamen er nieuwe gebouwen te staan en in 1903 werd de Torenbrug gesloopt want die had geen enkele nut meer vermits de Houtlei was gedempt.  

Het St.-Amandsinstituut dat altijd maar verder uitbreide kocht in 1904 het Schokkebroersvestje en enkele huizen in de Watergraafstraat.   Rond 1904 

waar vroeger de ingang was van het Schokkebroersvestje kwam er een woning, het huidige nr 9.  Daarnaast terug richting centrum was de hoek St.- 

Michielstraat , heden een café.                                                 (oef  oef  oef dat was 700 jaar in het kort) 
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Met de verbouwingen van de 
kapel in 1896 verdween de 
mooie barokke geveltop en  
 kwam  er een travee bij 
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Rond 1825 werd 
deze aquarel ge-

schi lderd.  Het to-
rentje is niet meer 

hetzelfde.  Ik weet 
dat er even brand 

is  geweest in 
1873.  Maar het 

werd in zijn 

oorspronkelijke 
s taat hersteld.  In 

elk geval is dit 
niet hetzelfde. 

In 1857 is het Schokkebroersvestje verlaten.  De oppervlakte was 3746 m² 

en had een lengte aan de Houtlei van 170meter.  Dit stuk grond is door de Houtlei bijna 

onbereikbaar en dus onbruikbaar.  Er wordt een voorstel ingediend om de Houtlei te 

overwelven tussen de Posteerne- en de Torrepoort (380meter).  Het voorstel werd 

verworpen.  In1863 zullen de Broeders v/d christelijke scholen het Schokkebroervestje 

kopen en er het St.-Amandscollege oprichten.  35 jaar later zal men de Houtlei dempen en 

de school kon zich dan goed uitbreiden, daar waar eens de Oude Houtlei liep. 
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Voor de mooie ogen v/d toeristen ziet de overheid toe op de naleving v/d regels 
aangaande gevelonderhoud.  Maarja wat is onderhouden hé.  Ik heb onlangs al  
die mankementen ontdekt door het nemen van foto's om ze te kunnen uittekenen.   
Hout is verdwenen en opgelapt.  Schaliën zijn van de torentjes weggewaaid en 
opgelapt met lood.  De verrotte beelden werden vervangen door een lat hout.  
Ik denk dat er twee dakkapelletjes zijn verdwenen.  Op de linker foto zie je nog  
om de 90° dakkapelletjes op de foto; links en rechts zijn ze verdwenen.  Had ik  
maar geen telelens op mijn toestel!  Dan was alles oké. 



Vroeger was het torentje 
van ver reeds goed 

zichtbaar, maar na de  
demping van de Houtleie 

werden er grote gebouwen 
opgetrokken op de kaaien 
van de Houtlei.  Je moet 
alert zijn om het torentje 
waar te nemen want je 
wandelt er zo voorbij. 

Gelukkig hebben ze deze 
insprong op de Oude 

Houtlei niet herbebouwd.  
Tot enkele jaren geleden 

stond hier het poortje die 
vroeger stond in de St.- 

Michielsstraat (blauwe pijl). 
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De foto moet dateren rond 
1904, dat is de datum van 
de verbreding  van                           
de straat. Afbraak.  

Houtlei  

Drie kaarten omgeving van de 
Poel. 1880, 1912, 2013. Na het 

dempen van de Oude Houtlei 
werd de straat niet verbreed 

maar werd de waterloop 
ingenomen door bebouwing.  

Schooltje op 
Klein Raamhof 

St-Michielskerk  

Op de kaart van 
1912 zien we 
bitter weinig 
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De Torrepoort en het 
Schokkebroedrsvestje. De Torrepoort 
gebouwd rond 1100?  Had zijn nut als 
verdedigingssysteem reeds verloren in 
de 14e eeuw.  

Zoals eerder vermeld waar 
eens de Houtlei l iep werd 
deze gedempt en de grond 
werd verkocht (inkomsten 

voor de s tad) en onmiddellijk 
bebouwd.  De Poel kreeg een 
nieuwe Rooilijn.  Waar juist 
het Schokkebroerdersvestje 
liep is spijtig genoeg niks 

meer van te merken. Toch 
was het eens een historische 
belangrijke plaats.  
 

? 
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De Turrepoortbrug tussen 1869 (de 
bouw van de brug) en 1899 (de 
afbraak wegens demping).  Voorheen 
was het een stenen brug met 2 bogen  

Ramen.  Deze straat zal verbreed worden in 
1904 door deze huizen af te breken later in de 
jaren zeventig. 

Ramen  

Zie situatie verder  
               op B17 
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Ramen 

Hier lag vroeger 
de Oude Houtleie 
en de brug 

Het klein straatje Ramen (volgende 
dia) werd na het afbreken van de 
huizen naast de Houtlei verbreed 
tot een serieuze straat 
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Ramen 
rond 
1900 

Onder het Frans bewind 
werd ook “Ramen” slecht 
vertaald, “Rue du Bélier”.  
Ramen had niks te maken 
een ram maar met ramen 
waarop stof werd gespan-
nen om te drogen. 

Nogmaals de Turrepoortbrug 
aan de Poel.  Foto uit 1894, 
dus 5 jaar voor het dempen 
van de Houtleie.  Na het 
dempen zullen de huizen aan 
weerszijden worden gesloopt 
en zal de rooilijn zijn zoals 
deze van de Hoogstraat. 

Ramen nr 24 johan@sint-pietersdorp.be 
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Foto 1971.  Hoek Ramen – Hoog-
straat.  De gebouwen zullen kort 
na het nemen van de foto worden 
gesloopt en er komen admini-
stratieve gebouwen die aan de 
staat zullen verhuurd worden.  
Deze laatste zijn ondertussen 
verhuisd naar het UCO-gebouw 
aan de oprit van de autosnelweg. 
Rechts op de hoek staat er het 
gebouw van de belastingen en 
inmiddels zitten zij ook in het UCO-
gebouw. 

De fotograaf stond in de Ramen en keek richting Oude Houtlei. 
De huizenrij rechts (1971) en links  zijn bijna tezelfdertijd afge-
broken geweest voor administratieve gebouwen. Rechts zijn de 
gebouwen ondertussen weer ontruimd en deze administratie zit 
nu aan het werk in het Zuid-complex aan de autoweg. 

Kruispunt Oude Houtlei  
Hoogstraat  Ramen 
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Hoekhuis Ramen - Brouwersstraat  1923. 
Deze huizen werden begin 1971 afgebroken 
voor  kantoorgebouwen. 

Nr 5 

Nrs 11 en 13 

Begin van de 
afbraak in de 
jaren zeventig 
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Foto boven uit 1931 van Ramen nrs 5 - 7.  Deze 
huizen zijn verdwenen voor het bouwen van 

kantoorgebouwen (Ramen-Poel).   Deze huisjes 
zijn blijkbaar al een tijdje verbouwd geweest. 

Niks past meer  in het plaatje, maar na 50 jaar is 
natuurlijk veel mogelijk.  

2 maal dezelfde foto maar de fotograaf is dan wat opzij gestapt. 
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Peperstraat 
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Het Blindeken.  Wat weten we over dit het gebouw, het was 
een smidse en dat het voor de leveranciers die met ijzer 

kwamen zeer moeilijk was om het ijzer daar in de poort binnen 
te krijgen.  

               Op het einde van de     
   Brouwerijstraat  om de hoek,              
is het ‘t Blindeke 
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Ramen        Brouwersstraat  
Rond 
1921 

Vlgd. dia 
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Brouwers-
straat  

1940 
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Dit wist ik ook niet.  

Op het Metsershuis  

dat nagebouwd werd 

in 1913 op de Graslei  

staat het schild van 

de Brouwers ! 

Mij toegezonden door Johan Coppens 

Brouwersstraat, Brouwers.  Ook dit beroep is bijna verdwenen.  

Bijna iedere gemeente had vroeger zijn eigen brouwerij maar vanaf 

1900 zijn deze langzaam verdwenen en schoten de sterksten over. 

Nog wat later beheersen alleen de groten de markt. Doch nu 

steken kleine brouwerijen weer de kop op met lekkere bieren. 

TEveeeel om op te noemen. 
johan@sint-pietersdorp.be 
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Hoek Ramen – Brouwersstraat.  Twee decennia later  zal ook dit       
huizenblok verdwijnen voor de aanleg van de Parking Ramen. 

Foto begin de jaren 
zeventig 

Ondergrondse 
parking 
Ramen 

Ondertussen ook al verdwenen 
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Inbreng van Roger Caufrier 

Brouwersstraat 
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Ramen, café “De Prins” is of 
was reeds een zeer oud café 
(1775 en da kan tellen hé) 

Dit was in het verleden ook een 
belangrijk en bekend gebouw 
waar er over maatschappelijke 
zaken vaak van woorden werd 
gewisseld, o.a. in 1868 over de 
afschaffing van de loting (dit 
wetsvoorstel zou nog jaren 
aanslepen) en over de voertaal 
van de magistratuur in Vlaan-
deren, deze moest Vlaams 
worden.  

In 1868 werd er ook 
gepraat over het af-
schaffen van nacht-
arbeid voor vrouwen, 
verbod op kinder-
arbeid onder de 10 
jaar en arbeidsduur-
vermindering tot 
maximum 6 uur per 
dag voor kinderen 
tussen 10 en 14 jaar. 
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Hoek Ramen –
Komijnstraat in 

1976 

Café De Prins Om het huis op de 
juiste plaats te 
vinden was er hulp 
van Roger Caufrier 
nodig. 

Men kan niet alles bewaren, ik denk dat 
men toen ook van hun hart een steen 
diende te maken voor de afbraak. 
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Hoek Ramen –
Komijnstraat in en 

voor en na 1976 

Om verbreding v/d straat 
te bekomen werd het 
hoekhuis Ramen - Komijn-
straat ook afgebroken. 

Ramen  
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Luxemburgstraat 

Huizen in de Brouwersstr.,  
Komijnstr. en Ramen zijn  
verdwenen voor sociale  
woningbouw  “Parking  
Ramen” rond ± 2000. 

 Komijnstr nrs 15 en 17 
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Het Klein Raamhof van1900  

Kaart 
van 
1875 

De hedendaagse foto’s werden bezorgd door Roger Caufrier. 
In 1899 is gans de Oude Houtleie opgevuld geweest en kwam 
er extra grond vrij voor o.a. het bouwen van een koer op de 
onteigende huizen.  Zoals je ziet werd de school gebouwd op      
                                                                             de gedempte Hout-          
                                                                             leie en kwam er 
                dus een nieuwe  
                rooilijn in 1901.                                                                              
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Omgeving Ramen met de Luxemburgstraat.  Luxemburgstr. 
rond 1900 
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De helft van de 
Luxemburgstraat  

De Luxemburgstraat, een 
zijstraat van Ramen 

In 1868 werd 
het startsein 
gegeven om 
belastingen te 
innen van 11% 
op kadastraal 
inkomen op 
eigendommen 
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Einde van B11.  Zie 
verder B12 Sint- 
Michielsplein, -
kerk, -straat, enz… 

Beste, we zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert. 
Voor ons is het van belang het webadres door te geven  
aan vrienden en er ook E23 bij te vermelden zodat zij 

onmiddellijk hun straat kunnen aanklikken.  Zalig toch!   

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/B12.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.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

