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De droogscheerders of schoonscheerders die met een grote schaar het laken effen 
scheerden, op hun schild staat de schaar (die wel 18 kilo woog) tussen 2 haken 

afgebeeld, die haken dienden om het laken op te hangen. 

Het wapenschild van de nering der Gentse Droogscheerders in gebruik sinds de 14e eeuw 

Bijdrage van Johan Coppens johan@sint-pietersdorp.be 
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Hierboven is het 
ambacht duidelijk, de 

plakker 
Links en rechts de 

schoonscheerders. Dit 
is het laken glad 

scheren 
Van Johan Coppens 



De plakkers of pleisteraars die de muren bezetten met een mengsel plaaster of klei 

Het wapenschild van de nering der Gentse Plakkers in gebruik sinds de 14e eeuw 
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Kaart uit 
1755 van 
Malfeson 
omgeving 
Ekkergem 
en Brugse 

Poort 

Li
ev

e 
 

vleeshuis 
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De Rozemarijnstraat met de             Bisschop Triestlaan in 1912 

Om goed de situatie te kunnen 
begrijpen zie zeker vlgd. slide 
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Al de grond rond de stadsvesten was eigendom van de stad.  Het 
is ook om die reden dat deze Stadsschool daar werd opgetrokken 

Kaart van 
1850 

In 1878 zal daar een citeetje 
worden gebouwd.  Zie vol-
gende slide.  De kaart zal ook 
van deze periode zijn want 
de cité staat er nog niet op. 

Wat verder staan er nog 2 
citeetjes. 1 is gerenoveerd en 
het andere is ??? Volgende 
slide 
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Wat een heerlijke wereld.  Vroeger was het bijna onmogelijk om zo in detail een luchtfoto te bemachtigen.  Genoeg lof gezwaaid.  Het schoolgebouw stond reeds gepland 
om te bouwen op de kaart (vorige slide).  Dit citeetje moest nog gebouwd worden, in 1878 nog niet vermeld op de kaart.  Ondertussen ook reeds afgebroken.  Het citeetje 
gebouwd in 1825 bestaat nog steeds en is heden aangepast aan de huidige leefomstandigheden. Het naastliggende pleinciteetje bestaat maar deels meer.  Zie verder 



Rozemarijnstraat met de nummers 28 tot 60 van toen.  Was een beluik uit 1878.  Gelukkig staat er het 
Mariabeeldje nog op dezelfde plaats, dit had ik bemerkt op Google Maps (hoge camera op hun auto)  

Bekijk ook de volgende 
slide over deze cité 
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Bedankt Roger Caufrier voor het laten opduiken 
van deze cité.  De foto werd genomen in 1977.  Ik 
denk waar de auto’s staan dat er daar nog 
mensen woonden.  Zie je ook het kapelletje van 
de vorige slide. 
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Dit is zeker de Rozemarijnstr. 
 Zie volgende slide 

De Rozemarijnstraat in 1912, ik 
ben benieuwd of ik nog iets zal 

herkennen  

Café 
Napoleon 

Kaart 
1880 

 Deze rij huizen is verdwenen om de 
Rozemarijnstraat te verbreden.  Ook 
werd er een nieuwe brug gebouwd 
die later in het verlengde lag van de 
Rozemarijnstraat en links moest de 
Bernard Spaelaan  nog aangelegd 
worden.  Dit om een tramlijn te 
kunnen aanleggen  naar  het St.- 

Pietersstation.  Zo zou dit gedeelte van 
de stad  ook goed te bereiken zijn. 
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Rozemarijnstraat                                Raas van Gaverestraat 

Zijstraten van de Coupure 

Het hoekhuis moest worden gebouwd op 
een nieuwe rooilijn.  Bekijk de breedte 

Vorige slide 

Deze huizen 
verdwenen om de 
Bernard Spaelaan te 
kunnen aanleggen 
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Het steegbeluik in de Raas van Gaverestraat (aan de Rozemarijntjesbrug).  Het beluik is gerenoveerd en bestaat nog 
steeds (foto 1974).  Op de kadasterkaart van 1825 stond dit beluik reeds vermeld.  Op 3 aug. 1850 keurt de gemeente 
een nieuwe wet goed.  Het is vanaf deze datum dat het verboden werd  beluiken te bouwen zonder toelating van de 
gemeente.  Vanaf dan moesten de woningen een volwaardig verdiep bezitten en de beluiken moesten voortaan 
rechtstreeks in kontact komen te staan met de straat en moest de ingang een breedte hebben van 3,5 meter en deze 
mocht niet overbouwd worden.  Beluikjesingang zoals op de foto links onderaan was dus voortaan  verboden. 
Vroeger mocht  men zomaar huisjes laten bouwen in zijn tuin zonder dat de gemeente daarover iets te piepen had.  

Ook was het verboden om mensen 
te laten wonen van buiten het 
gezin.  Enkel als ‘t gezin minder 
dan 5 leden telde mocht dit 
worden aangevuld door vreemde 
personen.  Dus mag je aannemen 
dat bijna ieder huisje werd 
bewoond door 5 personen. 

Hoe het nu zit met dit pleinbeluik? Deels 
verdwenen. Zie eerder de kaart van 1878 
en heden waarop ik op de luchtfoto dit 
pleinbeluik had aangeduid 
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Omdat het de spuigaten uitliep met het bouwen van citeetjes werd er op 3 augustus 1850 een nieuwe 
gemeentewet ingevoerd.  Lees wel tussen de regels waarom deze wet werd gestemd. 

1. Zonder toelating van de overheid mag men geen gebouwen meer optrekken in de tuin met tot doel deze te bewonen.  
2. Alle te bouwen woningen zullen eerst worden beoordeeld of ze wel bewoonbaar zijn.  Dus werk voor de gezondheidsdienst. 
4. Voor het huis moet er een vrije breedte zijn van 5 m. en de doorgang naar de straat moet minstens 3 m breed en mag niet overdekt zijn.  Voor een 
grotere lichtinval mogen er geen bomen op de vrije ruimte staan.  Gedaan dus met smalle lange gangen. 
6. Alle huizen moeten een gelijkvloers en verdieping hebben.   Gedaan dus met éénkamerhuisjes waar 5 of meer personen samenhokten.  Alle kamers 
moeten minstens 12m2 bedragen.  Het gelijkvloers dient minstens 3 m. hoog  te zijn en het bovenste verdiep, lees 1e verdiep, minstens 2 m75 bedragen. 
Dus ook hier gedaan met huisjes te bouwen waar je nauwelijks recht kon staan.  Iedere kamer moet beschikken over een schoorsteen en de schoorsteen 
moet minstens 1 m. boven het dak uitsteken.  CO2 vergiftiging van schouwen die geen trek hadden werdent aldus gereduceerd.  Alle vensters moeten 
open kunnen en het raam moet minstens 1,5 m. hoog en 1 m. breed zijn.  Ook de deuren dienen aangepast aan het nieuw reglement.  De vloer moet 
minstens 18 cm boven de grond uitsteken. Zo werd voorkomen dat er water binnenstroomde bij een stevige regenbui.  De vloer moet voortaan geplaveid 
zijn.  Geen aarden vloeren meer voor betere hygiëne! 
7. De helling van het dak bedraagt minstens 50°, bovendien worden dakgoten en regenpijpen verplicht. 
8. tot 19.  Beer-, teerputten en wc’s zijn nu onderworpen aan strenge eisen.  Vroeger stak het allemaal niet zo nauw, cholera was niet voor de rijken. 
20. Het wordt verboden onder de pannen te slapen, ook in kelders is het niet meer toegelaten om te wonen wegens te weinig licht. 
23. De eigenaar van een beluik wordt verplicht sneeuw en ijs te ruimen.  Natuurlijk deed de eigenaar dit zelf niet.  Men dient iemand in te huren.  
26 Het wordt verboden konijnen verkens bokken geiten schapen in huis te hebben.  Velen kwamen van den buiten en hadden plaats buiten het 
woongedeelte om deze dieren te houden. 
27. Verbod met meerdere gezinnen samen te wonen.  Kleine huizen met nonkels, tantes grootouders en de vele kinderen samen was niet meer 
toegelaten. 31 Voortaan kon een woning onbewoonbaar worden verklaard.  Zo gaat het verder tot art. 44 

Alles liep blijkbaar niet zoals gepland want op 22 feb. 1864 (9 jaar later) klaagt iemand uit de gemeenteraad het wonen in 
kelders aan.  Een ander gemeenteraadslid vraagt een herziening van het reglement op beluiken.   Dit reglement laat nog 
altijd toe om in woningen van amper 12m² groot met vijf personen te wonen!!! 

De vraag is of deze wetgeving strikt toegepast werd. 
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Deze foto is ook reeds verle-
den tijd.  Het is een foto uit 

Gent en zal niet meer te    
achterhalen zijn.  De foto 

werd genomen in 1914, dus 
al meer dan 100 jaar geleden. 
P. Imschoot wist van aanpak-

ken want hij had reeds 5 
afspanningen lopen.  Onder 
dit woord zien we nog een 
houder om een fakkel in te 
steken, dus al een zeer oud 

huis.  De fakkel werd vervan-
gen door een gaslantaarn.  Ik 

zie tramstatie staan.  Maar  
de sporen  liggen er allesbe-
halve goed bij.  In ieder geval 
zullen deze mensen nooit ge-
dacht hebben dat ze nog eens 

bekeken zouden worden. johan@sint-pietersdorp.be 
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Nijperskoer  

Beste we zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert.  Voor ons is het van belang het webadres door te geven  aan 
vrienden en ook E23 erbij  te vermelden zodat zij onmiddellijk hun straat kunnen aanklikken.  Zalig toch!   

Zie verder B7.  De Nieuwe wandeling 
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