
C10 De 

Kortrijksepoort-
straat verder 
vanaf de 
Veergrep 

De kant van de Leie, de citeetjes 
van de Kortrijksepoorstraat  zijn 
te zien op C3  C4 of C5. 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Geef deze website door aan vrienden met E23 erbij zodat zij onmiddellijk hun keuze kunnen maken. Je gaat er hen en ook ons 

plezier mee doen! 
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De Gentse gilde der tijkwevers zorgde in de 15e en 16e eeuw reeds voor het fijnste beddengoed en voor het slaapcomfort 
van hun medeburgers. 

Rond 1700 noemde het begin van de de huidige Kortrijksepoortstraat tot aan het kruispunt met de Veergrep en de 
Kanunnikstraat, de Tijkstraat. De reden was dat er hier in deze straat veel wevers woonden die er thuis tijkgoed weefden. 
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Tyckwevers 
Culcitrarii 
Tijcweuere 

Leuze in latijn & vrije vertaling 

Lectos fugit acer inertes. 
Slaapbanken energiek en inert. 

Poëtisch vertaald door J. Harduyn 

De bedden hy veracht, 
Die nae veel eere tracht. 

Blasoenering Nederlands 

In zilver, een klimmende leeuw van azuur, 
gekroond en gewapend van goud. 

Blasoenering Frans 

D'argent, au lion rampant d'azur, 
couronné et lampassé d'or. 

Let hier op de kleurverschillen. 

1524 Pieter de Keysere 

 

± 1562 Manuscript  
Codex Iconographicus 265 Munchen 
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Ook in het St.-Pietersdorp, de 5e 
wijk, had je nog vele citeetjes 
rond 1904. 

In 1860 het jaar dat de octrooirechten 
werden afgeschaft waren er in de stad 
628 citeetjes. In 1867 was er nog  
een toename tot 681. 
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Deze foto genomen vanaf de Bijlokekaai richting Veergrep geeft het huis 
van destijds vrij langs de Kortrijksepoortstr rechtop de steile trap. Links 
ervan was de ingang van een citeetje. Nu staat er op die plaats al sinds 

lang een ander huis dat verschillende uitbaters had.  
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1977 Recht tegenover de Veergrep een verkoper van Miele-apparaten johan@sint-pietersdorp.be 
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Na 40 jaar 
weg geweest 
te zijn zal je 
nog wel de 
huizen her-
kennen 
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Het klein cafeetje “Het 
Tonneke” is inmiddels  

verenigd met “The 
Globetrotter” tot een modern 

appartementsgebouw (zie 
vorige dia).  Maar wanneer de 

2 standvensters zijn 
verdwenen weet ik niet meer. 

Op de foto hiernaast zie je 
nog de oude gebouwen die 
reeds jaaaa-ren afgebroken 

werden. Waarom alles zo lang 
duurt weet ik niet. 

Hobby Verborgh begon 
zijn zaak aan de over-
kant van de straat, dan 
is hij verhuisd naar de-
ze locatie. Maar vele 
jaren later was de zaak 
nog aan het groeien en 
is opnieuw moeten 
verhuizen naar het 
einde van de straat.  
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In de Kortrijksepoortstraat komen op de 
plaats van deze afgebroken huizen, 

appartementen met zicht op de Leie. 
Maar het gaat daar niet meer vooruit. 
Wat de reden is weet ik niet. Hoelang 

reeds? Meer dan 20 jaar!  

Cafe “Het Tonneke”, was 
vroeger een café voor de 
werkmens, het huis ernaast 
ook reeds afgebroken. 

Ingang van het beluik naast 
café” Int Tonneken”, zie vlgd. 
dia 

Één van de vier afgebroken huizen die zijn verdwenen voor een grootschalig project            
opgestart in 1999 en vele malen gestopt. Nu al meer dan 20 jaar onafgewerkt. 

1935 
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Zouden onze kinderen uit de “Grote Zavelpoort” 
er ook zo moeten bijgelopen hebben om dan 
enkele jaren later als kinderarbeid ingezet  te 
worden in onze textielfabrieken? 

Heden en verleden. Ondertussen is 
alles van de aardbodem verdwenen 

Foto’s linksboven. In de verte, de overdekte toegang naast café 
‘In het Tonneke’ 

Foto 1972. 
De laatste 

bewoner 
v/h beluik 

vóór de 
renovatie, 

Marcel 
Braekeveld. 
Ook al lang 
overleden 
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Onderste rij foto’s. Beluikhuisjes achter het vroegere café ‘t Tonneke afgebroken en de nieuwbouw op de laatste foto  johan@sint-pietersdorp.be 
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Waarom alles zoooooo- lang duurt weet ik 
ook niet. Hoe lang? Ik ben de tel kwijt. 19 
jaar? De langste bouwwerf?                         
Lang lang geleden  was er op deze locatie een 
stokerij gevestigd. 
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Gérardkaart 1855 

Het laatste gedeelte v/d Veergrep was te bereiken langs de stoombobijnmakerij Martin-Van Oost, 
later heeft men deze ingang afgesloten en moesten de bewoners langs de Veergrep binnen. Wat 

later in het hofje heeft men een huisje gebouwd (1890). Het huisje is nog altijd zichtbaar vanaf de 
Leie. Ondertussen in verval en afbraak zal volgen in 2017. 

Kanunnikstr. 
Kortrijksepoortstr. 
Het Luizengevecht 
De Veergrep  

Kaart van 1878 

Cafe Tonneken en 
ernaast de 2 tot 
ééngemaakte 

winkel Verborgh 



De beluikjes in de Kortrijksepoortstraat. 

In 1896 waren er nog 11 
In 1932 was dit reeds geslonken tot 6  
Heden nog 1 beluikje.  
Hoeveel huisjes waren er in het beluik van 1896 en heden?  
Het beluik had 15 huisjes en  heden 2.  (Hebbrechtstraat) 

1932 
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Oude kadasterkaart van 1835 

De straat! Hoeveel fietsers zouden zich 
toen de berg op gewaagd hebben …. 

op kasseistenen (heden asfalt).  
Een berg met 10% helling! 

Arbeidershuisje ofwel 
herberg “Saint-Arnould” 
zie vlg. dia  

Bouwjaar 
± 1845 Het straatje was vroeger een 

citeetje in volle ontwikkeling dit 
sinds 1810. In 1886 is dit gestopt 
door de afbraak van de huisjes op 
de linkerkant en heeft de straat 
zijn huidige breedte  bereikt  

Lang dacht ik dat dit huis het hoekhuis was. Maar waarom geen vensters op de zij-gevel 
(de kleine vensters zijn achteraf ingestoken). Met naar het kadaster te gaan was mijn 
probleem opgelost. Er stonden tot 1886 nog huizen tegen deze gevel en het straatje was 
toen nog geen 3,5 meter breed. Heden 8 meter van gevel naar gevel. 

Foto 1935  
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Het gebouw Roeland was tot begin 1988 het café-restaurant Sint-Arnold. Reeds was er sprake van Saint-Arnould tijdens het 
Oostenrijkse bewind rond de troebele periode dat men de Oostenrijkers buiten hadden geborsteld, tijdens de Brabantse 
omwenteling  rond 1787 . 

Een waar gebeurd feit van muitende soldaten van het Oostenrijkse leger die gekazerneerd waren op de  Kattenberg.  
In een vroege morgen verlieten terug een aantal soldaten de Kattenbergkazerne om te roven in de omgeving. Onder andere 
braken ze binnen in de herberg “Saint- Arnould” recht t.o.v. de Verregreppe (Veergrep). Na de herbergier te hebben 
afgeranseld namen ze al wat drinkbaar was mee.  

Ook was daar rond 1833 het vergaderlokaal  van de “Societé des Amis de l’Art” (maatschappij van kunstvrienden).  
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Iemand vroeg me of ik over een foto beschikte van deze viswinkel. Op de foto links was de viswinkel reeds 
verdwenen. Bij deze foto stellen we terug een vraag. Wanneer is deze foto genomen? Ik denk zeker na 1973 want ik 
herinner me de ingang nog van deze viswinkel. Op de grond in mozaïek stond er geschreven in het frans “viswinkel”. 
In het café-restaurant “In St Arnold”  verkocht men nog de BAB- bieren uit Gent. 
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De viswinkel is ook reeds verdwenen. Het oorspronkelijk beluik werd 
meer dan 30 jaar geleden ingenomen door een bakkerij en is nu terug 
een beluik met de normen van ”deze tijd”.  Volgende dia 

1935. Beluik Kortrijksepoortstr. 163-167 gebouwd na 

1835  
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Het 18-eeuwse puntgevelhuisje werd gesloopt. 
Vóór 1930 heeft men de stukken grond dan 
herverkaveld want op de kaarten had je er 
verschillende beluikhuisjes 
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Ondertussen is er 
nieuwbouw verrezen 
met behoud van een 

nieuw citeetje. 

verleden 

Huizen in de Van Hulthemstr 

De wc 

Foto 1935. De beluikkoer met de 
huizen 163, 165 en 167 
gefotografeerd vanaf de ingang. 

2016 

1999? 
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De dierenwinkel  “Rimboe” 
begon ook zijn zaak hier 

aan deze kant van de 
straat. Net zoals hobby 

Verborgh moest Rimboe  
ook een grotere locatie 

zoeken en dat vond ie aan 
de overkant van de straat; 

deze zaak is ook nu al 
enkele jaren verdwenen en 

een frituur kwam in de 
plaats. Ondertussen is deze 

zaak ook al gestopt 
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Ingang beluik  

 Cité  Grote Zavelpoort 

Wat lees ik hier. Leo Baekeland zoon van een schoenmaker 
en herbergier werd geboren in de Kortrijksepoortstraat in 
1863, volgde lager onderwijs op de stadsschool op het 
Kramersplein. Later zat hij ook op de Nijverheidsschool op 
de Lindelei. In 1889 week hij uit naar de VS (jong hé).  Had 
reeds een patent op een succesvol fotopapier. Maar zijn 
grote bekendheid had hij met zijn uitvinding van bakeliet in 
1909.  Dit zou stand houden tot na de 2e wereldoorlog toen 
er een nieuw stof werd uitgevonden, de plastiek. Hij stierf in 
1944. In Gent werd er een straat naar hem genoemd, de 
Baekelandstraat. 

Nu zijn het vooral de studenten hier die hun dorst lessen op het Sint 
Pietersdorp. Maar de beluikbewoners hadden ook veel dorst door de 
miserie waarin ze moesten leven. 2 cafés naast elkaar. We zien hier het 
cafe “In de Groote Pint” die naar alle waarschijnlijkheid eerst gevestigd 
was in het begin van de Sint Kwintensberg?!  
1 voordeel met een buurtcafé. Als je te diep in het glas had gekeken 
was de bedstee altijd dichtbij. 

Meiresonne. Gents merk van bier opgekocht 
door ja, Stella Artois, en Excelsior opgedoekt 

door ……idem 
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Foto 1935. Kortrijksepoortstr., de Grote Zavelpoort 

Wist jij dat je daarop vroeger belastingen moest betalen? Een ding om je 
schoenen aan af te vegen. Zou het spreekwoord daarvan komen? “ Hij veegt er 
weer zijn voeten aan” Om aan deze extra taks te ontsnappen verwijderde men 
het ijzer zodanig dat je er je schoenen niet meer kon aan afvegen. Let daar even 
op als je in de stad loopt en je zal onmiddellijk denken aan die bewoner die het 
belachelijk vond deze taks te betalen. 

Ingang beluik  

Het huis is nog bestaande en werd met het naastliggende huis omgevormd tot 1 huis. Het 
winkelpui vermoed ik werd aangepast juist voor de oorlog? Halfweg de jaren zestig zien we 
een 3-tal dia’s verder dat de bepleistering nog niet verwijderd was. Toen ik naar Gent kwam 
wonen in 1973 was de VOX al omgevormd tot een kleine beenhouwerij en het venster en de 
deur waren aan de tijd aangepast (geen foto). Wanneer de bepleistering werd verwijderd? 
Moet gebeurd zijn enkele jaren voor de eeuwwisseling. 

Dit nog bestaande huis staat nog op 
de oude rooilijn. 
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De woninkskes had-
den ampertjes 15 m² 
met één bouwlaag, 
waarin ze met een 
ganse familie moes-
ten samenleven! Vier, 
vijf personen? Er zijn 
er die zeggen: 
“Vroeger was alles 
beter.”  Eerst  wat 
geschiedenis lezen 
aub! 

Hier staat nu het derde blok van de 
maatschappij “De goede  
werkmanswoning”. 

De chique van Hulthemstr. werd afgescheiden door een muur zodat 
men niet te veel moest toezien op de armoedige 
levensomstandigheden van deze arbeiders. 

16  woninkskes 

Foto ± 1932 Tot rond 
1840 werd er 

hier zavel 
gewonnen 
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Het hoektorentje in de van Hulthemstraat met de 3 sociale appartements-
blokken die gebouwd werden ipv de vroegere 2 citeetjes en nog vroeger 
was daar de grote zavelput. 

Deze huisjes werden gebouwd 
waar eens zavel werd gewonnen 
en na de afbraak kwam er sociale 
woningbouw. 
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Voorheen  
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Foto 1935. De Grote Zavelpoort in de Kort-
rijksepoortstraat, met zicht op de kleine koer 
(kort voor de afbraak). 

Het torentje is op het pleintje in de van 

Hulthemstraat.  

Hier zijn er woninkskes met 2 bouwlagen!  

De droogkast staat buiten.  

De koolbakken staan in niemand zijnen weg.  

De automatische wasmachine staat buiten 
maar je moet ze  zelf  bedienen want de 
motor is er niet bijgeleverd. 
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Het  beluik bestond uit 2 gedeel-
ten en had dus ook 2 ingangen. De 
andere deur van de dubbele deur 

was de voordeur van nr 71 

2 oude huisjes vooruitspringend 
op de huidige rooilijn, gebouwd 
vermoedelijk vóór 1850. 

Foto 1935.  Kortrijksepoortstraat de kleine 
Zavelpoort. 
Eind de jaren ’60 moest alles wijken voor grootschalige 
nieuwbouw. Men moest 1 meter achteruit  bouwen zodat 
de voetgangers meer plaats zouden hebben.  
Alleen 2 huisjes bleven standhouden. 
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En de trams snorden je zo voorbij. 
Met die trappen had je maar een 80-

tal cm om weg te springen. 

Heden de building van “Maes” 

Je kan zelf vaststellen dat er voor de industriële kartonnage geen mogelijkheid 
meer was voor uitbreiding, laat staan om grotere vrachtwagens binnen te laten 
rijden. Op het einde moesten ze ferm manoeuvreren door een bewoond beluik. 

Foto van 1956 

Foto uit 1935. 
In het midden had je de toegang tot het beluik 
Kortrijksepoortstr. 73-77 
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1935. Zicht op de groep woningen Kleine 

Zavelpoort  

4 huisjes 

Ja een groot dak zal je zeggen.  Van de nok naar 
beneden stond een muur en aan de andere kant van 
die muur waren de huizen van het ander beluikje. 

Uitgang naar de Kortrijksepoortstr. 

De beluikkoer gezien vanaf 
de toegang.  

Kijk es aan, een deur met een hartje 
erop. Welke deur zou dit zijn. Juist 
de wc 
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Deze arduinen bol heeft me gered om dit gebouw op te sporen. 

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


De Ferraris kaart 
uit de 
Oostenrijkse tijd 
rond 1775 
 
Brabantdam  
 
Lange Violettestr. 
 
Kouter  
 
Ketelvest  
Nederkouter  
 
Leie  
 
Muinkschelde 
Coupure 
 
Muinkmeersen  
 
 
Brusselsepoortstr. 
 
St.-Lievenspoortstr. 
 
St.-Pietersplein 
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Op de Kleine en Grote 
Zavelpoort  zullen enkele 
jaren later citeetjes 
worden gebouwd 

Kadasterkaart van 1835 

Tot rond 1830 werd 
er zavel die men   
nodig had voor den 
bouw uit deze berg 
gehaald. Hoeveel m³   
zavel hebben ze  niet 
weggedaan om de 
St.-Pie-tersparking te 
kunnen ver-
wezenlijken? 

Op de vlgd. kaart  
170 jaar later is  
gans dit gebied  
volgebouwd! 

Woninkskes van 
3,5 x 3,5m,  
2 kamertjes 
voor een ganse 
familie! 

Deze plaats v/d 17 
mini-mini huisjes heb 
ik aangeduid op de 
vlg. kaart 
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Kortrijksepoortstr. 

K
an

u
n

n
ik

st
r.

  

Rond 1835, tussen de St.-Kwintensberg en de Kortrijksepoortstraat had ieder huisje nog een tuintje! Tijdens een vergade-
ring op 11 nov. 1896  hadden een groep leden van Kunst en Letterkunde voorgesteld het M.S.K. te laten bouwen tussen de 
Metdepeningen-, Kanunnik- en Van Hulthemstraat. Het eerste voorstel, deze midden in het centrum (achter de Vrijdag-
markt)  te bouwen werd afgewezen men zou het voorbeeld van Duitsland volgen. Maar op 2 april heeft men de knoop 
doorgehakt en heeft men voor het Citadelpark gekozen.  

Plaats v/d kleine en 
grote “Zavelpoort” 

3 grote 
apparte-
ments-
blokken  

Ook dit ter-
rein is vol-
gebouwd met 
studio’s 

Huidige kadasterkaart 

1 

2 

3 

Alles  zal hier worden 
afgebroken  en … de rest 
zullen we zien 
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Je had vroeger Rue de 
Courtrai of Kortrijkse-
straat en de Kortrijkse-
steenweg. Door de gro-
te verwarring dat dit 
met zich meebracht 
werd de naam van deze 
1e veranderd in 
Kortrijksepoortstraat.  
 

±1855 - Fabrikant van 
Bleekblauw in de 

Kortrijksestraat 38.  
Nu ± ter hoogte van 168-
174 aan de Leiekant. 
 

Hun marchandise zal 
aan- en afgevoerd 
geweest zijn langs de 
Leie.  
 

Blauwselfabrieken 
waren één v/d grootste 
milieuvervuilers. 
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Smal vooraan maar enorme grote 
plaats en ruimte achteraan! Het 
straatgeluid is bijna onbestaande 
door de hoge appartementen die 
werken als geluidsmuur 
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Wanneer het studentenhuis werd opgetrokken weet ik niet 
meer. Ernaast was in de jaren zeventig het Gentse Moto 
Center gevestigd, nu is Cosmos aan de uitverkoop bezig. 
Ondertussen verkocht en is men er appartementen aan het 
bouwen. 

Ook hier zijn er zeer grote werken in 
uitvoering.                                                      
Later meer 
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De winkel Cosmos was een groot-
handel en invoerder van vele zaken 
uit lage loonlanden en zij zochten 
uitbreiding voor de zaak. Aan de 
overkant  vertrok Moto Center 

Gent.  Daar reikte de stapelruimte 
tot aan de Leie en Cosmos deed dit 
pand opnieuw  als handelspand eer 

aan. Maar de goederen  kwamen 
niet meer zoals vroeger langs de 

Leie binnen. 

Toen JVn in 1973 aankwam in Gent kon hij zijn 
Electro-aankopen doen bij, jawel  Krefel. 
Wanneer ze er zijn verhuisd wist hij niet meer. 
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Toch allemaal 
redelijk goed te 

herkennen na 
meer dan 40 jaar! 
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Ook hier in de toen goed draaiende straat moest 
Bernina naaimachines kijken naar een grotere 

locatie en deze vonden ze 2 huizen verder. Ook zij 
konden het niet meer bolwerken en hebben de 

Kortrijksepoorstraat moeten verlaten.  
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Na de afbraak van dit huis 
nr 8 uit 1795 kwamen deze 
appartementen. Toen het 
huis werd gebouwd 
noemde de straat hier de 
Tijkstraat tot aan de 
Veergrep / Kanunnikstraat 

? 

Spar  

Kortrijkse- 
poortstraat 

Foto’s van C4 
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De Kortrijksepoortstraat begint niet aan de Verlorenkost  maar enkele huizen 
verder op gelijke hoogte met “‘t Hoekske“, daarom dat ik eerst moeilijk nr 4 
kon vinden.  
De huizen nrs 2 en 4 zijn verdwenen met de bouw van  grote appartementen 
maar daarvoor moesten ze eerst een zeer grote atelier afbreken die 
achteraan was gelegen aan de Leie. (zie verder). 

Na het bouwen van deze appartementen begin de jaren zestig in 
de Kortrijksepoortstraat 6 kwam er een meubelzaak in, eerst 
Mobilta dan Meurop, later Tapit d’ Orient en nog later 
supermarkt UNIC, heden SPAR   

4 
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Zeer goed bewaard gebouw van 1842. Het huis ernaast is 
afgebroken en de rooilijn is verplaatst  om een bredere weg 
te kunnen aanleggen. 

Ook hier vanaf het kruispunt De Spriet was het gedaan met 
op straat te lopen. Op de gemeenteraad van 15 sep. 1865 
besluit men er voetpaden aan te leggen tot het St.-Pieters-
plein. Lopend water was er niet in de huizen. Dagelijks was 
men genoodzaakt water te gaan halen aan de pomp op het 
kruispunt. 

De oude gebouwen zijn reeds afgebroken en flats kwamen 
in de plaats. MEUROP (een winkelketen van meubelen) was 
de eerste grote winkel die zijn intrede had gedaan. Heden 
winkelketen Spar. 
 

± 1918 Eind v/d 
Nederkouter 

De tijd dat er nog rode 
lichten stonden 
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Medio 19e 
eeuw. 

Vier 
porselein-

kaarten 
van 

handelaars 
in het 

eerste deel 
v/d 

Kortrijkse- 
poortstraat 
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Ook deze stiel is bijna volledig verdwenen. Rijke mensen konden drinken uit 
tinnen potten. De andere moesten het stellen met aardewerk dat gebakken werd 

en met al dan niet wat versiering erop geschilderd. Dit werk had 1 nadeel, 
breekbaar. Indien er huiselijk geweld met gemoeid was ... 

De Gentse gilde der aardenpottenbakkers 
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Dit zijn mensen die hun schouders hebben gezet onder de goeie werking van de Dekenij van de Kortrijksepoortstraat 



Einde C10.  Zie verder op 
C11 over de Sint-Kwintens-

berg, Sint-Amandsstraat, 
Blandijn, Rozier enz…  

In 1661 vroeg de Vijvere een aanvraag om een bedrijf op te star-
ten die gelegen was in de Tijkstraat (eerste deel van de Kortrijkse-

poortstr). Gilles de Vijvere kwam uit Delft maar was Gentenaar die 
daar de stiel had geleerd om fijn porselein te bakken. Hij zal 

waarschijnlijk geld geroken hebben. Waar het juist gelegen was, 
stond er niet bij. Het zal zeker gelegen geweest zijn aan de 

Leiekant om de aanvoer van de klei te kunnen verzekeren langs 
het water. johan@sint-pietersdorp.be 
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