
Hier in de St.-Baafsabdij is er nog geen vuiltje aan de lucht. De paters 
zijn zich nog niks bewust van wat Keizer Karel hen later zal aandoen. Hun abdij werd volledig 

geconfisqueerd. Door de Carolijnse Concessie werden alle  middeleeuwse stedelijke voorrechten afgeschaft en alle gilden, neringen 
en ambachten ontbonden. De verbeurd verklaarde gildenhuizen werden openbaar verkocht. Het Spaans kasteel bleef dienst doen tot 1827. 

D15 Van St.-Baafsabdij tot Spaanskasteel naar St.-Machariusparochie. 
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Dendermondsepoort 

St.-Baafsabdijkerk 

1562 Gent detail uit het Panorama van Gent in de Codex Iconographicus Flandriae 

Hospitaal of Spitaalpoort 
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In ‘t midden bemerk je de St.-Baafsabdij. Enkele jaren later zal er alles verdwijnen om het ‘Spaans Kasteel’ te bouwen. Wat zei de Chinese leider Mao ook weer? 
De macht komt uit de loop van een geweer. Maar onze Karel dacht ‘de macht komt uit de loop van een kanon’ en het kanon was op Gent gericht!  

Spitaalpoort 
Dendermondsepoort 
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Rodetoren 

St.-Pieters St.-Jacobs 

3-torenrij 

St.-Jorispoort 
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Hier kwamen later na 1842 de 
stations rond Gent Dampoort 

         De oude stadsvesten lagen op de grens 
met Oostakker, heden is dit   St-Amandsberg. 
 
Van 1578 tot circa 1841 was het verboden om 
gebouwen neer te zetten vanaf de vesten van 
het Spaans Kasteel tot een afstand van 150 
roeden. Dat was toen het schietbereik van 
een musket of geweer. Men wou ook de 
vijand van ver zien afkomen.  
Na 1841 is men dan begonnen met de meer-
sen op te hogen en kwam er bebouwing.  
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Heel interessant op deze kaart is de 
ligging v/d beide stadspoorten die 
overbodig en later gesloopt werden na 
de bouw van het versterkt Kasteel. Beide 
poorten werden vervangen door de 
Antwerpsepoort die naast de kasteelwal 
kwam te liggen. 

Hospitaal of Spitaalpoort 

Dendermondsepoort 

is Oost 

Traject v/d Oostakkerstraat 
nu deels de E. van Arenbergstraat 
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Met de bouw van het Spaans Kasteel 
verdwenen deze twee poorten en was de 
doorgang naar de stad nu te doen via de 
nieuwe Antwerpsepoort. Rond de Dampoort 
heb je nog altijd de Spitaalpoortstraat. 
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De Dendermondsepoort De Spitaalpoort 

Aan het Spaans Kasteel werd begonnen in 1540 
en in gebruik 1545. Opgeheven tijdens het 
Oostenrijkse bewind in 1782. Dus na nog geen 
250 jaar. Toen de Fransen onze stad opnieuw 
bezetten in 1794 vonden ze onvoldoende 
kazernes en maakten men opnieuw gebruik van 
de vervallen citadel. Ik denk niet dat de soldaten 
daar toen heel gelukkig waren! 

Beide poorten waren  
circa 450m van het 
huidig spoorviaduct 
over de Dampoort 

verwijderd.  
De Dendermondse- 
poort ongeveer ter 

hoogte van de 
Ververijstraat en de 
Spitaalpoort ergens 
aan de Spitaalpoort-

straat.  
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De Spitaalpoort op een schilderij 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

De Hospitaal- of Spitaalpoort, een 
stadspoort die gelegen was tegen 
de huidige Dampoort. Zij werd 
overbodig door de bouw v/h 
Spaans Kasteel in opdracht van 
keizer Karel. 

Een landelijk tafereel uit ± 1500 
van waar heden ongeveer de 
Spijk- en Spitaalpoortstraat lig-
gen. Niet te verwonderen dat 
laatstgenoemde straat ooit de 
Weidestraat heette. 

Of de kunstenaar een voorbeeld 
heeft nageschilderd of ter plaatse 
zat te schilderen is mij totaal 
onbekend. Het kan uiteraard ook 
louter romantiek geweest zijn 
met een compositie van een 
landschap met figuranten rond 
het poortgebouw waarvan wel 
afbeeldingen voorhanden waren. 
Hadden we de naam v/d schilder 
dan wisten we al  iets meer. 

Ik had alles wel liever in kleur 
gezien. 
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Dat het Spanjaardenkasteel door de eeuwen heen regelmatig werd 
aangepast en verbouwd tonen de talrijke plattegronden uit het 
verleden. 

Hieronder een detail uit een hydrografisch plan circa 1547-’77 met één 
v/d vroegste zichten op het Kasteel vanaf het westen in oostelijke 
richting. 
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Hierboven een gravure uit het boek van Antonius Sanderus circa 1641 
met een zicht op het Kasteel vanaf het oosten in westelijke richting. 
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Plan Sanderus  (1641) 

1 kwartier St.-Barbara 
2 kwartier St.- Marie 
3  kwartier la rue des Dames 
4  kwartier St.-Francois 
5  kwartier St.- Josef 
6  kwartier der Kanonniers 
7  kwartier Wachtlokaal 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

Richting Steendam 

Het St.-Baafsdorp had moeten wijken om het Spaans Kasteel te bouwen. Men was begonnen in 1540 en 
alles was klaar in 1545 maar toch duurde het tot 1553 eer alles in de puntjes geregeld was. Alles werd 
omgeven door zeer dikke muren en water. Er waren 4 kazernen in het Kasteel, samen goed voor 2500 man. 
Tegen het einde was er maar 1 kazerne meer en werden de andere gebouwen verhuurd. Het fort had zelfs 
zijn eigen kanongieterij! De gieterij werd later verder gebruikt want in 1854 heeft men er de gietijzeren 
toren gegoten van de spits van het belfort. Geen goed idee geweest want een goeie 50 jaar later mocht  
men Roelandt’s gietijzeren kap terug  
afbreken wegens roest. 
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Ingangspoort van het Nieuw Spaans Kasteel. 
Lieven van der Schelden 1585 
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Van het Spaans kasteel blijft er bijna niks meer over. Deze gracht werd aanvankelijk 
gedempt en rond 1828 opnieuw gebruikt om de verbinding te maken tussen de  

Leie en het Handelsdok onder het Hollands bewind. Na het slopen van de  
poort en de muren van het Spaans Kasteel werd de Schoolkaai, 

Voorhoutkaai, Kasteellaan en Slachthuisstraat  aangelegd 
op de rest van de vesten. Ik denk dat de gracht  

werd verbreed tot wat deze nu is. 

 
Het Spaans Kasteel stond los van de stad, onder leiding van een gouverneur benoemd 
vanuit Spanje. Zonder het juiste wachtwoord kwam je er niet in.  
Daarbinnen  woonden soldaten met hun gezin. Stierf haar man, dan bleef de weduwe 
er vaak wonen. In vredestijd woonden er meer dan 1000 mensen. Met het plaatsen 
van houten barakken kon men het aantal meer dan verdubbelen! Wie waren die 
mensen. In de citadel woonden op bevel v/d Spaanse kroon uitsluitend Spaanse 
militairen. Er waren ook bakkers, beenhouwers  en vele andere beroepen gevestigd. 
De Spaanse troepen waren niet geneigd inwoners van de streek te aanvaarden.  

Noordkant met 
ingangspoort  
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Wij Gentenaars weten waar het Spaans Kasteel stond. 
Maar bezoekers weten niet dat het een zeer 

beladen woord is voor de Gentenaars. 
Daarom wat meer uitleg. 

Foto linksboven -  
Eén van de vele  
16e-eeuwse huizen  
v/h Spanjaardkasteel. 
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Toen koning Karel II   
van Spanje kinder- 
loos stief op 1 nov.  
1700 begon hier voor  
13 jaar de miserie  
door de oorlogsver- 
klaring v/d Fransen  
die de Spaanse 
Nederlanden opeis- 
ten.  
Je moet weten dat  
ook de plattelands- 
bevolking daarbij  
betrokken was door het opeisen van allerlei zaken.  
Toen we met de Vrede van Utrecht  aansloten bij 
Oostenrijk kregen onze gebieden een andere naam, de 
Oostenrijkse Nederlanden. Gedurende deze periode 
heeft het Spaans Kasteel fel geleden onder de aanvallen 
en is aldus goed toegetakeld geweest. De Schelde bleef 
nog altijd gesloten voor onze gewesten, zij werd her-
opend onder het Hollands bewind, doch slechts voor 
korte tijd en werd opnieuw gesloten van 1830 tot 1839 
door conflicten met de Nederlanders. 
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Een goed in de verf 
gezette pentekening 
v/d geweldplegingen 
door de Oostenrijk-
se soldaten toen zij 
onze stad dienden 
op te geven tijdens 
strijd in de Vier 
dagen van Gent in 
november 1789. 

Moord, verkrachting 
en brandstichting. 
Een scenario dat tel-
kens helaas opnieuw 
wordt vastgesteld. 

Ook in de huidige 
oorlog in Oekraïne 
zijn de burgers de 
dupe van deze 
oorlogsmisdrijven. 

Laat het recht zege-
vieren. 
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Op onderliggende kaart uit 1842, dus 300 jaar na de bouw 
v/h Spanjaardkasteel, zie je nog wat schimmen ervan. 
Enkele jaren later zal je met moeite nog iets herkennen 
van de dwangburcht opgelegd door Keizer Karel in 1540. 

De Kasteellaan, de spoorwegen en de stations aan de 
Dampoort  en het slachthuis moeten nog worden 
aangelegd. Ondertussen is er op heden nog één stations 
en het slachthuis is ook al een tijd verdwenen. 

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


Plan van Auguste Van Lokeren. Hier 
op de kaart zie je dat de verbinding 
Handelsdok-Leie gedempt was. 
Enkele jaren later zal er daar terug 
water vloeien. 
Waar hebben we dit nog gehoord, 
openbare werken die uitgevoerd 
worden en nooit worden gebruikt. 

Noodpoortje 
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Gravure. Frans Hogenberg 
1576. 
 
Hierop zie je dat het kasteel nog 
lang niet voltooid is. 
 
Het Beleg van het Spanjaarden-
kasteel was een belegering van-
af 15 sep. 1576, in opdracht van 
de Staten van Vlaanderen met 
bijstand van Willem v. Oranje 
tegen luitenant Avilos Maldona-
do en de echtgenote van 
Mondragón. Van voedselvoor-
raden afgesneden door de 
belegger moesten de beleger-
den de citadel onder voorwaar-
den opgeven op 9 november.  

 
In 1584 waren de Spanjaarden 
hier terug de baas maar het 
duurde tot 1593 tot het kasteel 
volledig was afgewerkt.  
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De voormalige refter v/d St.Baafsabdij. 
Heden museum van stenen voorwerpen.  
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De ruïnes van de St.-Baafsabdij 
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Muinkmeersen    oude St.-Annakapel    Schelde    Spaans Kasteel    Belfort     St Niklaaskerk    Stadsvesten    Ekkergemkerk    het land v/d Koolkappers    St.-Jacobskerk    Sluizeken    H.-Kerst  

De inname van Gent in 1678 door Louis XIV Gent capituleert en het Spaans garnizoen verlaat het Spanjaardenkasteel. 

Steendam  
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Antwerpsepoort Heirnesse buiten 
de stadsmuren 

Spaanse vlaggen 

Gentse vlag 
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De Spaanse Citadel was gebouwd op de site v/d St.-Baafsabdij. Deze 
lag aan de samenvloeiing van Schelde en Leie- en werd omgevormd 

tot een militair gebouw onder het Spaans bewind.     

De ruïnes van de St.-Baafsabdij 
werden onder het Koninkrijk der 

Nederlanden gebruikt als 

wapenarsenaal en buskruitmagazijn. 

Belfort              St.-Niklaaskerk            St.-Michielskerk                 refter                                                   St.-Jacobskerk 

Aquarel van soldaat Wynantz. Hij was hier gekazerneerd ten tijde van het Koninkrijk der Nederlanden. Hij heeft ons vele schilderijen en tekeningen van de stad nagelaten. 

Toen Wynantz deze schilderij maakte 
bestond deze kerk nog niet. Deze werd 
een ½ eeuw later gebouwd (1882) 

Dit was de Gouverneurswoning 
onder het Spaans en nadien 
Oostenrijks bewind 
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Brouwerij 
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Tekening van A. Van 
Lokeren uit 1835.  
De brouwerij, de 

waterput en de refter 

De brouwerij is verdwenen voor de bouw van de Sint-Machariuskerk. 
Op 11-9-1859 werd de eeuwenoude waterput vóór de brouwerij opgevuld en in het midden van het binnenplein v/d 

abdij werd er een nieuwe gebouwd. Deze steenput is één v/d weinige overblijfselen van de St.-Baafsabdij.  
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Op beide prenten stond er geschreven “Spaans kasteel”. 
Ik heb echter het vermoeden dat dit  

de molen op de Visserij is.  

Op deze prent staat het 
letterlijk vermeld 
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Luchtfoto uit de 
jaren 50 met een 
beluik t.h.v. de 
Kazemattenstr.(1) 
en de Spanjaard-
straat(2). 

De zone afgeba-
kend met de gele 
stippellijn is op 
heden het Spaans-
kasteelplein. Heel 
wat huizen zijn er 
in 1988 gesloopt 
geweest (zie vlg. 
dia). Er werd een 
nieuwe sociale 
woonwijk opge-
trokken op de 
plaatst v/d bees-
tenmarkt en het 
slachthuis. 

1 

2 
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Gelijkaardige luchtfoto circa 35 jaar later na het slopen v/d woonkern in 1988 en voor de aanleg van het plein.  
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Na de afbraak van het Spanjaardenkasteel (1864) kwam er plaats vrij voor woningen. 
De Kazematten(str.) verwijst naar het feit dat daar soldaten gelegerd waren. Het 
beluik in de straat is ondertussen niet meer direct herkenbaar. 

Het citeetje in de 
Kazemattenstr. 
stond nog niet op 
de kaart van 
1875 

Spanjaardstraat toen de nrs 19-29. Heden parkje aan de St.-Macharius-
kerk (kerk staat nog niet op de kaart). 

Velen spreken van 
den goeien ouwen 
tijd. Deze was hier 
iets aanwezig door 
de 2 cafés aan het 
beluikje. 

Na de afbraak, parking 
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Kazemattenstraat 65 tot 75 in 1977 bestaat nu niet 
meer. Vanaf het kruispunt werd dit het 
Spaanskasteelplein. 
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Alle huizen werden gesloopt voor de aanleg v/h  Spaanskasteelplein 
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Anno 1900 werd de Spaanse gouverneurswoning  omgevormd tot het beluik Buitenhof. Oudste 
delen  stammen uit de tijd van de St.-Baafsabdij. In 1979 in ere hersteld. Plaats: Prooststr. 1 
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Door de bomen zien we de zijkant 
van de kerk in de Spanjaardstraat 
niet meer. 

Zie 2 dia’s verder op de kaart 

Verdwenen voor parking en park 
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Einde D15.  
Zie verder D16 dat gaat over de 
Flyover, het slachthuis & de 
zwaaikom. 

De vlag van het Gentse Meisjesweeshuis. Rode Lijvekens en Blauwe meisjes 
woonden tot 1864 in twee aparte weeshuizen. Pas in 1864 werden ze samen-
gevoegd op het adres van De Rode Lijvekens.  
Rechtsboven en linksonder poseren Rode Lijvekens, linksboven en rechtsonder 
zien we Blauwe meisjes. De meisjes die in de Rode Lijvekensstraat woonden, 
droegen een rood jak, met blauwe rok, witte voorschoot en witte muts. De Blauwe 
meisjes uit de Onderstraat hadden een blauwe jak, een blauwe rok, een witte 
omslagdoek en een witte muts.  
In een weeshuis werden meisjes voornamelijk opgeleid tot "meiden" (hulp in de 
huishouding) of huisvrouwen. Ze kregen les in kantklossen, naaldwerk en huis-
taken.  

We kunnen je maar laten zien wat we bezitten van jouw straat of buurt. Misschien staan deze niet vermeld maar die van vrienden van jou wel. 
Vergeet hen dan niet deze website door te sturen en ook E23 erbij te vermelden waar zij deze straat of site onmiddellijk kunnen aanklikken. Wij 
doen dit belangeloos en onrechtstreeks doe je er ons ook veel plezier mee. 
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