
D9 
St.-Lievenspoortstr.  

In 1708 kon Louis XIV het maar niet 
laten. Op 5 juli 1708 is het zo ver. De 
Franse kolonel Ferdinand-Hippolyte 
della Faille, overgelopen voormalig 
hoofdbaljuw van Gent, verschijnt 
vroeg in de morgen voor de Sint-
Lievenspoort met zijn manschappen. 

Vrede van Campo Formio 
van 1797. Of het verdrag 
waarbij de Oostenrijkse 
keizer afstand deed van de 
Oostenrijkse Nederlanden 
ten voordele van Frankrijk. 
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Keizerpoort 

St.-Lievenspoort 

Vijfwindgatenbrug Begijnhof 

Vanaf de vroegere Vijfwindgatenbrug loopt het traject v/d St.-Lievens- 
en Brusselsepoortstraat tot aan het kruis, heden de pomp op de 
tweesprong, gemeenschappelijk. 

Lakens op de bleekweides Ik vermoed dat de brug, slechts beschikkend over vier schutbogen, 
aan haar naam gekomen is door het feit dat de wind er van vijf kanten 
vrij spel had. 

1534 

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 gebroeders Schoutteten stonden in de Gentsche Wegwyzers van 1830-’40 op het adres St.-Lievensstraat 4 vermeld in de rubriek fabriekanten 
van bleekblauw, stijfsel, lakmoes enz. Op de visitekaart van het bedrijf zie je duidelijk hun watermolen tussen de gebouwen. Een kaart van die tijd 
geeft de situatie perfect weer. Een open aftakking v/h klein Scheldeken voorzag de molen van water. Als we nu eens stilstaan op die plek t.h.v. het 
nieuwe gebouw v/d Zonnepoort in de St.-Lievenspoortstraat kunnen we ons dit niet voor waar houden. 

1835 
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Om de geest van die tijd beter in de verf te 
zetten beeld ik hier de visitekaart af van de 
overbuur v/d fabriekant op vorige dia. 

P. Hofman 
laarzen- en schoenmaker 

Brusselsestraat 1 

Men voegt er zelfs letterlijk aan toe 
op de brug der Vijf Windgaten. 

Deze lithografie werd gedrukt in de steen-
drukkerij van de gebr. Vande Steene. 

Opmerkelijk zijn de beide 
rundskoppen in de cartouches 
als wou men er de nadruk op 
leggen dat men het rundsleer 
hoog in het vaandel droeg. 
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± 1856 

Wisten jullie dat er in 1856 meer dan 120 
schoenmakers in Gent waren gevestigd! 

Heden is er het 
appartementsgebouw 
residentie Peter 
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In het begin v/d St.-Lievenspoortstraat aan de onpare kant, net over de brug der 
Vierwindgaten, vond men de stadsschool Spanoghe op het nr 6. In de loop der 
jaren waren de buren ondermeer zadelmaker Jan Van Lierde en later herbergier 
Van Den Borre. 

1911 
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1976 

1976 

2014 

Hier op de scheiding tussen de Lange 
Violettestraat en de St.-Lievenspoort-
straat liep vroeger het klein Schelde-
ken naar de Nederschelde. 

2015 
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‘K viel bijna van mijn fiets, een dag geleden was ik met 
een vriend nog over deze situatie aan het uitwisselen 
en terug werd er geschiedenis geschreven over deze 
oude  gemeenteschool  Spanoghe, alleen het oude 
gebouw bleef overeind.  

De school werd opgericht in 1880 en werd gesponsord 
met het legaat van dame Spanoghe die haar erfenis aan 
het stadsbestuur had geschonken in mei 1877 om er 
een school mee op te richten. Zij werd opgeheven in 
1964. 
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1932 1976 St.-Lievenspoortstraat 8 in 1932, bandencentrale J. D’Heedene,  
8 
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De tweesprong Brusselse- >< St.-Lievenspoortstraat             aan de pomp op het pleintje. 
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St.-Lievenspoortstraat stond er achteraan op de foto geschreven. 
Klopt dit wel? 

Wat me aan het twijfelen brengt is de open ruimte naast het huis 
rechts omdat dit op oudere kadasterplannen niet is terug te vinden 
op die locatie. 

Het oude huis rechts draagt naast rijkelijke gevelversieringen dui-
delijk het huisnummer 21. Opvallend is ook de gesculpteerde nis 
met Mariabeeld. Bij uitvergroting van de vensterdecoratie en een 
negatief beeld is het BAASKEN leesbaar. 

 

 

 

 

 

 

 
Mocht iemand de juiste locatie kennen? 

Dank aan Stephane de Pauw voor de correcte locatie. Het was 
blijkbaar herberg in het Baasken, Priester Daensplein, Aalst... nu 
gesloopt.  
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Sinds 1623 tot ± eind 18e eeuw 
had je op de hoek v/d St.-Lie-
venspoortstraat met de St.-
Clarastraat het kloosterpand met 
kapel der Rijke Claren. 
Zij bezaten op de andere hoek 
ook een dubbelhuis uit de 16e 
eeuw.  
Auguste Van Lokeren maakte er 
in 1834 een tekening van en ver-
meldde erbij dat het in 1839 
gesloopt werd. 
Volgens Armand Heins stond er 
in 1898 echter nog een deel v/d 
gevel overeind. 
Ook tot op heden zijn op het nr 
34 de drie traveeën in het straat-
beeld een stille getuige v/h rijke 
kloosterleven uit die tijd, net 
zoals de namen Clarissen- en 
Sint-Clarastraat in de nabijheid. 
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De arbeidersbeluikjes in de St.-Lievenspoortstraat rond 1878. Er waren er heel wat en wellicht heb ik er en-kele over het 
hoofd gezien. Maar goed, wat telt is wat daar nu nog van rest. Er zitten er warempel nog een vijftal verdoken. 
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St.-Lievenspoortstr 66-72 was gebouwd geweest begin de 19e eeuw 
en was in  1973 nog bewoond. Ik denk dat de St.- Lievenspoortstr. het 
meeste beluikjes had. Maar als ik mis ben zal deze straat zeker de top 
5 behalen. Indien je niet overtuigd bent kijk es goed naar de kaart en 
de straat staat er nog niet volledig op.  

Beluikje van voor 1850 
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De cité uit 1863  is getrokken in 1900 was 
reeds in 1973 verlaten in de St 
Lievenpoortstr 76/96. Naam van de cité “ 
De Hespenboer”. Na de afbraak werd er 
een parking  aangelegd voor het groot 
warenhuis . Heden staan er nu 
appartementen. 

De 
overdekte 
ingang in 
1968 
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St.-Lievenspoortstraat  de cité 

is afgebroken  

De St.-Lievenspoortstraat stond vol van de citeetjes. Hier in 
1973 de nrs 49-57 gefotografeerd en wat later afgebroken. 
Heden een warenhuis. 
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Bijna iedere cité had in de volksmond een naam. Vele namen zijn echter ver-loren gegaan. 
Hier de cité der Welgezinden nrs 162-180, naar een naam van een café uit de twintiger 
jaren in de omgeving. 

Voor 1850 moest men  enkel een bouwaanvraag 
indienen van de voorgevel. Het stadsbestuur mocht 
zich niet moeien achter de gevels. Men kon dus voor 
1850 in een grote tuin huisjes bouwen. Voor onder-
zoekers was het dus niet gemakkelijk de beluikjes op 
te sporen. Men had een groot vermoeden als er 2 
ingangen in een gebouw waren. De 2e ingang was dan 
een poortje (citeetje). 
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Van   Roger 
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Foto’s gefotografeerd in 1973 van de 
cité St.-Lievenspoortstr in beide 

richtingen nrs 148-158 gebouwd voor 
1850. 

Cité der Welgezinden 

In een toen zeer volkrijke buurt 
gelezen dat de laatste gebuurte- 

feesten werden gehouden in 
1949. 
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Alle 
vensterdorpels 

zaten vroeger 
lager 

Er waren vele beluikjes inde St Lie-
venspoortstraat . Rechts de ingang 
van een gerenoveerd beluikje. De 
ingang  naast nr 186 is overdekt. Dus 
is het beluikje van vóór  de wet van 
1850 

186 
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Gelukkig hebben 
ze alle citeétjes 
niet afgebroken, 
maar aangepast 
aan de huidige 
tijd. Binnen was 
er geen plaats 
om de kolen op 
te stapelen. Je 
ziet nog de 
klassieke 
kolenbakken 
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Op de achtergrond 
verdwenen alle hui-

zen en kwamen over-
al grote apparte-

mentsblokken in de 
plaats. Het huis dat 

overbleef werd 
grondig verbouwd 
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Door de cholera epidemie wist men 
dat het met besmet water te maken  
had. Na 1883 kon men langs de straat 
openbare kraantjes aantreffen 

De St.-Lievenspoortstraat maar waar  
stonden deze huizen hé. Eén ding is 

zeker dit huis stond  op een hoek 

In 1911 waren er in de St.-Lievenspoortstraat 43 
cafés. Heden nog 3? 

Op de onderste foto stond er vermeld dat 
er na de afbraak  van de huisjes garages 
kwamen te staan. 
Zouden  hier de huisjes hebben gestaan? 
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De Vooruit had vele hulp-
winkels voor de kleine 
man. In 1902 in de St.-
Lievenspoortstraat 221, 
voorheen 213, verkocht 
men er kruidenierswaren, 
stoffen en schoenen. 

Een twintigtal jaren later 
kwam er een nieuwe uit-
bater, blijkbaar een been-
houwer. Het huisnummer 
was toen 193. 

 

 

 

 

Op vlg. dia het vervolg van 
dit huis. 
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periode 
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177 

Huisartsenpraktijk De Schrijver Guido 



Verdwenen in de St.-Lievenspoortstraat. Het gesticht van de H. Aloysius van 
Gonzaga. Alleen de achterbouw is gebleven. Het klooster werd gebouwd rond 1875 
in Vlaamse  gotiek. Gedurende vele jaren werd het gebruikt als  heropvoedings-
gesticht voor meisjes. Sinds 1968 was er een school voor hardhorige kinderen   
nadien school voor paramedische beroepen thans Arteveldehogeschool voor 
gezondheidszorg. Ondertussen verhuisd naar de nieuwbouw op de Kantienberg. 
Wat er nu gestudeerd wordt weet ik niet.  
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In dit huis St.-Lievenspoortstraat 264 werd Karel van de Woestijne geboren (Gent, 10 mrt 1878 - Zwijnaarde, 24 aug 1929). Hij was schrijver en 
broer van de schilder Gustave. Deze man ken ik nog van de schoolbanken maar ik wist niet dat hij geboren was in Gent. Zo zie je maar dat in een 
arbeidersbuurt toch mensen opgroeiden die iets te betekenen hebben op Nederlands taalgebied.  

Vlg. dia gaat over dit 
huis waar vroeger 

een citeetje was 

St.-Lievenspoortstraat 306 
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1997 
2017 
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Kaart van 1850 Kaart van 1875 

Ik denk dat dit het citétje was, de ingang was overdekt, open ingangen werden 
duidelijk aangegeven. Stonden deze huisjes rug aan rug gebouwd? Ik denk van wel 
en aan de andere kant stonden  er smallere huisjes dat we spijtig ni zien op de foto 

Om de ringlaan te verwezenlijken eind 
de jaren  zestig zullen ook deze huizen 
verdwijnen 
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De St Lievenspoortstraat 289 in 1973 

Donderdag 26 maart 1953 is de datum dat men 
begonnen was om hier en daar de borduur geel te 
schilderen. Wat wilde zeggen niet parkeren. De 
verkoop van de auto’s zat in een stijgende lijn en 
meer en meer gaf het parkeren problemen 
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De Ommegangstraat is nog 
redelijk goed bewaard gebleven 

johan@sint-pietersdorp.be 
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Einde D9.                 
Zie verder                
D10 over het 
complex aan de  
St.-Lievenspoort 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

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