
A14                  
Langemunt  Onder- 
Werregarenstraat  

De Blauwe wezen in de Onderstraat stonden 
onder toezicht van de zusters van O.L.V.- 
Visitatie.                                                                     
Het weeshuis werd gesticht door Bisschop 
Triest rond het midden van de 17e eeuw, niet 
verwarren met Kanunnik Triest (deze heeft 
geleefd in het begin van de 19e eeuw). johan@sint-pietersdorp.be 
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Vleeshuisbrug, Groentenmarkt, Langemunt, Hoogpoort, Onderstraat, Vrijdagmarkt, Kammerstraat, Botermarkt, Zandberg, Koningstraat 
De Belfortstraat zal maar aangelegd worden 75 jaar later na het drukken van deze kaart in 1825.                                                  

Kadasterkaart uit 1825 van het koninkrijk der Nederlanden en overgenomen door het Belgisch bewind in 1830 en verder 
bijgewerkt tot de nieuwe kadasterkaart van de gebroeders Gérard in 1855. 

Weeshuis 
De Blauwe  Lyvekens 

Wannekens Aard 
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Zo te zien Roger, is onze stad goed bewaard gebleven. Zelfs 
na meer dan 100 jaar en vooral daar er toen een tram reed 
in de Langemunt.                                                                                                     
Op 9 november 1907 reed tram 3 voor het eerst van de 
Korenmarkt langs de Cataloniëstraat en de Botermarkt naar 
Sint-Jacobs.  Voorheen gebeurde dat via de Lange Munt en 
de Vrijdagmarkt (tuurlijk nadat de Borluutstraat nu Belfortstraat werd aangelegd). 

Dit traject aan de Langemunt werd opgegeven in november 
1907, (reden: de Langemunt was te smal) 
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Foto’s doorgestuurd door Roger over de hoek Langemunt - 
Groentenmarkt over een periode van meer dan 100 jaar.  Op de 
eerste foto liep de tramlijn nog.  
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Links, het begin van de 
Langemunt in de jaren 
zestig. 
 

Onderaan rechts. De 
huizen van de Langemunt 
palende aan de Leie. Leiekant (zie A13) 
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Langemunt 
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Laten we beginnen met de onpare kant van de straat straat vanaf de Groentenmarkt 
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Nr 5 

Nr 1   1958 
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Geox was vroeger ook een schoenwinkel 

van Torfs.  Nr 1   2020 
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Blijkbaar werd dit huis veel vastgelegd op foto (zie verder heden) 
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Langemunt 15 tot 21 
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Ik denk dat Heins 
zich gemist heeft van 
straatnaam en dit 
was nog gebeurd. 
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Hoek Langemunt - Schoenlapperstraat n rs 21 - 23.  Ook ik dacht reeds aan dit huis.  Heins was verbonden aan het comité 
Monumentenzorg en was een zeer begenadigd tekenaar.  Waarschijnlijk heeft hij nog een oud huis getekend wegens aanklacht 
voor afbraak?  Waarom werden er 4 tudorbogen gemetseld (veel moeilijker te metselen dan halfronde bogen), terwijl Heins 
deze getekend heeft met halfronde bogen, in de andere verdiepingen zijn de bogen niet meer aanwezig in het gebouw.  In 
ieder geval is het een hoekhuis.  En klopt er veel?  Vensters werden bijgezet of vergroot wegens winkel.  Op de bovenste 
verdieping kloppen de vensteropeningen ook niet.  De mooie topgevel werd dan vervangen door een eenvoudige trapgevel. 
Wanneer zou deze verbouwing dan plaatsgehad hebben?  Ki jk naar het naastliggende gebouw, dit heeft naar a lle waar-
schi jnlijkheid dezelfde gevel gehad maar werd veranderd eind 1700 begin 1800  toen deze gevels in de mode waren.  Op de 
Korenmarkt en de Vrijdagmarkt en in andere straten had je identiek dezelfde situaties.  Heins heeft hier en daar ook gemist qua 
benaming.  Vb in de Kortrijksepoortstaat over een ci té.  Misschien is dit huis niet gelegen geweest in de Langemunt.  In ieder 
geval  was het een huis die naar beneden l iep.  We zullen het wel in de s tad hopelijk ergens tegenkomen.  MISSCHIEN  WAS HET 
EEN VOORSTEL MAAR TE KOSTELIJK OM UIT TE VOEREN, en is de gevel toch niet zo oud en werd deze in de tijd van Heins herbouwd. 

Op dia? de Hazewind 

Wat staat er geschreven in het boek 
over dit huis  “Bouwen door de eeu-
wen heen in Vlaanderen, Stad Gent”. 
Voorgevelordonnatie uit XVI-XVII 

Hoek 
Schoenlapperstraat - 
Langemunt 
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3 april 1880 

Het schoenlapper-
straatje in 1880 en 
heden ten dageaan 
beide uiteinden van 
de straat. 
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Vanaf de 
Schoenlapperstraat 
tot het Groot Kanon 
de onpare nummers 
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Het wapenschild van de Gentse gilde der handschoenmakers uit de middeleeuwen.  Uit hun Latijnse leuze “Et amico 
pignus et hosti” of vrij vertaald “Voor de veiligheid jegens vriend en vijand” blijkt reeds hun kennis van overdracht van 
besmettelijke ziektes.  Men propagandeerde toen reeds om die reden het dragen van handschoenen.  Daar kunnen wij 
nu in de 21e eeuw wel hun voorbeeld aan nemen.  Het coronavirus zal ook ons niet klein krijgen mits de nodige 
beschermingsmaatregelen. 

Voor de veiligheid 
jegens vriend en vijand 

Dia aangebracht door Johan Coppens johan@sint-pietersdorp.be 
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Trapgevel en de klokgevel op de oude foto’s  

Foto’s van voor eind 1907 ter 
hoogte van het kruispunt 
Schoenlapperstraat(steegje) met 
de Langemunt 
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Hoek Langemunt - 
Schoenlapperstraat  

een van de 2 straatjes 
die naar de Leie leiden. 

Nr 25 in 
1940 

Hoek Lange Munt – Hoefslagstraatje, 
mij toegezonden door Roger Caufrier 

? 
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Hoek 
Hoefslag-
steegje- 
Langemunt 
tot op het 
eind van de 
straat aan 
het groot 
kanon. 
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Foto uit de oorlog 40-44 
johan@sint-pietersdorp.be 
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Vanaf de volgende dia de pare kant, terug vanaf  
het begin van de straat. 

Grootkanonplein 
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De Langemunt  12 tot 16 getrokken 
in 1940.  Na driekwart eeuw                   
toch nog altijd redelijk                     
goed herkenbaar 
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Straatje Zonder Eind. Ik vond dit straatje  niet maar dacht wel hier aan 
deze situatie. Alles  vloog tegen de grond. 
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Nu verder de pare kant 
van de Langemunt vanaf 
de Schoenlapperstraat. 
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 1940 De Hazewind 

Het huis is gefotografeerd vanuit het Schoenlapperstraatje 
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Horlogemaker-Goudsmid was altijd 
dezelfde uitbater.  Maar maakte geen 

reclame meer aan zijn gevel voor het toen 
zeer bekende merk “Roskopf-uurwerken” 
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Kijk 
verder 
voor het 
einde van 
de pare 
kant. 

Onderstraat  

Onderstraat  
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Wat werd er behouden voor het 
oog, zie de blauwe pijlen 

Vergeet niet 
dat behouden 
enkel de 
voorgevel is. 

De Langemunt 
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Ook hier zijn de 
nog bestaande 
gevels van 
gebouwen 
aangeduid met 
blauwe pijlen 
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En ik die dacht dat ze hier met de grove hamer hadden 
opgezeten. 

Niks daarvan, alles is zeer goed bewaard gebleven, 
uitgenomen de prijzen! 
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De Langemunt 
bijna op het 
eind aan de 

pare zijde.  De  
foto’s zijn van 
het jaar 1965 

Nr 44 in 1965 johan@sint-pietersdorp.be 
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Midden boven.  
De Langemunt nr 50 
in het jaar 1960.  
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Einde Lange Munt, vervolg de Onderstraat 

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


Onderstraat 13 
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Onderstraat nr 6 

Dit gebouw en het aanlengende gebouw had te maken met wezen, de Blauwe Lijvekes.  Ik denk dat in het ene gebouw les werd gegeven en het andere de 
huisvesting van de wezen, we spreken immers van voor 1864.  De gemeenteraad keurde het voorstel goed van de Burgerlijke Godshuizen om de  Blauwe en 
de Rode Lijvekes te verenigen onder één wereldlijk bestuur.  Daarop kwam kritiek natuurlijk.  De zusters Visitatie verlieten de Blauwe meisjes op 24/12/1864.  
De zusters Maricolen hadden de Rode Lijvekes reeds verlaten  op 1/12/1864 en de Broeders van Liefde verlieten de Kulders reeds op 1/12/1864.  Aan beide 

weeshuizen werd een school opgericht waar ook andere kinderen werden toegelaten (stadsschool). 

Een belangrijke school  was ‘Onze Lieve Vrouw Visitatie’, die gelegen was in de Hoogpoort 15. 
Dit had een internaat die een ingang had in de Onderstraat daar was eveneens het klooster van 
de congregatie .  Voor de leerlingen van het internaat was het niet ver lopen naar school, enkel 
de speelkoer oversteken.  Door fusie in 1999 met het Sint-Amanduscollege werd dat De La Salle 
college, die zaten in de Oude Houtlei - Sint-Michielsstraat. De school heeft haar activiteiten 
gestopt in 2003.  Een tijdje daarna zocht de Arteveldehogeschool een hoofdkwartier en deze 
vond het op de Hoogpoort 15 waar vroeger de leslokalen waren.  Wegens tekort aan burelen kon 
de Arteveldehogeschool uitbreiden naar dit gebouw in de Onderstraat nr 6. 

Het waren de 
Blauwe Lijvekes die 
allerlei kant 
maakten voor de 
bourgoisie!!! 

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


Gent telde vier stedelijke 
armenscholen of wees-
huizen.  Ziektes zoals pest 
en cholera èn oorlogen 
waren de oorzaken dat de 
kinderen zonder ouders 
kwamen te zitten. 

Je had de Blauwe jongensschool aan de Nederkwaadham, de Rode Lijvekes aan de Rode 
Lijvekesstraat, de Blauwe Meisjesschool aan de Onderstraat en het Kuldershuis in het G. 
Duivelsteen.  De Armenkamer  stond in voor het beheer en bestuur ervan.  Elke school 
had haar eigen kledij.  Heden maken deze lokalen deel uit van de Arteveldehogeschool. 

Een weeskind van de 
Blauwe Lijvekes 

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


Het kantwerk links werd gemaakt door de 
Blauwe wezen.  Nu is dit volledig uit de mode 
en zoals je ziet werd dit gedragen door zeer 
rijke burgers die dit konden kopen voor een 
habbekrats.  Maar het geld werd besteed 
voor het onderhoud van de wezen en de 
school die eraan verbonden was.  Zo zie je 
dat rijke burgers ook hun bijdrage betaalden 
aan het leed dat er toen was.  Vergeet niet 
dat onze voorouders veel betrokken waren in 
oorlogen of epidemieën. 

Waarom deze foto 
onderaan?  Het moet 

een deel van een 
keuken zijn waar het 

eten werd bereid 
voor de wezen.  

Maar ik wil de 
nadruk leggen op de 

gebruikte ver-    
     lichting namelijk 

gas en elektriciteit. 
Ik denk rond 1900. 

Tip kwam 
van 
Roger 
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Onderstraat in 1902 

In 1623 kocht de Stad 2 
panden om er een wees-

huis voor meisjes in onder 
te brengen.  De Blauwe  

Lijvekes.  In 1864 beslist de 
gemeenteraad het wees-
huis samen te laten smel-

ten met de Rode Lijvekes in 
de gelijknamige straat.  Een 

jaar later kwam er een 
lagere jongensschool.  In 
1902 werd het gebouw 

bijna volledig gesloopt tot 
op de grond en kwamen de   

huidige gebouwen tot 
stand. 

Het begin van de Werregarenstraat aan de Onderstraat  
werd met de nieuwe stadsschool volledig overbouwd 

Telegrafie-
ontvangst 
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François Laurent (1810-1887).  Het stadsbestuur had op 18 oktober 1884 

reeds bij resolutie bepaald dat hij zich verdienstelijk had gemaakt jegens 
de stad Gent.  Na zijn dood kreeg de stadsschool in de Onderstraat zijn 
naam.  
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Nogmaals dezelfde foto’s met jaartal enz.  Aangebracht door Roger  Caufrier  

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


Werregarenstraatje   Het Werregarenstraatje is een 
klein steegje om via de 

Hoogpoort naar de Onderstraat 
en verder via de Serpentstraat 
naar de Vrijdagmarkt te gaan. 

Met het aanleggen van de 
Borluutstraat nu de 

Belfortstraat is het nut van deze 
2 straatjes volledig verdwenen. 

In 1854 stierven er in Gent 
1004 mensen aan cholera 
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Vanuit het Werregarenstraatje had je 
zicht  op een middeleeuws steen. 
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Werregaerenstraatje  
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Onderstraat nr 71 in 1929  
En in 2020. 

Foto uit 1960 

Nooit 
gedacht dat 
ik dit huis 
nog zou 
vinden. 
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Huis recht tegenover 
de Serpentstraat 

Ryhovesteen in de 
Onderstraat (1973) 

Heden, ja wat is heden 
want heden bestaat niet. 
Ik hoop dat ik dit gebouw 
nog blijvend mag bekijken johan@sint-pietersdorp.be 
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Onderstraat 

Om de Borluutstraat, nu Belfortstraat te kunnen 
aanleggen hebben ze bij het onteigenen heel zorg-
vuldig en gekeken waar er tuinen lagen.  Voor een tuin 
moest men veel minder betalen dan voor huizen, 
kleine arbeiderswoningen waren ook veel minder duur 
dan statige huizen zoals dit hoekhuis. 

De stad legt de rooili jnen vast waar 
er moet gebouwd worden, ook na 
afbraak.  Zo moeten ze dan niks 
betalen om de straat te verbreden. 
Nadeel, dit kan  soms tientallen ja-
ren later zijn of nooit, tenzij de stad 
je onteigend.  Zoals je ziet werd het 
poortje en het gebouw ernaast 
afgebroken en moest men een halve 
meter achteruit bouwen, het klein 
poortje verbindt nu de oude en de 
nieuwe rooilijn. 
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Hoek Onderstraat in 1901 

1907 

Langemunt  De Belfortstraat werd aangelegd in 1899.  
Zoals je ziet werd de Belfortstraat 
doorheen  o.a. twee tuinen aangelegd.  
Een tuin kost minder dan een huis bij 
onteigenen. Deze lag niet in het 
verlengde van de Botermarkt maar wijkt 
lichtjes af naar rechts.  
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De Onderstraat heden en 
halfweg de jaren zeventig 

Over de Belfortstraat zie ook A1 
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Einde A14.  Zie 
verder A15 over de 

Kalandenberg, 
Gouvernement- en  

Mageleinstraat 
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Geef www.sint-pietersdorp.be door aan vrienden met 
E23 erbij zodat zij onmiddellijk hun keuze kunnen 

maken.  Je gaat er hen en ook ons een groot plezier 
mee doen! 
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