
 A20  Zonnestr., Koophandelsplein, Schouwburgstraat.  
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De Zonnestraat werd 
verbreed in 1928. 

Kaart 
1880 

Einde Zonnestraat zie ook 
hoek A17 op de Kouter 
(alles is nieuwbouw) 

Kouter  

Zonnestraat  

In het begin van de Zonnestraat zijn de meeste huizen bewaard, zij het onderaan grondig werd 
verbouwd.  Dit huis is het best bewaard gebleven sinds de verbreding van de straat in 1926 

Zonnestraat 

Zie vlgd. dia die komt uit A18 
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Hoek Kouter - Zonnestraat in 1970 

Afbraak van 
Kerkhove & 
Gilson volgt in 
1970. 

Alles is verdwenen en vervangen 
door nieuwbouw 

Zie ook volgende dia 

Kouter 
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De “Midi” op de hoek Veldstraat - Zonnestraat voor en tijdens de afbraak in 
1927.  Op deze plaats bouwde men de Samdam winkel.  Het café verhuisde 
naar het Koophandelsplein waar het zich nog steeds bevindt. 

Tram 3.  De paardentram liep van de Vlasmarkt via Vrijgdagmarkt , 
Langemunt , Veldstraat,  Koophandelsplein, Nederkouter naar de 

Kortrijksepoort en zo terug.  

Dit huis zie 
je ook op 
de vlgd. dia 
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Zonnestraat  
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Links de Veldstraat                            Zonnestraat               
     in 1927  

Het kruispunt Veldstraat - 
Zonnestraat - 

Koophandelsplein   
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Zonnestraat nr 2 
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Zonnestraat nr 13 of 15 

Einde Zonnestraat, hopelijk is het daar plezant 
wonen. Toen ik naar Gent kwam wonen kende 
ik een meisje wiens ouders in Zomergem 
woonden. Brrr woon even in Wintergem. 
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Beide zaken waren gelegen op nr 1 op 
het Koophandelsplein.  Delvaux was 
er gevestigd sinds 1947 en sloot zijn 
deuren in 2020  of  2019. 
Maar wanneer de coiffeur in 1bis daar 
zijn zaak had?  Dat is zeer lang 
geleden. 

Koophandelsplein nrs 1 tot 21, dit is tot aan de Ketelvaart 
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Dit huis kan ik niet meer traceren.  Ik denk dat 
dit lang geleden afgebroken werd en 
vervangen door de huidige gebouwen.  Vele 
gebouwen op het gelijksvloer zijn niet meer te 
achterhalen en moeten we kijken naar de  
verdiepingen. 
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Koophandelsplein anno 1929 

Operagebouw  



Foto van 1929 

Ik denk dat de foto van 1929 het oudste 
is van de twee.  Bekijk de zijkanten van 
de ingang van de 3 treden.  Ik zie op de 
foto rechts een 4 staat.  We zien niet 
het cijfer 1 dat ervoor staat.  De Coiffeur 
had nr 12.  Zoals je weet  op een plein 
volgen de nummers elkaar op. Dan zal 
de 12 naast de bank zijn die nr 13 had 
en de 4 is dan 100% 14 
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Recolletteplaats  

Recollettebrug  

C
o
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d

u
ite

stege
  

Zo
n

n
e

straat  

Veldstraat  

Kouter   

Ketelbrug  

Oordeelbrug   Toen deze kaart werd gemaakt waren we nog onder het Koninkrijk der Nederlanden.  5 jaar later was de liefde over, en in 1830 was er zelfs 
wapengekletter.  Op de lege plaats op de kaart zal 15 jaar later het justitiepaleis worden gebouwd en de schouwburg die je ziet op de kaart zal 

afgebroken worden en op deze grond en het onbebouwd stuk ernaast  zal  
                                                                                                                                                    de opera gebouwd worden. Om deze te bereiken zal er een                        

                                                                                                                                                                  nieuwe straat worden getrokken met de toepasselijke  
                                                                                                                                                                                                                         naam, de Comediestraat  

De Leie  

Neder-
kouter  
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Justi tiepaleis opera  

Koophandels-
plein  

Het hoofdpostgebouw van Gent bevond zich aan het operagebouw daarna verhuisde het naar 
de Korenmarkt.  Later werd het gebouw afgebroken en herbouwd met aangepaste stijl als die 
van de opera. 

In 1912 kwam er een nieuwe brug 
waar 2 trams konden kruisen. 

Het café “in de Schelde” naast 
de Ketelvaart is na 1912 afge-
broken en het huidige gebouw 
heeft geen bouwlagen meer, 

al leen gelijkvloers en kelder-
verdieping.  Naam van het 
restaurant “Revue”. 

Deze foto is van 
voor 1900. 
Want we weten 
dat de 
paardentram 
rond de 
eeuwwisseling 
werd 
vervangen door 
de accutram.  

 
              Deze tram reed rond deze tijd tot de 
Kortrijksepoort.  Daarom is er maar 1 spoor. Deze tram reed reeds naar het St.-Pietersstation  



Links de huidige Ketelbrug kort na de oorlog van 
14-18.  Het voetpad ligt nu in het verlengde van 
het voetpad van dat voor het justitiepaleis. 
Boven. Het oude postgebouw werd volledig 
afgebroken en in de zelfde stijl terug opgebouwd 
zoals het operagebouw ernaast en moest zeker 
een halve meter achteruit. 

Gek, maar waar!  Het klein justitiepaleis heeft nr 21 en de over-
kant het oud justitiepaleis nr 23.  Beiden behoren tot het 
Koophandelsplein, alhoewel je dit als een straat moet opvatten 
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9 mei 1841.  Uitspraak in het gerechtshof.  Een 
Spinner, 33 jaar oud, wonende te Balegem, werd 
voor een poging tot kippendiefstal in de nacht van 
28 op 29 januari op de hofstede van Pieter Van 
Hecke te Oosterzele veroordeeld tot 12 jaar 
dwangarbeid en 20 jaar plaatsing onder 
Politietoezicht.  
PS. dit is geen fake nieuws (vroeger sloegen ze 
door aan de ene kant en nu slaan ze door aan de 
andere kant) sorry voor deze uitspraak. 

Op de vorige foto zagen we nog 
het gebouw waar het hoofdpost-
kantoor zat voor de verhuis (1910) 
naar de Korenmarkt.  Hier kwam 
in dit nieuwe gebouw, het Klein 
justitiepaleis, zeg maar het 
Vredegerecht . 
De nieuwe Ketelbrug uit 1912. 
Alles moest klaar zijn voor de Expo 
van 1913 (ik weet niet of dit ge-
bouw klaar was voor de opening). 
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Foto doorgestuurd van 
Roger.  
Op de vorige foto zag je 
nog het oude hoofd-
postkantoor. Dit ge-
bouw werd volledig 
afgebroken (ik dacht 
vroeger dat het een 
zware verbouwing had 
gehad, mis dus).  Ook 
de Ketelbrug is reeds 
afgebroken en de 
opbouw van de nieuwe 
is reeds aangevat.  Er 
werd een noodbrug wat 
verderop gebouwd.  We 
zien ook dat in de 
Ketelvaart een spoor-
wegje aangelegd werd 
om bouwmateriaal aan 
te voeren voor de 
opbouw van de nieuwe 
Ketelbrug. 

Nogmaals, op deze foto zie je zeer duidelijk dat het 
oude postgebouw met de grond gelijk werd gemaakt. 

Het noodbrugje 

Zie ook deze 
situatie op 
C31 
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Dit jaagpad werd lang in gebruik genomen.  Het was vroeger een hele karwei om de boten te 
leiden van de Leie naar de Ketelvaart wegens de grote stroomsterkte die er daar was richting 

Graslei en daarvoor had men meerdere stevige boottrekkers vandoen.  Op de onderste foto  
                                                                                                              links stonden de boottrekkers op de   
                                                                                                             kaai en eens de boeg onder de Ketel- 
                                                                                                               brug was kon me deze  doortrekken  
                                                                                                            door de trap te nemen naar beneden  

                                                                                                                en zijn weg verder zetten. 



Na de afbraak van het klooster onder het Frans bewind 
bleef deze grond nog meer dan 40 jaar braak liggen. 

Veldstr  

Zo
n

n
estr.   

Ketelvest 
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Hier een gravure van ± 1778.  
De linkerkant van het Sint-
Pietersdorp was toen nog één 
en al groen. 50 jaar later was 
al het groen reeds verdwenen.  

Van het  justitiepaleis is nog 
geen sprake want men is er 
slechts in 1836 mee begon-
nen.  

 

Op beide oevers v/d 
Ketelvaart bevonden zich nog 

2 stadspoorten, gesloopt in 
1780.   

Het Kuipgat  in 1778 

De nutteloze Ketelpoort werd gesloopt in 1778 .  Op de vrijge-
komen grond heeft men dan 3 huizen gebouwd die terug werden 
afgebroken in 1857 (op 17 april werd in de gemeenteraad 
daarover een  beslissing genomen).  Daar heeft men ook een 
grenssteen gevonden die St.-Pieters scheidde van stad Gent (nog 
te zien in het STAM). 
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1
2
3
4
5
7 Anno 1547 

De Leie en de  heden 
gedempte Oude 
Houtleie 

             Het wapenschild van de vrije schippers.  Rechts ziet men de   

       toren die vroeger deel uit maakte van de verdedigingsvesten.  
                  Plaats?  Waar het voormalig justitiepaleis staat.  Wie meester  

                        was over het kuipgat beheerste daar de scheepvaart  
                                                                               op de Leie en Schelde.  

Poel  

Hoogstr  

Het Justitiepaleis aan de    
Ketelbrug(poort) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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het gebouw v/d belastingen  
St.-Barbarakerk 
Ketelvaart 
het begin van de Nederkouter 
Leie 

Het verdwenen klooster der Minderbroeders, 
Franciscanen, Recolletten (waren volgelingen van 
Franciscus van Assisi) ontstond in Gent in 1220. Het 
werd opgeheven en  afgebroken in 1797 tijdens het 
Frans bewind. Achter het klooster zie je de kapel van 
de Vrije Schippers. Boven de voorgevel op de punt 
van de muur zie je nog een schip, het symbool van 
hun gilde. Deze kapel stond  waar nu de Schouw-
burgstraat is. Rond 1820 wilde men er een kunst-
paleis bouwen, maar het bleek te duur. In 1825 
kwam het terrein in handen van de stad die het wou 
omvormen tot een marktplein. Na meer dan 40 jaar 
braak terrein werd het Justitiepaleis dan gebouwd 
1836-1846. De brug rechts werd reeds eerder 
afgebroken om grote schepen door te laten. In 1752 
deze kwamen van de Coupure. Daar ook aan de brug 
regelde men vroeger met schotbalken het waterpeil 
op de Leie. De fundering van de brug verdween in 
1822 en met het bouwen van het justitiepaleis 
verdwenen in deze omgeving de laatste sporen van 
het Kuipgat, de eerste omwalling rond Gent uit de 
13e eeuw. Later werd de poort 1 km verder 
geplaatst, de Kortrijksepoort. 

 

We weten dat de dakspanten voor het Vleeshuis aan de Groentemarkt gemaakt 

werden op de koer van dit klooster en getransporteerd werden langs de Leie.   



Het  Recollettenklooster is afgebroken geweest in 1797.  Van al de aangeslagen gebouwen, vooral 
kloosters en kerken, was dit één van de weinige die het lot van afbraak ook heeft moeten ondergaan 
samen met de O.L.V.-kerk op het St.- Pietersplein.  Vele andere gebouwen hebben een andere 
bestemming gehad, zoals de St.-Pieterskazerne, een bib in ‘t Pand van de Dominicanen met latere 
woonfunctie alsook ‘t Pand in het Patershol.  De privé van de nonnen van het ziekenhuis de Bijloke 
werden stadsbezit en maakten deel uit van het ziekenhuis (later kwamen de nonnetjes terug).  Op 
Ekkergem waar nu de Politie zit was vroeger een klooster, dit werd omgevormd tot een militair 
hospitaal. Enz.. Enz… 

Resten der oude stadsversterking aan de 
Ketelvest. 

Aquarel van onze Hollandse 
soldaat Wynantz uit 1822. Voor de bouw van het Justitiepaleis 

stuitte men onmiddellijk op grote 
moeilijkheden. De grond bleek te 
bestaan uit aangeslibde grond. Men 
moest minstens 3 meter afgraven. De 
bouw van het paleis zou 10 jaar duren.  
Van het prijskaartje gaan we maar 
zwijgen zeker. Ze schatten zoveel, en 
het was bijna… het dubbele. Men zegt 
dat de tijden veranderen maar op dit 
gebied is er niks veranderd. 

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


Het Koophandelsplein heette vroeger de 
Recollettenplaats. De aquarel links is van 

1822 van onze Hollandse soldaat-schilder 
Wynantz. Bemerk het plein over het water. 

Daar zou 20 jaar later het Justitiepaleis 
komen te staan. De schilder zat op de 

Oordeelbrug, waar vroeger het begin was 
van de Oude Houtlei, doch juist niet in 

beeld. 

Klooster van de Recolletten of        Minderbroeders. Heden staat het oude Justitiepaleis op deze plaats. 
Inderdaad later kwam het       nieuwe Justitiepaleis op de Opgeëistenlaan. 

Kuipgat is het water rond de 
Kuipbrug.  De brug  was gelegen 
opzij van het Justitiepaleis over 
de Leie. Zij werd deels 
afgebroken in 1752  en de laatste 
resten verdwenen in 1875. 
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Twee plakkaten tegen de buitenmuur op het 
justitiepaleis. 
Reden, van hier uit het klooster vertrokken deze 2 paters 
naar verre oorden in Latijns Amerika. 
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Kaart opgemaakt in Chinese inkt.  Afkomstig 
uit het archief van het Scheldedepartement. 
Een deel van de gronden van de Recolletten 
werd in 1256 door graaf Gewijde van Dam-
pierre afgestaan aan de minderbroeders of 
ook de Recollecten genaamd. 
Op het document stond een datum van 1797. 

1797 is ook het jaar 
dat het klooster is 
aangeslagen door de 
revolutionairen en 2 
of 3 jaar later was het 
gedaan met deze 
manier van handelen.  
Maar een goeie tijd 
tegemoet? 
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De bult op het justitiepaleis verdween in 1826 met de brand 
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Afbeelding van een schilderij 
begin 19e eeuw van Boulanger 
en nu wachten tot ik ze in kleur 
kan aantreffen.  

De noodzaak om een justitiepaleis te bouwen.  In 
1832 had men het hof van beroep in Gent 
gevestigd.  Het Hof van Assisen zetelde in het 
stadhuis.  De rechtbank van 1e aanleg had plaats 
in de Volderstraat waar eens het Jezuïeten- 
klooster was.  Alle rechtzaken waren dan in dit 
nieuwe gebouw.  De werken waren gestart in 
1836 en hebben 10 jaar geduurd. 

Graffiti op het justitiepaleis 
Leiekant (21eeuw). 
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Alleen de buitenmuren zijn blijven staan.  Bij 
heropbouw binnenin is alles van na 1926. 
Enkel 1 kenmerk van buiten verraadt dat de 
foto van voor of na 1926 dateert namelijk de 
bult op het justitie paleis.  Waar vroeger een 
hoge zaal was is er nadien  gekozen voor een 
grote binnentuin om licht te kunnen trekken. 

De enorme grote 
zaal vóór de brand Met de huidige communicatiemiddelen zijn deze 

antennes al lang verdwenen op het Justitiepaleis. 
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Hier in het Justitiepaleis 
een zware brand in 1926. 
 
Deze feestzaal is nooit 
rendabel geweest en 
mede daarom en ook om 
andere redenen werd 
deze niet terug herop-
gebouwd.  Voor de 
opening  van het justitie-
gebouw werd er in 1846 
en later in 1856 voor 25 
jaar koningschap een 
feest gegeven.  Nadien 
werd de zaal nog 
nauwelijks gebruikt. 
 
Deze zaal was toen de 
grootste van Europa met 
één overspanning. 
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Optocht van de arbeiders naar 
het St.-Pietersplein n.a.l.v. de 

grote staking van 1895. 

Betoging voor algemeen 
stemrecht.  Dat was dan nog 
enkel voor de mannen.  
Vrouwen moesten nog meer 
dan 50 jaar wachten, namelijk 
tot in 1948. Weet je dat de 
vrouwen in Nieuw Zeeland 
reeds stemrecht hadden rond 
1900!  

Gedurende wereldoorlog I werd het 
paleis ingenomen door het Duitse leger. 

De gerechtzaken moesten terug elders 
plaatsvinden.  Er verbleven ongeveer 

12.000 soldaten in Gent. 
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Van Roger 

Van Apartheid was hier ook nog wel sprake. 
De vrouwen waren gescheiden van de 
mannen. Waarschijnlijk had men schrik dat ze 
zich zouden verbroederen.   
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Het Justitiepaleis Het justitiepaleis voor en vlak na 
de brand 

Enkel de buitenmuren 

hebben s tand gehouden 
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Voor en na de brand van het 
justitiepaleis in 1926.  Alleen de 
buitenmuren zijn blijven staan. 
Gans het dak was door brand 
vernield.  De zaal  waar de brand 
ontstond was toen de grootste 
zaal van Europa met één over-
spanning van 46m lang, 15m 
breed en 15 m hoog.  De zaal werd 
gebruikt als feestzaal  
maar was nooit succesvol. 

Eén van de vele verhuizen van het justitiepaleis of stadhuis 
 
Vanaf 1857 was de Krijgsraad in het stadhuis ondergebracht.  In 1867 
verhuisde die naar de Hoofdwacht op de Kouter en terug 10 jaar later, 
in 1887 naar het Justitiepaleis. 
De werkrechtersraad die in het stadhuis was gevestigd  verliet dit in het 
jaar 1876 om naar de Kleine Sikkel te verhuizen in de Hoogpoort (nu 
muziekconservatorium). 
Omdat er veel verhuisd werd wegens plaatsgebrek had men rap een 
overeenkomst met de staat dat ze de gebouwen zouden overnemen. 
Men geraakte het vlug eens over het principe.  Maar terug was het 
zaniken over  de prijs natuurlijk.  In 1898 werd het een staatsgebouw. 
Ik denk dat stad Gent blij was er vanaf te zijn. 
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Foto na de brand in 19 maart 1926.  De 
brand zou wellicht ontstaan zijn door kort-
sluiting in het Hof van Beroep.  Je moet 
weten dat elektriciteit nog in zijn kinder-
schoenen stond.  Rond deze tijd was er 
nog veel gasverlichting in de huizen.  Met 
de komst van de radio hebben vele 
mensen dan de overschakeling gemaakt. 
Ja je kon geen radio beluisteren met gas.  

De feestzaal heeft nauwelijks succes gehad.  80 
jaar lang hebben de mensen die centraal in het 
gebouw zaten bijna in het donker moeten 
werken.  Na de brand  is er geen feestzaal 
meer zodat er meer licht kon binnen- 
dringen in het enorme gebouw. 
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Gedurende wereldoorlog 2 werden in onze stad, vooral op openbare 
gebouwen peiltekens aangebracht. Meer daarover, zie C14. Sinds ik 
dit weet loop ik niet meer met mijn kop in de wolken maar kijk ik naar 
vele openbare gebouwen een ½ meter hoog en dicht bij de 
hoofdingang van een openbaar gebouw  

Na de brand van 1926 is men begonnen 
aan de heropbouw en had men 
besloten een bronzen fries te plaatsen. 
De winnaar in 1948 was Geo Verbanck. 
De 14 m lange fries bestond uit 11 
figuren.  Het werk was klaar in 1953. 
Maar de fries werd maar geplaatst in 
oktober 1961, doch Geo Verbanck was 

reeds lang overleden (ik hoop dat hij op 
tijd zijn geld heeft gehad.  Je weet als je 
moet betalen heeft vadertje staat niet 
veel geduld.  Het omgekeerde moet je 
zeker weten.) 

http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/C14.pdf


Je bent geboren in 1780 in de Oostenrijkse tijd, onze vorst was 
toen Keizer Jozef II.  Later Franse bezetting in 1795.  Langzaam 
begon men van Napoleon Bonaparte te spreken en hij werd 
keizer.  Na de nederlaag in Waterloo kwamen we terecht onder 
een nieuw land, het Koninkrijk Der Nederlanden  met als vorst 
Willem I.   In 1830, de afscheiding en de oprichting van een nieuwe 
staat België met Leopold I als Koning.   
De persoon die in 1780 geboren was werd in  
1830 50 jaar. Hij heeft 4 vorsten gekend uit  
verschillende landen. Wat moet er omgegaan  
zijn bij deze mensen???                              
Advocaat  Metdepenningen geboren in Gent 
in 1799  was een fervent aanhanger van het                               
Hollands bewind.  Kan je hem dat kwalijk nemen                                        
want hij heeft 3 stelsels gekend. 



Een kopie 
van de 
zovele 
barges die 
op het 
kanaal van 
Gent naar 
Brugge aan 
het werk 
waren.   

Dit is een postkaart van voor de brand.  
Na de brand is deze bult verdwenen  
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In 1860 werd het plein aangelegd met een afsluiting. 
Later op het plein had de inhuldiging plaats in 1886  
van het standbeeld van H. Metdepenningen. 

Pleinen hebben ook een doorlopende num-                 
mering en nr 1 is als je uit de Veldstraat komt is                  
het eerste huis links op de hoek.  Zo liepen de 
nummers verder tot aan de Ketelvaart  en                
was daar nr 21.  Het justitiepaleis heeft nr  23             
en hier op de foto uiterst links heeft nr 24             
en eindigt tot aan de Veldstraat met nr 35 

In 1825 was het kloos-

ter al meer dan 25 jaar 
geleden afgebroken 
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Foto links. Deze foto stond eerst op het St.-Pietersplein 
met de vraag waar stonden deze gebouwen? Redding 
kwam van Roger Caufrier. 

Sacré de Gentse 
fotograaf woonde 
aan het Koophan-
delsplein.  Hij  zal 
zeker deze foto’s 
hebben genomen. 



Koophandelsplein in 1956 

Koophandelsplein  zo werd het oude Recollettenplein 
gedoopt omdat men daar het nieuwe justitiepaleis heeft 
gebouwd.  Tot 1898 werd daar de Beurs ingericht en was 

het dus een Koophandelsplaats.  Later werd de Beurs 
overgebracht naar de Kouter, vandaar dat men op de 

Kouter veel banken aantreft. 

Foto doorgestuurd door Roger 
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‘t Koophandelsplein 
rond 1840  en 1910 
en 2010 
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Koophandelsplein 
aan het oude 
justitiepaleis 

Zonnestraat  

Veldstraat  

Hier liggen nog geen 2 tramsporen 
richting Zonnestraat 
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Toch is er aan het hoekhuis 
het één en ander veranderd. 
Desondanks kan je het 
gebouw nog herkennen. 

Foto boven werd aangebracht door Roger Caufrier 

Het hoekhuis aan de 
Ajuinlei 



Gebouw ook te zien op de vorige foto 

! 

Na afbraak van de Dominicanenkerk 
werd de straat verbreed en kwamen er 
grote burgerhuizen in de plaats. 

Ik hoopte dit gebouw aan te treffen op de huidige 
foto’s.  Maar de oude foto is iets te wazig om nog 

iets te kunnen vaststellen. Van Roger 
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Comediestrate thans de Schouw-
burgstraat. 

Comediestraat zonder de tramrails. 
Het posthotel voor 1878  
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De opera werd in het begin verlicht met gas en eind van 
de 19e eeuw was de opera één van de 1e openbare 

gebouwen die verlicht was met elektriciteit.  
PS. Tot zelfs 1980 waren er nog mensen die niet 

beschikten over        
                         elektriciteit!!!  Dit in mijn straat, ‘t was bij  
                                          een oud vrouwtje en ik had mijn  
                                        boormachine mee. Wat was haar  

                                         antwoord?  Ik geloofde haar 
niet.  Maar het was waar!!! 
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Schouwburgstraat eind de jaren zestig begin de jaren 
zeventig.  Deze straat werd aangelegd ± 1836 en 
noemde toen de Comediestraat.  Misschien een 
passende naam voor de Wetstraat in Brussel of aan 
ons stadhuis, in 1849 sprak men van Rue du Théatre. 

Ongelofelijk en toch niet zo lang 
geleden dat je daar nog zo kon 
parkeren. 

Justitiepaleis  
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De opera 

Tot in de 
jaren vijftig 
werd er in 
bepaalde 
straten nog 
met gas 
verlicht. 
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De opera 

De 1e opera werd ge-
bouwd in 1698 maar 

brandde af in  1715 en 2 
jaar later bouwde men op 
de Kouter een voorlopige 
houten schouwburg.  De 
voorganger van onze hui-
dige schouwburg opende 

zijn deuren in 1737 en 
was het werk van 

architect Bernard De 
Wilde.  Na  100 jaar, in 
1837 is men begonnen 

met het oude 
operagebouw, de  St.- 

Sebastiaans-schouwburg 
af te breken.  Ons huidige 
operagebouw was klaar in 

1840, getekend door 
stadsarchitect Roelandt. 
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Waar konden deze 2 afbeeldingen beter passen dan hier.  Het was reeds in de Oostenrijkse tijd dat er deftig 
werd gesnoeid in religieuze ordes.  In de Franse tijd deden ze er nog een schepke bij door gebouwen aan te 

slaan en verkopen van bouwmaterialen, denk aan het Recolettenklooster en de parochiekerk van Sint- 
Pieters en nog vele andere gebouwen. 

Einde A20.  

Zie verder A21     
Voor de 
Vogelmarkt   
Koestraat   
Kortedagsteeg   
enz.   

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 plezier mee doen! 
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