
Toen Jacob Van Artevelde in 1863 eindelijk vaste voet had op de Vrijdag-
markt had hij geen geluk.  Na 6 jaar waren de zittende leeuwen op                   
de hoek reeds in zo een slechte staat dat men besloten had deze te 
vervangen door 4 beelden.  Deze werden dan geplaatst in 1869.  

Langemunt  

Vrijdagmarkt 
A22 

Van de Kammer- tot de Waaistraat 
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De vrijdagmarkt van 
Sanderus uit de jaren 1600. 
 
Als ik me niet vergis staat 
keizer Karel daar nog altijd 
in het midden van het 
plein. 
 
Maar wat betekenen die 
lijnen op het plein hé. 
 
Het kerkhof is er al niet 
meer en is hier  beplant 
met kleine jonge boompjes. 
 
Het was rond die tijd dat 
ook het kerkhof verdwenen 
is rond de St.-Niklaaskerk. 
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In 1883 heeft het stadsbestuur dit historisch pand 
gekocht, de bevolking toen vond het een schandaal            
dat het stadsbestuur toen 56500 Fr. uitgaf voor een ver-         
vallen gebouw.  Men zal het zeker opgeknapt hebben, 
doch toen ik in 1973 in Gent kwam  wonen was het 
terug vervallen en was het afgeschermd door reclame- 
borden. 

Op 12 mei 1786. Volgens een ordonnantie zal het af 
gekeurde en aangeslagen laken (vlaslinnen) de “twee 
volgende merktdagen uytgehangen worden aan het 
Toreken  op de Vrijdagmarkt met  de inscriptie van           
de naem en de woonplaetse van de verkoper.”                    
(5 jaar later zullen de Fransen alles afschaffen?                     
Want dan veranderde alles). 

? 
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De Wijzemansstraat 

In 1980 was men begonnen met de voorbereidende werken voor 
het construeren van een ondergrondse parkeergarage. Deze 
wordt nu aangesloten aan het nieuwe winkelcentrum op het 
einde van de Langemunt.  Door het succes volgen de jaren erop 
nog vele ondergrondse parkeergarages. 
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Nrs 32 en 33 

Vrijdagmarkt  

1900 
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Toen Vrijdagmarkt 29 

11-6-1853.  De bewoners van de Vrijdagmarkt hebben een petitie gezonden naar de gemeenteraad.  Ze vragen een openbare 
pomp omdat weinig huizen beschikken over drinkbaar water en omdat openbare pompen redelijk ver af liggen. 

In de loop der tijden hebben in 
het Café De Zwarte Kat veel 

belangrijke vergaderingen 
plaatsgevonden. 
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De 1e nijverheidstentoonstelling onder het Koningrijk der Nederlanden vond plaats in Gent op de Vrijdagmarkt in 1820.  Het was de 
bedoeling deze schilderij te schenken aan koning Willem I.  Om de één of andere reden is dit niet doorgegaan.  Achteraf mogen we 
blij zijn, anders zou dit kunstwerk in een museum in Nederland hangen en nu kunnen we de gebouwen goed bezien die er ston-
den.  Met de scheiding van Frankrijk verloren we een groot afzetgebied.. Dit zelfde fenomeen zal zich herhalen in 1830.  De textiel-
bazen hadden een groot afzetgebied in Indonesië (Nederlands Indië), Nederlands Guyana (Suriname) en vele andere Nederlandse 
overzeese gebieden.  De   bazen  wisten maar al te goed wat de scheiding zou te weeg brengen.  Heden is iets anders bezig, men 
mag alles nu produceren    buiten de  unie en zonder veel tamtam alles hier goedkoop(?) aan de man brengen.  Al es de vraag 
gesteld hoe het komt         dat er in de unie  bijna 20 miljoen werklozen zijn?  Wij zouden hier hoge technologie  ontwikkelen en 
deze dan verkopen.              China voerde meer uit dan dat ze invoerden. Ten andere de Chinezen en vele andere landen zitten ook 
niet te slapen en deze            ontwikkelen ook hoogwaardige technologie.  

Een schilderij, een prijsuitreiking van een school ten tijde dat we nog onder het 
Koninkrijk Der Nederlanden waren( 1815 tot 1830) 

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


Inhuldiging van Karel VI op de vrijdagmarkt in oktober 1717 

Toen men in Vlaanderen hoorde dat het Barrièretraktaat, dat zoals 
bekend op 15 november 1715 werd gesloten, de bepaling bevatte dat 

het fort van Rodenhuizen moest worden gesloopt, werd dit als zeer 
slecht en frustrerend nieuws ervaren.  Wanneer dan bovendien bleek 

dat eveneens was overeengekomen dat een groot deel van het noorden 
van Oost-Vlaanderen aan de Verenigde Provincies zou worden 
overgedragen, nam de misnoegdheid nog in sterke mate toe.   

In verscheidene Vlaamse steden vreesde men dan ook voor moeilijk-
heden en die vrees nam pas in 1718 af toen de territoriale aanspraken 

van de Verenigde Provincies gevoelig werden ingeperkt.  
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27 jaar later in 1744 mocht men 
dit podium opnieuw opstellen dit 
ter ere van Keizerin Maria 
Theresia van Oostenrijk (1717- 
1780). Zij is nooit in Gent geweest 
en liet zich vervangen als ik me 
niet vergis door de toenmalige 
landvoogd.  Zij was het tweede 
kind van Keizer Karel VI.  Maria 
Theresia heeft 16 kinderen gehad 
en op 27 april was ze aan rust toe  
want haar 7e kind Karel Josef 
kwam ter wereld op 1 feb. 1745.  

Deze foto werd me 
doorgespeeld door Roger 
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Vrijdagmarkt 

Bovenste foto (detail vlgd. dia) is 
genomen van de overkant 
van de Vrijdagmarkt 
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Vrijdagmarkt Ook op de vlgd. dia Is men de gietijzeren toren aan 
het afbreken? 
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Den Engel nr 43 van de vorige dia 

Vorige 
dia 

Graag zou ik je foto’s willen tonen van meer dan 
100 jaar geleden rond 1900. Toen zagen vele 
gebouwen er nog gans anders uit.  Met de expo 
van 13ne in zicht zijn de gebouwen langzamer-
hand terug hersteld zoals ze er 200 jaar geleden 
hebben uitgezien.  Ik denk dat vele zwart-wit 
foto’s nog uit de jaren 50 tot begin de jaren 70 
zijn. 
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Ook dit huis op de 
vlgd. dia 

De zuidkant van de Vrijdagmarkt 

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


De zuidkant van de Vrijdagmarkt 
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Zo kwam ik in Gent toe, een 
grauwe zwarte stad.  Veel is 

nu mooi opgeknapt. 

De zuidkant 
van de 
Vrijdagmarkt 
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Er zijn meer dan 700 Maria- kapelletjes of 
afbeeldingen van Maria met kindje Jezus 

langs vele straatzijde te zien.  Deze schilder 
heeft er ons meer dan 100 nagelaten.  Ik 

verschoot toch als ik dit cijfer las.  Had deze 
schilder een opdracht?  Ik denk van niet want 
dat is een enorm intens werk.  Maar iemand 
heeft de schilder toch kunnen bewegen dit 

voor ons nageslacht te bewaren en dit in een 
boek te laten verschijnen.  De barokke poort 

dateert van 1637. 

Vanaf het Tooghuis volgden de magistraten de terechtstellingen op het eerste 
verdiep  die plaats vonden op de Vrijdagmarkt en dit met vele flesjes                      
wijn om de emoties te kunnen doorspoelen.  Dit alles is bijgehou-                                          
den door zorgvuldige ambtenaren. Ook was dit de plaats                                      
vanwaar het volk bij belangrijke gebeurtenissen                                                      
werd toegesproken. 



Op 3-09-1807 de 
guillotine die zo 
belangrijk was 
omdat ze haar 
efficiëntie reeds 
had bewezen liet 
het hier afweten.  
 

Het mes was zo bot 
dat het hoofd 
slechts bij de 3e 
poging in de mand 
rolde!!!  Was het 
de schuld van de 
beul of van het 
stadsbestuur? 
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Omdat ik die bakstenen niet zag had ik 
twijfels.  De bepleistering zal afgevallen zijn 
door de jaren heen 
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1908 
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Gewapend treffen in Gent (op de 
Vrijdagmarkt?) en ook handel 

onderaan 

2-5-1345.  Op de 
vrijdagmarkt komt 
het tot een bloedelijk 
gevecht tussen de 
Volders en de 
Wevers.  De Volders 
werden verpletterd 
en uitgemoord. 
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De nachtmarkt was er voor de zelfstandigen.  Deze aanvoer van groenten begon toe te komen rond 1 uur s’nachts, wat veel lawaai met zich meebracht.  Gedurende de 2e W.O. is deze markt van de Vrijdagmarkt 
overgeplaatst naar de Nieuwen Beestenmarkt  voor het slachthuis, waar hij aan de stadsrand minder ongemakken veroorzaakte.  Na de oorlog zou hij teruggekeerd zijn naar de Vrijdagmarkt.  Welk jaar het was 
stond er niet bij.  Maar toch kwamen er ook daar terug problemen.  De vroegmarkt verhuisde in 1964 naar de Groothandelsmarkt.  Ondertussen ook daar reeds weg.( heden staat daar op deze plaats het 
Arteveldestadion). 

Miserie gehad om de 
foto bovenaan links te 

plaatsen. Nu het is 
logisch, vroeger was nr 1 
hier op de hoek.  Als ik 
nu nr 1  zoek in Google 
maps  zit dat  deze aan 

het Willemshuis dicht bij 
de Wijzemanstraat.  Het 
vervelende van nu is dat 

weinigen zich niks 
aantrekken van een 
huisnummers op de 
huizen. Ook in het 

buitenland is het van 
dat.  En dan maar 

zoeken.  Oef het is toch 
gelukt. 
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Vroeger waren de 
verkoop van goederen 
of groenten de 
belangrijkste 
inkomsten van een huis 
op de Vrijdagmarkt.  
 
Wat zijn nu de 
voornaamste 
inkomsten? 
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Hoek  
Meerseniersstraat 
- Vrijdagmarkt 
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Vlgd. dia 

Café du 
Nord en 
Café Belge 
werden 
afgebroken 
om Ons 
Huis te 
bouwen  

Het Meerseniersstraatje 
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Gilde der Gentse 
klerenverkopers 

Gilde der Gentse 
marktkramers of 
merseniers 

Inbreng van 
Johan Coppens 
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Kunstenaar Jules de Bruycker (1870-1945) was iemand 
die waarschijnlijk nooit stil kon zitten.  Hij heeft enorm 
veel etsen van onze stad gegraveerd. 
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Na het afvallen van het beplaksel zag 
men dat er vroeger 3 ramen zaten 
i.p.v. 2.  Ook de huisjes ernaast werden 
aangepakt.  Veel van die verbouwingen 
houden verband met de expo van 13 
want Gent moest er op zijn Paasbest 
uitzien! 
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Het Utenhovesteen verdween in 1839 an de Vrindachmaerct.  Niet minder dan 3 
keldertoegangen had dit gebouw.  Vliegensvlug kon men de Vrijdagmarkt 
bevoorraden van goederen en omgekeerd.  In het jaar 1534 kwam dit huis  in 
handen van de gilde van de Meerseniers .  Maar lang hebben ze het gebouw niet 
gehad.  Keizer Karel verbeurde het goed na de opstand van 1539 en tijdens de 
oorlog van Filips de II gebruikte de stad het als wachthuis en vergaderplaats 
voor de revolutionairen.  Na de val van Gent werd de benedenzaal gebruikt voor 
het meten van linnen.  In 1839 werd het gebouw afgebroken en er werden 2 
huizen, herbergen gebouwd. Café du Nord en Café Belge.  Deze werden later 
terug afgebroken om er een gebouw van de socialisten te bouwen.  De Vooruit. 

Het warenhuis van 
“Vooruit”  die gebouwd 

werd in 1894 is 3 jaar later 
volledig vernield  door 

brand in mei 1897. 

Café du Nord  en Café 
Belge werd afgebroken 

om er het tweede 
gebouw te bouwen 

voor de ”Vooruit”. 
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Op de vorige dia zag je ook nog het huis 
die afgebrand (1897) was.  Vooruit zat niet 
stil en heeft bijna onmiddellijk de handen 

in elkaar geslaan en opdracht gegeven aan 

hun architect om een nog mooier huisje te 
tekenen, dit om hun macht te tonen en dat 

de organisatie ook het één en ander kon.  
In 1899 was dit een feit.  Ondertussen had 
Vooruit  de 2  huizen ernaast gekocht om  

“Ons Huis” te kunnen  verwezenlijken en 
op 21 sep. 1902 konden ze de deuren 

openen.  Rond 1930 bouwde men nog bij 
en kwam men uit in de Meerseniersstraat.  
Maar wanneer ze het raam  van  de “Bond 

Moyson” hebben  verbouwd ben ik niet 
komen te weten. 
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Op de vorige  dia's zagen we 3 periodes. Na de 
brand van 1897 werd dit gebouw opgetrokken. In 

1958 werd alles binnenin afgebroken en werden er 
verdiepingen gemaakt over de volle breedte.    
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Vele textielarbeiders zagen dat ze zich moes-
ten verenigen om iets te kunnen krijgen.   Door 
plaatsgebrek moest de socialistische dienst van 
Vooruit maar telkens uitbreiden.  In 1914 was 

de Vooruit (cultuur) klaar in de Sint-Pieters-
nieuwstraat en kwam de Bond Moyson de 
plaats innemen waar vroeger de Vooruit 
(cultuur) zat.   Rond 1930 was het terug prijs en 
men kon uitbreiden in de Meerseniersstraat. 

Op de WT van 13ne had 
Vooruit een paviljoen waar 
er reclame werd gemaakt 

voor hun ideeën. Het jaar 
van de 

Expo ’58 
was het 

jaar dat de 
Bond 

Moyson 
zijn 

voorgevel 
en 

binnenin 
grondig 

werd aan- 
gepakt. 

Foto doorge-
stuurd door 
Roger Caufrier 



Gefotografeerd vanuit de gebouwen van de 
Socialistische  beweging op de Vrijdagmarkt 

1890 
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Sinds 1756 werd er ook iedere dinsdag markt gehouden.  
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Het standbeeld van Jacob 
Van Artevelde kwam in Gent 

aan in 1863 aan het Zuid-
Station. Het werd door 3 

paarden getrokken naar de 
Vrijdagmarkt. 
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Vrijdagmarkt. johan@sint-pietersdorp.be 
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Waarom nogmaals deze foto. Simpel, 
in 1950 stond dat hekken nog altijd 
rond het standbeeld. 
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De Vrijdagmarkt 
en zijn omgeving  

in 1912 
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1855.  De Vrijdagmarkt en zijn omgeving 
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Einde van de 
Vrijdagmarkt 1e 
deel, zie verder 
A23 van de 
Waai- tot de 
Kammerstraat.  
Het kleuren van het laken.  
 
Het was op de Vrijdagsmarkt 
dat het laken werd gekeurd.  

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 veel plezier mee doen! johan@sint-pietersdorp.be 
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