
A4 St.-Baafsplein, St.-Janstr., 
Limburgstraat, Regnessenstr. 
en Korte en Lange Kruisstraat 

Het schaapje van het  Lam Gods zie er nu 
wat anders uit sinds ze ontdekt hebben 

dat er een ander schaap was geschilderd 
achter dit schaap, dat nu tot de verleden 

tijd behoord 
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Ik was in Graveline, Frankrijk, in een open museum 
stond daar ook een beeld tussen van Georges Minne. 
‘k Was  toch een beetje fier dit daar aan te treffen!!! 
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Het belfort                          
van voor 1912.  Dat 
was de datum van 
afbraak van de 
gietijzeren toren. 
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Was men bezig het Zollikoferplan uit te voeren? ‘t Zal gewoon reclame zijn denk ik  

Vergelijk es de top van 
de St.-Baafstoren? Een 
herstelling na een 
blikseminslag geweest? 

In 1851 
waren er al 

5 kerken 
die met gas 

verlicht 
werden. De 

vlgd. zal 
ook licht 
schijnen 

met gas in 
St.-Baafs 
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St Baafsplein 

Ik denk dat dit kaartje al dicht aanleunt bij de kadasterkaart van 1855  
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Rond de jaren 1600 
van Sanderus 
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De fotograaf moet vroeg opge-
staan zijn, rond de jaren 
twintig? ( 1 persoon te zien) 

Zoals je wel weet hadden de Franse 
revolutionairen het niet voor  

godsdiensten.  Op 2-2-1798   
         werd dit gebouw ingehuldigd als                  

                                           “Tempel van de Wet”  
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De foto is genomen 

voor 1913, het jaar dat 

de huidige toren op het 

belfort stond. Als we 

weten waarmee ze 
bezig zijn dan weten we 

het jaar wel later. 
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De Limburgstraat  rond 1970 en heden. 
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Limburgstraat rond 
1900 en heden. 

Vlgd. dia 
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Hier werden opgravingen gedaan 
naar deze historische plaats.  Hier 
was vroeger het kerkhof van St.-
Baafs, daarna omgevormd tot 
pleintje. 
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De Limburgstraat aan de 
St.-Baafskathedraal 
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Sint-Baafskathedraal.  Toen de schilder 
bijna 30 jaar geleden de kapelletjes begon 
te schilderen stonden daar waarschijnlijk 
nog geen bomen.  Indien hij nu deze taak 
op zich had genomen dan moest hij zeker 
extra licht hebben om zijn taak te kunnen 
vervullen.  Ik zal even tot daar fietsen om 

de huidige situatie vast te leggen. 

De werkzaamheden blijven 
maar duren, vandaar deze 
nadar 
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Goed bewaard beeld van de Limburgstraat 
richting St.-Baafs. 

Ik denk dat we hier een accutram zien?  
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Links een foto van vóór 1911.  Dat was de tijd dat de gietijzeren 
belforttoren werd verwijderd.  Rond 1897 was men begonnen 

met de afbraak van alle huizen waar nu het St.-Baafsplein is.  
Rond 1902 is men begonnen aan de hallen.  Ik vraag me zelfs af 

of deze mensen op de foto zouden geweten hebben dat er grote 
werken zouden geschieden. 
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Op de kaart van 1855 en 
1878 is bijna niks veranderd. 
Maar er zal enkele jaren later 
wel veel veranderen.  Vele 
huizen werden van de kaart 
geveegd. 

De tijd van de paardentram, maar tramsporen lagen er nog niet, de brug 
over de Reep moest nog worden aangelegd. 
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Nogmaals het 
verdwenen blok aan 
St.-Baafs 

Naast de Kathedraal nr 7 

Dit kapelletje is verdwenen met de afbraak van 
het gebouw naast de St.- Baafskathedraal.  Het 
was schilder-tekenaar Gilbert Boerjan die in de 
jaren tachtig bezig was met het schilderen van 
de kapelletjes .  Toen bestond dit gebouw of 
klooster nog.  Nu hotel,  zie ook volgende dia 

Rond 1880 waren er meer 
dan 400 kapelletjes over 

de stad verspreid!!! 

Vlgd. dia 
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St.-- Vincentius 1576-1660 is 
heilig verklaard in 1737 

Op de vorige dia stond er vermeld, op te sporen 
niskapelletje.  Na veel opspoorwerk had Roger C. beet. 
Het bevond zich aan het afgebroken klooster in de 
Limburgstraat zie vlgd. dia 

Om je te oriënteren dit punt op de vlgd. dia 

Vlgd. dia 

Zin in nog vele Mariakapelletjes te zien?  Want 
hier verdwijnen ze als sneeuw door de zon.  Plan 

dan een reis door Portugal.  
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Oriëntatiepunt 

Het was nochtans een mooi 
gebouw in Neogotische stijl. 

Dit is nog te zien aan de 
stenen rond het 

Mariakapelletje de dia’s 
eerder.  

Maar een klooster is verre 
van een hotel. 

Foto’s 
doorgestuurd 
door Roger 
Caufrier 

Rechts zie je nog een deel 
van de St.-Baafskathedraal. 
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By St Baafs  

H
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gp
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Stadhuis  

Kadasterkaart opgemaakt in de 
Hollandse tijd in 1825  
Omgeving van St.-Baafs. 
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Foto van vóór 1911.  Dat was het 
jaar van de afbraak van de 
gietijzeren belforttoren 
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Toestand rond 1850 jaar vóór de aanvang der werken op het St.-Baafsplein gezien door onze 
Gentse schilder Boulanger? ‘k Wacht nu op zijn schilderij in kleur te kunnen aantreffen. 
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Meer dan 100 jaar verschil 

Voor de bouw van de St.-Baafskerk stond er een andere kerk.  De St Janskerk uit 1150. 
Van de 59 kerken die Gent telt is deze de hoogste nl. 81,65m.  Deze hoge toren kan men 
beklimmen door 446 treden te overwinnen!  Deze toren werd gebouwd eind 15e en 
begin 16e eeuw.  In 1560 is  het bisdom Gent gesticht en werd de kerk een kathedraal. 

30 aug. 1602 de toren brand-
de af door de bliksem.  Toren 
werd niet heropgebouwd 
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Nog 2 maal de St.-
Janstraat.  

 
Al deze huizen 

tussen de stads-
hallen en de St.-
Baafskathedraal 

zullen afgebroken 
worden.  

 
Zo verdween 

eveneens de St.- 
Janstraat en ook de 
Regnessesstraat  en 

kwam er een plein in 
de plaats rond 1900.  

Afgebroken huis is ook 
te zien op de vlgd. dia 
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De St.-Janstraat 

Hier zie je goed het klein straatje, 
Regnessesstr. die uitkwam in de 
Nederpolder. 

Afgebroken huis is ook 
te zien op de vorige dia 
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St.-Janstraat voor 1899 in beide richtingen genomen.  
Dit is de datum van de aanleg van het grotere                         
St.-Baafsplein . 

Het pleintje 
voor de kerk, 
pardon de 
kathedraal, 
is hier nog 
een zeer 
klein pleintje johan@sint-pietersdorp.be 
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Kijk es naar de lachende gezichten. De foto is 

genomen in september 1944 aan de Lakenhalle 
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Dit huizenblok bevond zich voor 
het St.- Baafs.  Foto 1882 

Kaart 
van 

1855 

Dertig  jaar later na het drukken van de kaart zal gans 
dit huizenblok verdwijnen, hmm uitgenomen het 
belfort  en de lakenhalle natuurlijk.  In 1960 hebben ze 
het blok opzij van het stadhuis afgebroken, waar nu de 
Schaapstal staat. 

H. Geeststr. 

                       Al            
             deze huizen                
         zullen verdwijnen         

      voor de aanleg                   
  van het  StBaafs-              
 plein in 1899 

Heden 
Bieze- 
kapelstr. 

Later was hier de 
“Bank van de Arbeid” 

V
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De spits van het  belfort is nog van 1854.  Tegen de 
Expo van 1913       moet er een nieuwe spits komen. 

Het toen nog klein pleintje voor 
de  St.- Baafskathedraal 

In 1855 was men vol lof over de gebroeders Gérard 
die deze kaart hadden gemaakt.  Het was de eerste 
kaart die zo in detail was uitgewerkt.  Men betreurde 
dat dit niet reeds eerder was uitgebracht.  20 jaar 
later zou men op dezelfde basis de Gevaertkaart 
uitbrengen die ook het neusje van de zalm was. 
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De St.-Jansstraat.                                                                    
Enkele maanden                                                                                                 
later zullen deze huizen                                                        
zijn verdwenen en zal men beginnen                                  
met het aanleggen  van het St.-Baafsplein in 1899 
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1897 

De St.-Janstraat in 1897.  Deze 
liep van het Belfort naar St.-
Baafs.  Heden het St.-Baafsplein 

St.-Baafs-kathedraal.    
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


H
e

d
e

n
 h

e
t St.-B

aafsp
le

in
  

2 maal de Regnessesstraat, in 1897 onderaan, was een boogvormige straat tussen het belfort en de Achtersikkel waarvan een deel van de 
huidige Biezekapelstr. een  overblijfsel is.  Is één van de vele straatjes die werden afgebroken om rond de St.-Niklaaskerk, Belfort het St.-
Baafsplein mogelijk te maken.  Het torentje dat je ziet staat in de hof van het muziekconservatorium in de Biezekapelstraat. 
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Regnessestraat  en het 

woord Botermarkt was 

ook vermeld. Achterkant? 

Dus nog op te zoeken 
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St.-Janstraat 
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De afbraak van de gebouwen rond  het St.-Baafs is volop nog 
bezig.  Gelukkig staat het torentje van de Sikkel achter het 
conservatorium nog altijd recht zodat we ons toch nog iets 

kunnen oriënteren.  

Onze enige Nobelprijswinnaar van Literatuur was Maurice  
Maeterlinck.  Hij volgde college aan het privé-instituut 
Calamus in de het verdwenen Regnessesstraatje. Later 

volgde hij les bij de Jezuïeten aan het St.-Barbaracollege. 

Het boogpoortje 
op de vorige dia 
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Begin de jaren twintig. 
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De Donkersteeg 
 
De Korte Ridderstraat 
 
De Kleine Koornmarkt 

De Kuip, vóór en na  de 
veranderingen rond 1900 

Ik zal even tot daar moeten gaan om een betere 
foto te kunnen nemen.  Deze mozaïek bestaat 

uit meer dan 500 verschillende tinten en elk van 
de 700.000 ceramieksteentje meet elk 

maximum 13 mm, ongelooflijk hé. 
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Niet 
goedgekeurd 
plan om het 
St. Baafsplein 
te maken. 
Onderaan de 
situatie voor 
1890  

Vlgd. dia, foto is van 
hier genomen. 
Bemerk het zeer 
bochtig straatje met 
op de linkerkant nog 
een smal steegje en in 
verlengde van de 
straat het belfort.  

Hier op het kaartje zie je dui-
delijk dat het straatje naast 
de schouwburg uitkwam. 
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Kaart van 1825 
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Aan de lichtstralen te zien 
reden de auto's nog tussen 
de hallen en de huizen aan 

de overkant richting 
Botermarkt en Borluutstraat 

(nu Belfortstraat) 
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Zie ook dit huis op 
de hoek van de 
Marjoleinestr. 
A15 

Foto onder, werd 
doorgestuurd door Roger 

The Oliver Twist, oudste 
Engels pub sloot zijn 
deuren rond 1983.  
Heden nieuwbouw. 
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Joannes Franciscus (Jan Frans) Willems (1793-1846) was 
een schrijver en prominent lid van de Vlaamse Beweging in 
de 19e eeuw. 

Een aantal vrijzinnig liberale Vlaamsgezinden richtten in 
1851 (reeds 5 jaar na zijn dood) in Gent het naar hem ge-
noemde Willemsfonds op.  Samen met het (socialistische) 
Vermeylenfonds en het (katholieke) Davidsfonds, speelde 

het een zeer belangrijke rol in de Vlaamse Beweging en de 
ontvoogding. 
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Zoals je ziet was er rond 1897 een 
grote bedrijvigheid. 

Afbreken van vele gebouwen, 
bouwen van theater en huizen, 
aanleg van het nieuwe plein en 

leggen van nieuwe tramsporen. Wat 
later zal de oude gietijzeren 

belforttoren worden verwijderd en 
zal de huidige toren worden 

gebouwd dit alles om klaar te zijn 
voor de Expo van 1913. 
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De oprichting in 1871 van het Nederlands Toneel Gent deed de nood voelen aan een eigen 
Vlaams Theatergebouw.  De opera aan de Kouter werd niet voor niets de Franse Theater 
genoemd.  De Nederlandstalige theateropvoeringen gingen voorlopig door in de Minard-
schouwburg.  Diverse potentiële locaties werden onderzocht en afgewezen, ondermeer 
achter het 18e-eeuwse Pakhuis aan de Korenmarkt, dat echter het postgebouw werd.  De 
keuze viel uiteindelijk op het pas aangelegde Sint-Baafsplein.  Tot 1945 speelde in de Gentse 
stadsschouwburg het eigen KNS-gezelschap.  In 1965 volgde de oprichting van het 
Nederlands Theater Gent (NTG). 
Het gebouw zelf werd ontworpen door bouwmeester Edmond De Vigne (1841-1918) die ook 
de ontwerper was geweest van het zwembad Van Eyck, dat dateert van 1886.  De 
aanbesteding van deze schouwburg gebeurde op 31 augustus 1897 en op 1 oktober 1899 
had de plechtige inwijding plaats van het Nederlands Toneel, pas in 1921 met een koninklijk 
Besluit officieel “Koninklijke Nederlandse Schouwburg” gedoopt.  
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Een paar maan-
den later zal men 
beginnen met het 
bouwen van het 
huis “Het Vosken” 
opening  op 17 
juli 1909  naast 
het NTG 

De restauratie 
van de 
Lakenhalle, was 
af in 1904 

Maar het  gebouw naast het 
NTG fascineert me toch een 
beetje. 

Na de aanleg van het plein werd in 1899 
het N.T.G. geopend 

Boven. Na de aanleg van het St.- Baafsplein in 
1899 waren er vlug belangrijke activiteiten te 
bespeuren, goederen en dilligences werden 
ingezet naat St.-Niklaas, Zeveneken, Oostwinkel, 
Gavere, Munkzwalm, en veel meer. 
Waarschijnlijk was de Koornmarkt te druk 
geworden? 
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De vader van de Vlaamse 
beweging J.F. Willems 
kreeg zijn standbeeld               
in 1899 

2 maal is het standbeeld geplaatst op dezelfde 
plaats van het plein.  Alleen 2 kleine verschillen,             
in 1899 keek Willems weg van de schouwburg en 
stond hij opgesteld in een mooi plantsoen.  Later is 
het plantsoen opgeofferd voor water en kijkt 
Willems nu naar de cultuurtempel. 

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


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


In  1899 kwam hier de KNS.  Eerst 
was men van plan het gebouw te 
plaatsen waar het postgebouw 
later werd opgetrokken.             
Deze foto is uit 1905  

Vroeger liep hier de 
Regnessesstraat 

Plan van 1850 

Naast de KNS nu NTG, in cafe het “ Vosken” werd er een bel 
geplaatst als de voorstelling  begon of er pauze was. 
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De St.-Janstraat is verdwenen  en de aanleg van het St.-Baafsplein 
is begonnen.  Wel moet de torenspits van gietijzer van het belfort  
                                                                           nog verwijderd worden.  

Nee geen foto van 2010 
maar van   rond de vorige 
eeuwwisseling. 
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De Bank van de 
Handel en Nijverheid 
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St.-Baafsplein rond 1902 en                                 2011 

Vlgd. dia 
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1975 
1900 
2011 

27-8-1899 inhuldiging van het  
beeld van Jan Frans Willems  
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De Middenstand 
is het Kapittelhuis 

geworden.  En 
naast het 

Kappittelhuis is er 
een doorgang 

gemaakt 

Deze nieuwbouw (wat is 
nieuwbouw hé) is al terug 
verdwenen en ik wacht nu op 
de recentere nieuwbouw 
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Dit gebouw ging samen met 
andere gebouwen onder de 

sloophamer, 
 daar kwam dit winkelcentrum 

in de plaats. 
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Onder het Frans bewind hadden ze het zeker 
niet voor de kruiskens.  De Kruisstraat werd 
vertaald als “Rue des Charpentiers”. 
St.- Baafsplein in 1912. Waar boekhandel 
Siffer is gevestigd, is nu al jaren Boekhandel 
Standaard.  Siffer Alfons (1850-1941) was 
actief in de Vlaamse katholieke beweging. 
Hij was medeoprichter van de Gentse 
afdeling van het Davidsfonds.  In 1895 werd 
hij gemeenteraadslid.  In 1909 provoceerde 
hij de Gentse  francofonie bij de opening van 
het nieuwe academiejaar door een rede uit 
te spreken in het Nederlands.  In 1933 werd 
zijn boekhandel en uitgeversbedrijf 
overgenomen door Standaard Boekhandel.  

Afgebroken om              
een hotel te bouwen 

De Kruisstraat was toen maar een klein 
steegje.  Het hoekhuis eind 1800 begin 
1900 werd reeds op de nieuwe rooilijn 

gezet. 

Dit kapelletje werd opgericht 
omstreeks 1900 en in 1923 

werd er een lantaarntje aan 
toegevoegd.  Alleen de nis is 
gebleven. S childer tekenaar 
Gilbert Boerjan is in de jaren 

tachtig vele kapelletjes in 
onze stad gaan tekenen.  Zo 

weten we ook dat het 
beeldje is verdwenen na de 

jaren tachtig. 
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Op de foto rechts stond 
er vermeld “Lange 
Kruisstraat.”  Het gebouw 
is nu verdwenen voor een 
Hotel.  We zien nog juist 
de toren van St.-Baafs. 

St.-Baafsplein 

St.-Baafstoren 
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 Einde A4.  Zie verder A5 
over de St.-Niklaaskerk en 

Klein Turkije 

Beste, we zijn geen bedrijf dat men 

dagelijks contacteert.  Voor ons is het van 

belang het webadres door te geven aan 

vrienden en ook E23 erbij te vermelden 

zodat zij onmiddellijk hun straat kunnen 
aanklikken.  Zalig toch! johan@sint-pietersdorp.be 
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