
A 9 Korenmarkt 
deel 1.  Vanaf de 
huizen naast het 
oude postgebouw 
tot Klein Turkije 
inclusief de Korte 
Munt. 

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


Pakhuis rond 1893 

Het Pakhuis in Vlaamse Barokstijl verdween in 
1897 en was een overheidsgebouw.  Het had  
dienst gedaan voor een lange lijst van activi-
teiten.  Te veel om op te noemen.  
De Korenmarkt, Coornaert, was een plaats 
waar koren werd verkocht.  Gent had hierover 
veel te piepen in de middeleeuwen.  Zo had je 
op de Korenmarkt, Hooiaard, Graslei en 
straten rondom, vele stapelhuizen waar het 
koren werd opgestapeld.  

2 belangrijke datums, bouw en 
afbraak van de kiosk op de 
Korenmarkt. 
De kiosk staat er nog niet. 
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De westzijde van de 
Korenmarkt in 1882 met 
onder meer Het Wapen 
van Zeeland herkenbaar 

aan het torentje, het Hotel 
d’Allemagne en het 

Pakhuis 

Verdwenen                                                             Damberd  

in 1932 

De Wapens van Zeeland 
uit 1702, zie volgende dia 

Heden  “Vijf voor Twaalf “en het Damberd 

1929 
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Huizen aan de 
Korenmarkt rond 1910, 
het postgebouw is nog 
in aanbouw 

1940 
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Korennmarkt  

De “Wapens van Zeeland” Op de Korenmarkt was 
trap op, de trap afwaarts gaf toegang tot “In de 
Wapens der Nederlanden”. Het hele huis had 
minstens 2 nummers (20 en 21) 
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Damberd  

Het huis “Waepen van Zeeland”.  Het 
noemde voor de 18e eeuw “Den 

Grooten steen” of “Polmaes steen” en 
werd in 1702 verbouwd in Lodewijk 

XIV-stijl, “Vrij huys vrij erve” staat op 
de fries vermeld, een gewoonte uit de 
late middeleeuwen die aanduidde dat 

een leenman van buiten de stad daar 
even wettig als in zijn eigen 

rechtsgebied zijn functie kon 
uitoefenen.  In 1980 werd het door 

Parisbas aangekocht en volledig 
gerestaureerd.    

Je had de COBRA 
beweging 
Maar deze kunst 
is me vreemd. 
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1977 

De bevolking  in Gent was in 50 
jaar verdubbeld! 
1801 waren er  55.161                       

1849      “      “ 104.618  dit alles 
nog binnen de oude stadsmuren 
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Korenmarkt 

Rond 1840 telde Gent 
61 brouwerijen 
29 jeneverstokers 
19 likeurstokers 
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 Het postgebouw moest 
nog gebouwd worden 

links van het Duitse 
gasthof. 

De Korenmarkt rond 1900  

De inhuldiging van het 
elektrisch tramnet op 
de Korenmarkt in 
1899.  De paarden-
trams  werden  toen 
vervangen door 42 
accumulatorentrams. 
Met één accumulator 
konden ze 2 maal de 
rit maken. 
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2 belangrijke data, bouw en afbraak van de kiosk op de Koren-
markt.  Ook de bolhoed en strooien hoed.  Kort gerokt of lang 

gerokt zo weten we al iets van de periodes van foto’s. 

Korenmarkt nr 5 
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Coornaert (reeds zo genoemd in de 13e eeuw) thans Koornmarkt of Korenmarkt prent uit 1839.  
De afbakening van de marktsecties is hier duidelijk zichtbaar, ook de wijze van aanbieding van de 
zakken graan en zaden zoals dit in de middeleeuwen het geval was. 
Tijdens het marktgebeuren mochten de zakkendragers zich niet op het marktgebeuren bevinden. 
Aan de bakkers, graanhandelaars en brouwers is het verboden graan op te kopen of te laten kopen. 

Het graan kwam voor-
namelijk via de Leie uit 

Artesië, later opge-
slorpt door de Picardie 
nu Frans grondgebied johan@sint-pietersdorp.be 
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Wynantz 
1822 ? 

In 200 jaar is er natuurlijk veel veranderd maar alles bijeen is de Korenmarkt op 
vele plaatsen als vorm nog goed herkenbaar.    Hooiaard,              Donkersteeg 
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Korenmarkt van 1860 
met vrachtkarren 

De Korenmarkt is een  van 
de oudste pleinen van 
onze stad, maar er staan  
nog weinig  gebouwen uit 
de middeleeuwen. 
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De kiosk op de 
Korenmarkt werd 

gebouwd in 1898 en 
reeds afgebroken op 14 

juni 1926.  
toch rap hé, na 28 jaar 
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De Korenmarkt is één van 
de oudste pleinen van 
onze stad, maar er staan  
nog weinig  gebouwen                               
uit de middeleeuwen. 

Men wist redelijk goed op welk 
uur deze foto werd genomen, 
door de schaduw van deze 
ladder. Foto uit 1868.  Bekijk 
Op de foto rechts de schaduw, 
deze is vele uren vroeger 
genomen 
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De Korenmarkt 
ter hoogte van 
de Hooiaard 

Een porseleinkaart van   
Hotel de Vienne.  
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Één ding is zeker, het is een 
oude foto van onze 

Korenmarkt en verdient 
daarom ook getoond te 

worden.  Vroeger een 
fotootje maken was niet zo 

vanzelfsprekend  

Een belangrijk feit in 1874 
was de invoering van de 

paardentram!  

De Koornmarkt 
met de 
paardetram 
rond 1880 
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Foto is van rond de 1e wereldoorlog  

2 belangrijke data, 
bouw en afbraak 
van de kiosk op de 
korenmarkt. 
1898 en 1926 
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Begin van de Hooiaard aan de Korte Munt 
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Korte 
Munt 

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


Rond de jaren 
1900 

1908 
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Roger Caufrier heeft me deze foto’s door-
gestuurd met meer uitleg over de Korte 
Munt.  Hoe alles in elkaar zat.  
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Hoogpoort 
Korte Munt 

in 1963 

Foto’s van Roger 

GB, Sarma Nopri Priba, (innovation) 
allemaal winkelketens die aan 
elkaar geklonken waren. 
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Je denkt dat het oude gebouwen zijn maar als je 
meer weet… 
Toch allemaal knap gedaan 
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De Sarma in de jaren vijftig op Korenmarkt 

‘t Warenhuis Sarma op de Korenmarkt.  
Alles werd in as gelegd in januari 1946  
en snel terug opgebouwd.  
 
Maar op 18-9-1960 werd er een nieuwe 
winkel met de grote luifel geopend na 
de afbraak van de oude gebouwen. 

Donkersteeg 
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Van Roger 
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De Korenmarkt was al in de 
middeleeuwen een belangrijk 
verkeersknooppunt omdat hij de 
standplaats was van de diligences die 
dagelijks naar diverse steden trokken. 

Op 30 juli 1964 werd tram 7 afgeschaft. 
Dat was de tijd dat er meer ingezet werd 
met autobussen.  Langzaam zullen vele 
tramlijnen terug komen in de toekomst 
als ze maar zoveel mogelijk een eigen 
bedding krijgen. 
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Korenmarkt 
aan de 
Donkersteeg 
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De Korenmarkt vóór 1926, dat is de 
datum van afbraak van de kiosk 
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Dit is de 1e kadasterkaart van Gent die getekend werd                               
onder het Hollands bewind in 1825.  Tot 1855 werden                                          
deze kaarten dan verder gebruikt tot de nieuwe                                    
kadasterkaarten gereed waren getekend                                                               
door de gebr. Gerard. 
Eerst wou ik deze                                                                                                        
niet laten zien                                                                                                     
omdat ze er te                                                                                                 
belabberd aan                                                                                                       
toe waren.  Wat                                                                                                         
wil je!  Reeds                                                                                                     
papieren tegen                                                                                                    
gekomen die bij-                                                                                                                 
na 200 jaar oud zijn?                                                                                                  
De kaarten van 1825                                                                                               
zijn zeer belangrijk                                                                                                 
om aan te tonen hoe het                                                                    
vroeger was.  Natuurlijk is er altijd                                                                 
in onze stad gewerkt geweest maar sinds 1825                                             
werden vele gebouwen straten, brugjes, waterlopen aangepakt. 
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Ook dit is te zien op de vlgd. dia Waarom werden deze foto’s 
genomen? Daarvoor? 

Deze foto’s zijn genomen 
vanuit het torentje van het 
ex-postgebouw. 
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Ik denk dat de foto’s werden 
genomen vanaf het post-
gebouw.  De foto’s zijn niet zo 
oud, ik zie aan de kerk reeds 
moderne auto’s  staan, uit de 
jaren zeventig? 

Deze gebouwen staan op de   Graslei en Korenlei 
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Hoek Korte Munt - Hooiaard 
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Hier was 
paardenkracht 
voor nodig op 

de Korenmarkt.                             
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Drie maal hetzelfde gebouw.            
Ik heb de indruk dat er vroeger 

meer winkels waren op de 
Korenmarkt.  Heden allemaal 
horecazaken.  Als we nu iets 

moeten gaan kopen moeten we 
nu buiten de stad zijn.  Terwijl 
we vroeger in de stad konden 
aankopen.  Bepaalde partijen 

drijven de handelaars de stad uit 
en wie is de dupe van dat beleid. 

Wij die hier wonen. 

Zwart-wit foto ingestuurd 
door Roger Caufrier johan@sint-pietersdorp.be 
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Donkersteeg 

Van Roger 
johan@sint-pietersdorp.be 
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Donkersteeg 
“In de Ploeg” heden “De Maagd 
van Gent”, rond de jaren twintig. 
Het middeleeuws gebouw was nog 
bepleisterd.  
 
Elektriek zaak Vincent aan de 
Donkersteeg kwam er met de 
opkomst van de elektriciteit na 
wereldoorlog I.  Deze zaak 
verhuisde naar de Volderstraat  
recht tegenover de Aula na de 2e  
wereldoorlog.  Op deze plaats 
kwam de Sarma.   Ik zie het nu pas. Men had zeer lang geleden ook al paletten.                                          

Foto van de jaren 30? Iedereen had een hoed en hier en daar zie ik nog bolhoeden. 
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Zicht op de oostkant van de Korenmarkt tijdens 
de opbouw van de pseudo-middeleeuwse gevel 

bij het Borluutsteen.  

In 1933 is het 
hersteld in zijn 

oorspronkelijke 
toestand.  Zo 

weten we dat de 
foto ook dateert 

van 1933. 
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De oostgevel 
heden van 

onze Koren-
markt.  De 

belforttoren 
is nog deze 

met een 
gietijzeren 

spits. 

Ik zal even tot daar 
moeten gaan om te 

kijken of deze 
gedenkplaat nog aan 
de muur is bevestigd 
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Onderaan een zeer oude gravure.  
Gelukkig zien we onze St.-Niklaaskerk 

Het 
kunstwerk 

kwam zeker 
meer dan 200 

jaar later te 
staan dan de 

schilderij of 
ets 
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Ook dit is niet zo lang geleden.   
Ik herinner mij nog zeer goed het 
wachthuisje aan de tramhalte. 
 
Ook de wegwijzerborden zijn al lang 
verleden tijd op vele plaatsen in onze stad 

Vele wegwijzerborden zijn 
vervangen door 1 bord dat 
verwijst naar de stadsring.  
Wat zouden we doen zonder 
GPS? 
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De beide postkaarten werden 
opgenomen na 1912-’13 want de 
nieuwe belforttoren met de draak 
waakt reeds over Gent. 
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Einde van 
A9. Zie 
verder 
over het 
post-
gebouw 
en er rond 
op A10. 
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Geef www.sint-pietersdorp.be door aan 
vrienden met E23 erbij zodat zij 
onmiddellijk hun keuze maken 
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