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Brugse Poort 
Brugsepoortstr. 
Begijnhof(laan)  
Begijnengracht 

Prinsenhof 
Rabot 

De Lieve 
Burgstraat 

Kaart van 1780? De Coupure 
zou aangelegd worden tussen 
1750 en 1755. Deze staat er 
niet opgetekend. Reden?  de 
datum is niet juist.  Dus is het 
een kaart van voor 1750 

Leie 
stadsvesten 
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Gravensteen  

De Lieve 
HetRabot 

Kaart 
van 
1755 

 Prinsenhof  
Begijnhof 

Burgstraat 
Waldam 

Brugse 
Poort 
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Kaart van 1825 rond het Begijnhof Gravensteen  Margrietstraat   Rabot    Lieve       Stadsvesten 
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Je komt van het Gravensteen 
richting Burgstraat. Op de brug op je 

l inkerkant zal je de laatste houten 
gevel bemerken die bewaard is 

gebleven. Vroeger werden subsidies 
gegeven om alle houten gevels af te 
breken. Reden : om brandgevaar te 
vermijden, denk aan de brand van 

een torengebouw in Londen, 2017.  
Daar had de isolatie vuur gevat!  

Weet je dat heden bijna alle gevels 
aan de buitenkant bestaan uit een 

soort piepschuim met erop een gaas 
en een klein laagje bezetsel van 1 a 2 
mm dikte en al dan niet beschilderd. 

Bij een uitslaande brand zoals in 
Londen gaat alles van isolatie in de 

fik met de gekende gevolgen! 
Amaai overheid. 
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Een schilder ziet direct 
wat hij schildert. Een 
etser ziet het resultaat 
pas veel later na het 
afdrukken van de plaat 
(spiegelbeeld) op papier.  

Ets rechts van de 
Gentse 
kunstenaar Jules 
De Bruycker 
(1870-1945) 
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Onder het Frans bewind 
Burgstraat (Rue du Bourg) 
wordt “Rue de Bruges”  

Door een schouwbrand die is ontstaan in het Zuid-Amerikaans restaurant Pampas weet ik nu 
meer over dit gebouw waar ik enkele dagen voorheen zeer lekker gegeten heb. Het pand is 
een beschermd gebouw en dateert uit 1706.  In 1998 kregen de gevels hun oorspronkelijke 
kleurafwerking terug 
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Toen de Houtleie werd gedempt verdween ook 
de Appelbrug, deze was gelegen naast het 
museum voor sierkunst. 

Burgstraat  

Comijnstraat   
Luxemburgstraat  

P
e

rka
m

en
tstraat  
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Rue de Bruges is heden de Burgstraat  

De jaren twintig. Het pand is vandaag nog 
steeds herkenbaar door de inrijpoort en 
door de gevelornamenten. Nu  is de 
benedenverdieping terug verbouwd. 
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Hoek Burgstr. 
- Gewad 

Toestand 
in 1907 
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Hoek Burgstraat - Gewad. De kar 
werd getrokken door een nu 
verboden Hk (hondenkracht) 
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Een schoen- en laarzenmaker 
Rue du Lac nr 7 

Timmerman en aannemer van openbare werken in de rue du Lac nr 4 
(Meirsstraat) nu de Bonifantenstraat 

Rue du Lac heet nu de Bonifantenstraat. 
Lopt v/d Burgstraat naar de  Abraham-
straat, dicht bij de Berg van Barmhartig-
heid. Het zal in deze gebouwen zijn dat 
later de Drukkerij het Volk  zijn activi-
teiten heeft verder gezet tot ze verhuisd 
zijn naar de Forelstraat. 
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   Reeds in 1911 had de katholieke middenstandsorganisatie een huis in    
       de Burgstraat. Toen hadden de partijen te lijden van aanvallen van de tegen-     

                         partijen. Rechts zie je mensen die de schade kwamen opmeten. 
                        Alles is nog goed te herkennen, alleen zoals vele winkelpanden zijn    

                                                                           deze hieronder niet meer te herkennen. 

Burgstr. 21 is nu nr 23, ‘k 
had niet verwacht dit nog 
aan te treffen 
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Vlgd. dia, de 
Perkamentstraat, 
zeg maar een 
steegje. 
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De Perkamentstraat. Nog nooit zo volledig                                         
                                                        een steegje kunnen bekijken 

Einde  

Einde  

Deze 2 foto’s zijn niet 
van de Perkament-
straat. De straatste-
nen kloppen niet en 
liggen in een ande-        
re richting. Ook de           
huisgevel aan de 
overkant klopt niet 

Een onbelangrijk steegje? Toch niet. Het 

was in dit steegje dat de piano’s van Van 

Hyfte werden gebouwd. Nu is veel Made in 
China de winkel bevond zich in de 

Burgstraat  27.                 Deze huisjes 
hadden geen zonlicht 
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Nrs 143 & 145 bijna aan het einde van de 
Burgstraat 
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141 
143 

145 

Tot eind de jaren zeventig had bijna iedere wijk zijn grote inkoopstraat. Daar schiet 
er bijna niks meer van over. Ik weet nog zeer goed dat we onze tv kochten in de 
Veldstraat en deze met de tram naar huis reden. Vele aankopen worden nu gedaan 
met het internet. Na 2 jaar iets kapot? Terug op internet kopen. Waar zijn de groene 
jongens, Anders Gaan Leven. Vele groene jongens zijn niet groen meer en doen goed 
mee aan de consumptiemaatschappij want ze willen erbij horen. Kijk naar de mode. 
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Eerst werd het trapgevelgebouw afgebroken  en 
nadien werd het vervangen door dit gebouw.  

Voor 
en na! 

Aangebracht door Roger Caufrier johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Het naastliggende 

gebouw vroeger nr 63 

en nu 

appartementsgebouw 

nrs 85-99 heeft er lang 

gestaan. Zie vlgd.dia 
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Heden Burgstraat nrs 85-99 

Terug een oud gebouw uit de Burgstraat dat 
men kan plaatsen. Aangebracht door Roger 
Caufrier. Op de vlgd. dia het naastliggende 
trapgeveltje 

Ik denk dat het huis volledig werd afgebroken en 
er een nieuwbouw verrees met een vleugje naar 
het verleden, want alle verdiepingen zijn nu gelijk. 
Bvb op het eerste verdiep is het plafond gelijk 
gebracht met het gebouw ernaast 

Op deze foto is het trapgevel-

gebouw reeds afgebroken en 
vervangen door het huidige 
gebouw zie vorige dia 
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Burgstraat 81 

Burgstraat nr 81, heden waarschijnlijk 
ergens vervangen door nieuwbouw 
tegenover der kerk v/d Karmelieten. Of 
stond dit huis wat verderp voorbij 
Ramen? Nog moeilijk te achterhalen. 
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Opgelost door Roger Caufrier, op de 
foto hiernaast staat er nr 81 op, dus de 
linkerkant van de straat en rechts zijn 
het pare nummers met  de nummers 
104 en 106, 
Waarschijnlijk was het toen 80 of 82. 
en maar zoeken. Ook de dakgoot en 
regenpijp van het huis met boogramen 
klopt nog met het verleden 

2009 

2020 

1978 



Door het succes van de Vooruit konden de katholieken 
niet achterblijven met het openen van winkels. Hier een 
bevlagde winkel in de Burgstraat naar aanleiding van de 
Wereldtentoonstelling  van 1913 in Gent.  Het Volk 

Burgstraat net 
voorbi j de 
Boni fantenstraat 
(zie vlgd. dia) 
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De Bonifantenstraat noemde 
vroeger de Meersstraat. In dit 
gebouw was rond 1907 de 
drukkerij Het Volk gehuisvest. 

Het kan bijna niet anders dat deze gebouwen toen in 
verbinding stonden met hun winkel in de Burgstraat (zie 
vorige dia) 
Zie ook vlgd. dia voorde huisvesting die er was tot 
1907? 

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 is 
ongeveer hier 
dat Keizer 
Karel werd 
geboren 

Kadaster-
kaart in de 
eerste 
maal in 
gebruik in 
1825 

Burgstraat  

K
o

o
ls

te
ge

  

Lieve 
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Botermanstraat 
gezien van de 
Bonifantenstraat 

Botermanstraat 
gezien naar  de 
Bonifantenstraat johan@sint-pietersdorp.be 
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Hoek Bonifantenstraat 
Abrahamstraat. Op de 
middelste foto boven 
zie je het gebouw met 
strepen, het vroege 
pandjeshuis, later 
archief en heden? 

Ingezonden 
door Roger 
Caufrier 
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Bonifantenstraat en  op het eind zien we nog het oude  Pandjeshuis uit de 17e eeuw 

Burgstraat  

Ingezonden 
door Roger 
Caufrier 
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Hoek 
Ramen 
met de 

Burgstraat 
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Bijna alle dagen vullen we een leeg 
gat op in een van onze straten in 
onze stad. De bijdrage hier was van 
Roger Caufrier 



Wanneer het citeetje werd 
gebouwd is nog moeilijk te 
achterhalen maar zeker 
voor 1850. Na deze datum 
was het niet meer toege-
laten een overdekte ingang 
te creëren. Of de doorgang 
moest minstens 3 meter 
zijn wat hier ook niet het 
geval is.  Het citeetje was 
een steegbeluik, aan 2 
zijden bebouwd maar in 
1929 werden de huisjes aan 
de rechter zijde gesloopt 
zodat de winkels in de 
Burgstraat een 2e uitgang 
hadden. 1 huisje rechts 
werd niet gesloopt. 

De 4 beluikhuisjes.  Hier 
een pleinbeluik 
gebouwd na 1850.  
Heden 3 huisjes die mooi 
opgeknapt werden. 

In de Kool-
steeg werden 
er 2 beluikjes 
gebouwd nrs 
4 tot 14 en 
28 tot 34 

                    6 choleraplagen teisterden onze streken. In 1852 was het terug prijs. Blijkbaar 
zocht men wat bescherming bij Maria. Op 15 aug. 1927 was het reeds het 75e jaar van de 
herdenking van deze vreselijke epidemie. Pas vele jaren later onydekte men de oorzaak.  
Een Engelse dokter stelde vast dat als men van een bepaalde bron water dronk dat men 
ziek kon worden en sterven. Dat was een van de eerste stappen voor verder onderzoek  

Vlgd. dia 
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Deze schilder had een mooie 
opdracht gekregen in de 

jaren  tachtig, nog snel vele 
Mariakapelletjes te 

schilderen. Gelukkig want er 
zijn er al zeer vele 

verdwenen. Met de devotie 
zien we dat de bevolking er 

veel aandacht voor had. 



Tip van 
Roger 

Dit is het eind van de Burgstraat. 
Links is het zover, je ziet hier alleen maar nieuwbouw. 
Rechts voor zover je kan zien werd er aan de 
voorgevels ook goed gewerkt.  
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Lodewijk de 16e  

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!   

Einde B30.   
Zie verder 
B31 voor: 
Zilverhof 
Prinsenhof                      
Varkensstr.  
Pluimstr. 
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