
De orde der Tempeliers, 
waar-schijnlijk rond 1115 
ontstaan uit een aantal 
vrijbuitende kruisvaarders 
en vervolgens officieel 
erkend door de Katholieke 
Kerk in 1129, bleef bijna 
200 jaar bestaan. De 
Tempeliers werden uitein-
delijk zo machtig en rijk, 
dat de Franse koning Filips 
de Schone er alles aan 
deed om van hen af te 
geraken. 

Academie-    Molenaars-    Rodelijvekensstraat     
Fratersplein    Chartreuzenbrug    Tichelrei    Kartuizerlaan    

Meerhemkanaal & -vaardeken    Klein Meerhem     
Tolhuislaan    ‘t Heilig Hoveken    

Halsbrekers- & Sleutelkensbrug    Schaap- & Gillisbrugje 

De Tempeliers van Gent zouden hier in deze 
wijk hebben vertoefd. Enkel een verwijzing 
naar straten, Dobbelslot en het Tempelhof 

doet nog aan hen denken.  
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Vernielde St.-Stefanuskerk na de beeldenstorm. 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Eigenlijke stichting van het augustijnenklooster in 
1296 waarbij toestemming verleend wordt tot het 
bouwen van een klooster en kerk. 

Na de beeldenstormen van 1566 en 1578 werd de 
kloosterorde in 1584 hersteld en volgde de weder-
opbouw van de kloostergebouwen naast het ver-
woeste klooster op kosten van de stad.  

Aan de kloosterkerk in gotische stijl is men begon-
nen in 1606.  

Een nieuw college in barokstijl werd opgetrokken 
in 1737 (huidige Academie voor Schone Kunsten).  

In 1796 tijdens de Franse bezetting werden 
de paters verdreven en de gebouwen in be-
slag genomen. Stad Gent bleef eigenaar. 

Door deze grond werd later de Academie-
straat getrokken en kwam  de academie in 
het barokke gedeelte van het klooster. 

Een brand in 1838 teisterde de kerk en ook 
het klooster, waarop belangrijke herstellings-
werken volgden. 

Het huidige klooster beslaat slechts een der-
de van zijn oorspronkelijke oppervlakte.  

 

 

De St.-Stefanuskerk door 
A. van Wijnendale vóór 

de beeldenstorm van 
1566 
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De Academie werd in 1904 geïnstalleerd op de 
plaats v/d oude collegegebouwen uit 1737 van de 
Augustijnen. De zijgevel werd in 1827 en in 1871 
bij latere uitbreidingen toegevoegd. Dit is belang-
rijk om weten voor één van de vlg.  dia’s daar de 
situatie nogal gecompliceerd is. 
Ondertussen is de academie al lang verhuisd. 
Wanneer de bovenste kamers op het dak werden 
verwijderd weet ik niet. 
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Plan om er een straat te trekken (1796-’98) door 
de gebouwen van het klooster  van de Augustijnen.  
                                       

 Hoek Academiestaat - Margrietstraat      

Kerk der Augustijnen  
v/d vorige dia 

1? 

2? 
3 

Gebouw 
aan de 
Academie-
straat? Zie 
volgende 
dia. 
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Op E7 had ik deze ingang hier be-
schouwd als de ingang van de Aca-

demiestraat. 
De schilderij of tekening is echter de 

originele ingang in de St.-
Margrietstraat  en dan zou de 

hedendaagse vleugel de originele 
zijn. Waar nu de ingang is was dit 

meer een bijgebouw terwijl de rech-
tervleugel dezelfde hoogte heeft. 

Waar op de tekening de ingang was 
werd later dan een nieuwbouw 

opgetrokken in de zelfde stijl met 
het overliggende gebouw. 

Om harmonie te krijgen werd deze gevel dan wat aangepast 
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In 1797 werd de kerk terug open en in 1802 was ze een hulpkerk. Pas  in 1803 was ze een 
zelfstandige parochie. Ondertussen was een deel van het klooster een drukkerij en later een 
militair hospitaal (1809/1810) rond 1834 een katoenspinnerij en nadat deze fabriek failliet was 
kwamen de paters Augustijnen terug. Na de brand in 1838 trok men in, in de kerk van de  
afgeschafte Geschoeide Karmelieten (Lange Steenstraat). Vele inboedel verhuisde dan naar de 
terug herbouwde kerk rond 1841.  
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Foto links -  Ik had de 
tekst onderaan nog niet 
gelezen en dacht bij 
mezelf waar dit gebouw 
stond. Het is een 
biechtstoel uit 1760 uit 
de kerk der Augustijnen, 
dus laat ik dit bouwsel 
hier maar staan. 

Op 27/4/1609 was er 
de opening van het 
college der Augus-
tijnen met 175 inge-
schreven studenten. 
Ze deden de Jezuïe-
ten toen veel concur-
rentie aan. In 1771 
telden zij 160 leer-
lingen tegen 110 bij 
de jezuïeten. Het 
college werd afge-
schaft zoals vele 
andere orden in 
1796. 
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De pompiers zijn al een tijdje verdwenen uit de Academie-
straat, een straat die werd getrokken door de tuin van de 
Augustijnen tijdens het Frans bewind. De brandweer zat hier 
sinds 1891. Een voorheen betalende meisjesschool.  

Op de 
binnenkoer had 
je een 

uitkijktoren  

Gedurende W.O. II werden in onze stad overal 
op uitgelezen, over het algemeen openbare 
gebouwen, deze merktekens aangebracht. 
Meer uitleg daarover op C9. De oude brand-
weerkazerne had nr 222, dan keek men op de 
lijst en daar stond de juiste hoogte van het 
merkteken. Deze werden veel gebruikt door 
architecten, openbare diensten, enz.   
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Voor het beroepsbrandweerkorps waren 
het de kloosterlingen die dit sociaal werk 
voor de bevolking vervulden, o.a. de 
Karmelieten, de Augustijnen, de 
Capucijnen, de Predikheren en de 
Recolletten. Het stadsbestuur kocht de 
brandpompen en bracht ze onder in de 
kloosters. 
Vroeger was iedere inwoner van de stad 
daadwerkelijk verplicht hulp en bijstand 
te verlenen. 
Vanaf 8 mei 1804 werd de 
beroepsbrandweer opgericht. 
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De Lieve  Augustijnenkaai   Molenaarsstraat 
Lievestraat  Academiestraat  en                                         
St.-Margrietstraat,   rond 1830 
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Hoek Molenaarsstraat - Academiestraat 

Wanneer de uitbreiding van de 
brandweerkazerne hier is gebeurd? 
‘t Zal zeker geweest zijn in de jaren  
zestig 

De Kriekerij is al een tijdje veranderd in 
de Brandweerstraat. Als de naam van 
deze straat zal blijven bestaan zal dit dan 
bijna het enige aandenken zijn aan de 
brandweer die hier in deze 2 straten 
gevestigd was. de Brandweer- en de 
Molenaarsstraat 
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Molenaarsstraat 17 Aan deze zijde zal  
je in de toekomst 
niet meer merken 
dat hier ooit een 
deel v/d brand-
weerkazerne heeft 
gestaan. 
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Vier foto’s van de jaren 
zeventig (73 en 76). Het 
beluik of de cité zoals ze het 
in Gent zeggen werd 
gebouwd in  1828 met de nrs 

25 tot 39 en de ingang van 
het beluik.  
Zo waren de leefomstandig-
heden. Op een kleine plaats 
zaten vele gezinnen soms 
met 6 kinderen of meer. 
Blijkbaar was dit huisje nog 
bewoond. Want er zat een 
hond te waken 

De nog bestaande ingang 
van de vroegere  
stadsschool in de 
Molenaarsstraat 

In 1937 stonden hier 
nog 3 onbewoonbare 
krotten 
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De Abdij Ter Hage was een cisterciënzerinnenklooster te Axel 
dat later naar Gent is verplaatst. Het moederklooster was de 
Abdij Ter Duinen. De zusters vestigden zich in 1589 definitief 
in Gent, en wel aan de Molenaarsstraat. Dit klooster 
werd Nieuw Ter Hage genoemd.  
Op last v/d Fransen werd het in 1794 opgeheven,  
waarop het gebouw leeg kwam te staan. 
In 1805 werd het gebouw hersteld en toege- 
wezen aan de Zusters van Liefde. Deze zusters  
wonen er nog steeds. Zij beheerden sinds- 
dien het archief van de voormalige abdij.  
Er kwam in het huis een hospice voor on-  
geneeslijke zieken. Van de oude gebouwen  
is er bijna niks meer te zien, zij werd 
vernieuwd in neogotische stijl.  
Heden werd er plaats gemaakt voor de   
verpleegkundigen van Sint-Vincentius. 
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Bij het uitbreiden v/d de brandweerkazerne in de 
Molenaarsstraat werd de rooilijn achteruit gelegd. 
Reden als de brandweer hun garage moesten 
verlaten en jij als voetganger op het voetpad zou 
wandelen was deze                                                              
situatie allesbehalve                                                           
veilig. 
Afbeeldingen zijn van                                                                
1820 en rond 2017,                                                                     
dus bijna 200 jaar                                                                
verschil 

In 1606 hebben  de zusters Cistercienzerinnen een 
gebouw hier gekocht op de hoek van de Kriekerij en 
de Molenaarstraat. In 1805 werd het klooster 
verlaten en kwam de  congregatie van Zusters  van 
Liefde hier haar intrek nemen. 
Zoals je wel weet waren we een deel van Frankrijk 
en was er veel armoede. Het was Kanunnik Jozef 
Triest die veel wou en ook heeft veranderd. Hij 
kreeg hij van de overheid carte blanche om aan de 
armoede iets te doen. Hier werd de opleiding voor 
verpleegsters gesticht. Heden nog altijd.  
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Molennaarsstraat  opleiding voor verpleegster. 
Bewust heb ik de huidige situatie wat verder 
genomen om zich wat te kunnen oriënteren. De 
bomen  staan er nog steeds in die tuin.  

Dit is hetzelfde 
gebouw en telt 
4 traveeën. De 
voorgevel werd 

aangepast 
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Molenaarsstraat 
 
Groenen Briel  

Verwijzing naar het Tempelhof waar de Kruisridders helden waren in naam 
van de Katholieke kerk, maar in feit moordbrigades waren. Ik denk nu ook 

aan de Katharen die vervolgd werden en op de brandstapel werden 
geworpen 
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Richting 
Rabot  

Het  
verdwenen 
omleidingska-

naal van de 
Lieve die 
verder liep in 
de Blaisantvest 

De Blaisantvest                   
of het 
omleidings-
kanaal                      
van de Lieve 

De stadsgrachten  

Kadasterkaart van het 
Hollands bewind rond 1825 
Deze kadasterkaarten 
werden overgenomen toen 
België onafhankelijk werd 

Kijk es hoe weinig bebouwing in deze tijd rond 1825 

Deze straten 
werden 
aangelegd eind 
19e eeuw. De 
Molenaarsstraat 
zelf is reeds een 
oude straat die 
een weg was 
naar de 
stadsvesten. 

Waarom is er 
zo laat 

bebouwing 
geweest? 

Simpel laag 
gelegen 

gebieden en 
dus kans op 

overstroming.
Maar er zullen 

daar toch 
groenten 

werden 
gekweekt. 
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Meelstraat ex beluik 
en nieuwe toestand 

Vlg. dia 

In de Meelstraat was ik 
nog nooit geweest. Wel 
in de volgende cité van 
de Gerst- en Tarwestraat 
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Meelstraat  22-40 Meelstraat  3-5 

Het citeetje v/d vorige dia 

Ik denk binnen 30 jaar mijn stad niet meer te 
herkennen als ik uit het buitenland zou terugkomen 
naar Gent  
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In de Gerststraat weet ik dat er daar kennis-
sen hebben gewoond recht tegen over de 
Bellemanstraat  bijna 40 jaar geleden maar 
in welk huisje weet ik niet meer. 

De Gerststraat is een zijstraat van de Molenaarsstraat 
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2 citeetjes die 
gerestaureerd 
werden zeker na 
1980.  
Waarom zijn de 
achterliggende 
huizen hier blijven 
staan en van het 
vorige citeetje niet. 
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Eerst de Rode 
Lijvekensstr 

Het vroegere 
Chartreuzenklooster 
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Rond 1850 wegens grote armoede had je nog vele vondelin-
gen. Je had drie weeshuizen in Gent.  De Kulders, (jongens) 
naast het Gerard Duivelsteen 234 wezen. Later verhuisden ze 
naar de Martelaarslaan. Het weeshuis  voor meisjes van de 
Rode Lijvekens  is ook al lang verdwenen en had 67 weesjes 
toen het werd gesloten. In de Onderstraat had men de 
Blauwe Lijvekens. Deze werden samengevoegd in 1864 en 
stonden dan onder toezicht van de stad en werden de 
Broeders (Kulders)en Zusters  een pensioen toegekend naar 
gelang hun dienstjaren.  Alle weesjes werden nu naar 
gewone scholen gestuurd. Na een lange leegstand werd er 
terug een stadschool gehouden. Heden is alles afgebroken en 
zijn er appartementen  in de plaats gekomen.   

De alom 
bekende 

ijzerwinkel 
aan het 

Sluizeken  

Foto is van vóór 1968. De auto’s 
mochten vanaf 1968 toen enkel                   
in de rijrichting  worden                  
geparkeerd 

Rode Lijvekensstraat 
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Van de Rode Lijvekens gebouwen is alles  
verdwenen. Vandaar de Rode Lijvekensstraat. 
De bovenste foto zijn weesmeisjes aan de 
slag. Tot hun 21 hadden zij daar een thuis en 
werk. Het lokaal was hier nog uitsluitend 
gasverlichting. 
PS tijdens het werk mocht er niet gebabbeld 
worden en dat zie je hier ook duidelijk! 
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Het afgebroken gebouw in de Rode 
Lijvenkensstraat 

Waar voorheen een fabriek stond die vellen verwerkte staan er nu in de 
Rodelijvekenstraat 4 beluiken waarvan er 2 in de jaren negentig volledig zijn 
gerenoveerd.  

Rode   
lijvekens-
straat 
 
De beluiken 
werden 
gebouwd 
van 1895 tot 
1909 
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Wanneer en waarom deze spekla-
gen zijn verdwenen weet ik niet 
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Het Fratersplein voorheen de Chartreuzen deze orde werd hier gesticht in 1584 
ook genoemd kartuizer  

 
Meerhemvaardeken   rond 1450 

De orde der kartuizers is in 1084 gesticht door de heilige Bruno van Keulen in het onherbergzame Massif de la Chartreuse, 
een bergachtig gebied ten noorden van Grenoble. Het is een contemplatieve orde van kluizenaars die toch in gemeenschap 
willen leven. 
Het Kartuizerklooster 's Koningsdale aan het Fratersplein te Gent (1328-1783). Vreemd, deze orde hier was al opgedoekt  
voor de Franse revolutie in 1789 en dus vele jaren voor de Franse bezetting in 1794 en de aanhechting bij Frankrijk in 1795.  

550 jaar, zeer kort in ‘t kort, het verleden van 
het huis  Sint Jan de Deo. 
Eerst waren het fraters van Sint-Franciscus 
vanaf 1456 tot 1584 voor ziekenzorg. 
Daarna kwamen de Kartuizers tot inlijving 
van ons gewesten bij Frankrijk in 1795.  
Daarna militair hospitaal. 
In 1797 opgekocht  door Lieven Bauwens, hij 
richtte er een leerlooierij op. Twee jaar later 
kwam er de eerste mechanische spinnerij. 
In 1814 hadden de gebr. Bossaert het 
gebouw in handen, het was ook dit jaar dat 
de Vrede van Gent daar werd getekend. 
Bij de dood van Bossaert kocht Kanunnik De 
Decker een groot deel van de gebouwen op 
voor zijn Broeders van Liefde, Sint Jan de 
Deo die zich toelegden op verpleging aan 
huis. 
In 1946 namen de Broeders Hieronymieten 
deze taak over en richtten zich nu op 
psychische verpleging. 
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Ik vergelijk deze 2 afbeeldingen met elkaar van de vorige dia en stelt vast dat 
er weinig gelijkenissen zijn. De bovenste afbeelding is van 1450 en daar staat 
het Meerhemvaardeken reeds duidelijk op getekend. We zien op beide 
tekeningen de afbakening van hun eigendom, een struikgewas en gebouwen. 
Indien het over dezelfde situatie zou gaan  dan moet het Meerhemvaardeken 
zich  onderaan  bevinden en kon de tekenaar deze op papier niet optekenen. 
Op beide tekeningen zien we  een muur met een deur op de bovenste 
tekening. Is op de onderste tekening is de deur verdwenen? 

In 100 jaar kan er                                              
zeer veel zijn gebeurd.                                             
Kijk heden naar onze stad                                     
wat er in 20 jaar allemaal is veran-                        
derd. Laat staan 100jaar. Het dak van                
het   kerkje is ook veranderd en staat op              
de onderste tekening 90° gedraaid. Ook het 
torentje naast de kerk is verdwenen. Op de 
bovenste tekening staat achter en opzij van 
de kerk een hoog gebouw.  
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De Vrede van Gent tussen de VS en Engeland werd hier onderhandeld in het ex 
huis van Lieven Bauwens  in 1814 (want Lieven heeft de vlucht genomen naar 
Parijs). Het trapke  in empirestijl waar de heren naar boven zijn gestapt is be-
waard gebleven. Een muur-plaat herinnerd aan deze gebeurtenis. De Ameri-
kanen hadden geen geluk voor deze gebeurtenis te herdenken in 1914 wegens 
wereldoorlog I. In 1964 na 150 jaar waren alle gebouwen grondig veranderd. In 
1934 was de voorgevel niet meer te herkennen. Spijtig voor de Amerikanen die 
op bezoek komen. Ook Amerika is in die 200 jaar goed veranderd.  

Gehoord op de radio. Een professor van de USA kwam naar hier kijken wat er nog te zien was, waar hun ondertekenaars en de Engelsen hebben verbleven. Bitter bitter 
weinig. Het was toch een zeer belangrijk verdrag in 1814 want de onafhankelijkheidsoorlog duurde van 1775 tot 1783. Maar later bracht Napoleon onze gewesten in vele 
problemen. Er werd tegen Frankrijk een handelsoorlog gevoerd en dus kon de VS ook geen handel meer drijven met Europa. Dit kwam tot grote conflicten met het oude 
moederland Engeland. Men zocht neutraal terrein. Eerst was een Zweedse stad in de hoofden maar vlug was Gent de ideale stad o m te onderhandelingen. Maar in 1914 kon 
men niet afkomen om dit te vieren na 100 jaar wegens Wereldoorlog 1 van 1914/1918.  

Er waren 3 Engelse en 5 Amerikaanse onderhandelaars 
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Ferraris 
1777 

Het nieuwe koninklijke dal van 
de Chartreuzen binnen de 

grenzen van de Gentse Stad 

Moere rivier = het Meerhemkanaal 

Op één van de vlg. kaarten staat er 
vermeld “oud klooster van de 
Chartreuzen” zie dus verder over het 
Fratersplein 

Prent uit een 
boek van 
Sanderus uit ± 
1600 
 
Fratersplein  

Moerestraat heette vroeger 
de Korteschipstraat  
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Lieven Bauwens is bank-
roet verklaart geweest en 
de fabriek is dan over-
genomen door Bossaert 

Deze tekening 
werd genomen 
vanaf de 
Blaisantvest 

Meer-
palen? 

Aan de Vogelzang kwam er later een reusachtige fabriek van Voortman 

Tekening aquarel van De Noter is van 1825 

St Baafs           Belfort 

Links nogmaals de fabriek van gebroeders Bossaert in 
de gebouwen van het voormalig Kartuizerklooster en 
kerk  maar nu getekend vanaf het Meerhemkanaal , 
Fratersplein. 
 
Het was in dit gebouw dat er onderhandeld werd in 
1814 tussen de Amerikanen en de Engelsen 

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


St Salvatorstr 

De St.-Salvatorstr begon vroe-
ger aan het watertje, heden is 
dit al lang verdwenen en begin 
deze straat aan de kerk 

Kadasterkaart uit de Hollandse tijd overgenomen 
door het Belgisch bewind 
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Het Meerhemkanaal werd niet 
ineens gedempt (1902/5).  Het 

laatste gedeelte werd 
gedempt in 1948 

In 1976 werd er hier en in 
Mexico een standbeeld 

onthuld ter ere van Pedro de 
Gante die in 1522 naar daar 

vertrok. 

De grote verbouwingen 
grepen in 1934 plaats zodat 
de oude situatie voor de 
Amerikanen iet meer 
herkenbaar waren 

Chartreuzenbrug 1900 over het Meerhemkanaal en de abdij waar 
Lieven Bauwens zijn fabriek had gevestigd  

Fratersplein 
Zie daarover op de vlg. dia 
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Uiterst rechts onderaan zien we nog een foto van 1900. 
Ik neem aan dat dit dezelfde poort is en geen poort van 
de koer zijde is (wat ik ook niet bemerkt). Indien dit wel 
zo is dan moet de onderste foto van voor 1844  en niet 
van 1900 zijn en daarover heb ik mijn twijfels of het wel 
de straat zijde is. We hebben immers weinig foto’s van 
voor 1844. op de tekst hierboven spreekt men van een 
ingangspoortje terwijl deze een poort is 

Een detail 
van een foto 
van de 
vorige dia uit 
1900 

Huidige 
situatie 
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In 100 jaar tijd veranderd er veel. In 1902 werd dit deel 
van de Ticherei gedempt en kwam er een plein met 
bomen. Op de kaart zien we nog duidelijk de huisjes 

staan die er nog stonden in 1955.  
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1906 

De boompjes werden 
aangeplant in 1905? 
Na meer dan 100  jaar 
zijn dit nu al fameuze 
bomen. Van de be-
woning van die tijd 
toen het vredesver-
drag werd getekend 
schiet er niks meer 
over.   

Fratersplein in 1907 

Beide zijden van het Fratersplein. Boven.In het klooster dat omge-
vormd was tot textielfabriek door Bauwens werd in zijn paleisje 

het onderhandeld over het vredesverdrag tussen Amerika en 
Engeland in 1814. Het  Meerhemkanaal werd in 1905 gedempt.  De 

kant naar de Leie was maar pas gedempt in 1948  

Open en   reeds gedempt 
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Alle bruggen zijn verdwenen wegens demping van de waterlopen. Het Meerhemkanaal was 1, 219 met lang die door de gelijknamige wijk liep. Het 
verbond de Leie aan het Sluizeken met de  afleidingskanaal van de Lieve, en het Sassekanaal. Zeg nu maar het kanaal Gent-Terneuzen. 

De volgende foto’s gaan over deze 
kanaaltjes 

        De Ottogracht.              
          De Kromme Wal  
        (brug bestond nog  
          niet).                          
De Goudstraat 

Op één van de vlg. 
dia’s geef ik het nr van 
de brug weer 
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Ligging van 123 beluiken rond 1904 in de 8e  en 
12e wijk. Berouw, Jozef Van Crombrugghestr 
Metselaarsstraat Godshuishammeke 
Karthuizerlaan Meerhem Rodelijvekensstr, 
Voormuide  Meulestedesteenweg, Sassevaartstr, 
Scheepvaartstr 

Ham                   
Nieuwland                    

Leie  
Godshuishammeke            

Sleepstraat 

Meulestedesteenweg    Muidepoort    Voormuide                                                                                   Bevelandstr  Muidelaan    H Kerstkerk      Salvatorstr  Doornzelestr   Stapelplein   Dok Zuid 

Gravensteen
Lieve 
Rabottorens  
de Lievearm 
Waldam  

Wiedauwkaai 
Nieuwe Vaart 
Gasmeterlaan 

Meerhem           
Kartuizerlaan 

Rode Lijvekensstraat 

De Tolhuislaan moest nog 
worden aangelegd 
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       Eind 19e eeuw is 

men begonnen met 
de demping van het 
Meerhem-kanaaltje 

omgeving Tolhuis.  

De Tichelrei getekend door 
Heins  
               rond 1900 

Meerhem betekent letterlijk “hoger stuk land naast een moeras” 

Aan de Tichelrei zijn alle 
gebouwen verdwenen. 
Alleen de 3 Sleutelkens 
staat er nog. 
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Het Meerhemkanaal-
tje liep van de       

Leie naar het Tolhuis, 
einde Blaisantevest 

Meerhemkanaal  

Het wezenhuis van 
de Rode Lijvekens 

Deze  gebouwen 
waren na het 
kloosterle ven in 
bezit van Lieven 
Bauwens. 
In dit gebouw 
verliepen de 
onderhandelingen 
voor vrede tssn 
Engeland en de VS  

Sluizeken  

Nog bestaan-
de gebouw 3 
Sleutelkens  

Kaart 
van 
1875 



Het was in 1838 dat Charles- Louis Carels hier 
aan de Tichelrei nr 2 zijn eerste fabriek startte. 
Een jaar later moest hij genoodzaakt deze 
plaats verlaten wegens te klein en week uit 
naar Meerhem. Terug te klein verhuizen ze 
definitief naar Dok Noord in 1862.  

Het Meerhem kanaal liep hier waar nu de 
straat aangelegd werd.  Dit gebeurde korte 
tijd na de demping van het kanaal in 1948. 
Het kanaal dwarste  de Lange Steenstraat 
over en mondde wat verder uit in de Leie.  
 
Na de demping kwam wat groen er 
groeiden er boompjes en tenslotte werd 
het omgevormd tot een buurtparkje 
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Het hof van Plaisantie aan 
de Tichelrei een van de 
vele adellijke residenties. 
Let op het is van heel lang 
geleden 

Grauwpoort, Lange Steenstraat  

? Spijtig dat ik niet meer over 
foto’s beschikt van de 
gebouwen aan de Tichelrei. Zo 
was het mogelijk geweest 
meer citétjes meer aan te 
duiden waar deze eens 
stonden 
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Het beluik 26 tot 36 uit 1850 
werd reeds gesloopt in 1953, 

in 1900 stond de fotograaf met 
zijn rug tegen de achterkant 

van het meisjesweeshuis in de 
Rode Lijvekensstraat. Het grote 
huis op het einde staat rug aan 

rug met het voorhuis op de 
Tichelrei 

Onder, het beluik 
op de Tichelrei 17 
tt 23 rond 1900. 
Het beluikje was te 
bereiken via een 
smalle overdekte 
gang. 

De Tichelrei  
Lange steenstraat 

Grauwpoort 
Lange Schipgracht 

Rode Lijvenkens inst 
Sluizeken 

 
Sleepstraat 

Oudburg 

Kaart van 
1855 

? Deze vrouw 
deed nog de 
was in een 
halve ton 
doorgezaagd 
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Tichelrei 42 tot 48 (werd 
gebouwd in 1836) en van 6 tot 
14 waren in 1973 de enigste die 
niet afgebroken werden voor de 
sanering van de buurt.                                
Maar in 1990 werd er besloten 
tot afbraak voor serviceflats 
complex Tempelhof te bouwen.  

Van het beluik nr 
59 tot 65 werd in 
1940 een foto 
genomen maar 
werd reeds in 
1959 gesloopt 
was een beluik 
met 5 huisjes 

Uitgang  
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Tichelrei 

De Sassevaart  en aanpalende kanaaltjes. 
Na meer dan 2 jaren te graven was het Sasse-kanaal 
klaar voor scheepvaart in 1550.  Later werd in  
1564/65 het Meerhem kanaal ook uitgediept. De 
Sassevaart was +/- 1,5 m diep en had een breedte 
van  +/- 17 meter. Het kanaal stond dus in verbinding 
met de Leie via het Meerhemkanaal en dus konden 
goederen afgeleverd worden tot aan de Graslei. De 
Hol-landers sloten de Sassevaart af wegens de oorlog 
met Spanje. Na meer dan 200 jaar was  bijna gans het 
kanaal verzand en konden geen boten meer varen.  

Met het graven van het nieuwe Kanaal Gent Terneuzen ( +/- 24 meter breed) dat bijna dezelfde loop kende  als het 
Sassekanaal was  klaar in 1827. We waren voor 3 jaar gelukkig, tot we in 1830 de onafhankelijkheid  uitriepen, en zo 
stonden  we terug aan wal. Na 9 jaar onderhandelen werd er een vredesverdrag getekend en mochten we terug doen wat 
meer dan 200 geleden was gebeurd het zand verwijderen.  
Door de verbreding en uitdieping in 1564 van heden de gedempte Plesantevest konden ook de goederen afgeleverd worden 
aan de Graslei die binnen kwamen via de Lieve. Vele schepen liepen halt aan de Lievekaai of de Augustijnenkaai. Op deze 
plaats was de Lieve verbreed (1611)zodat daar ook de boten gemakkelijk konden draaien. Om het comfort te verhogen 
werd op het einde daar aan de verbreding een kraan geplaatst om goederen te lossen. Vele goederen kwamen niet meer 
van richting Holland maar de streek van de Durme Lokeren Stekene enz. Dit was in het  zeer in het kort hoe de steel op de 
vork zat . 
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Begin  van de Kartuizerlaan 12 

Wat een geluk dat we uiterst rechts het nog bestaande huis aan treffen 

De onpare kant van de Kartui…… 

Ook op de vlg. dia te zien 
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Karthuizerlaan in  
1940 nr 25 en 27 

Karthuizerlaan in  
1940 nr 23 

Rue des Filles Dieu, Fillesdieusenhammeken liep van de Sleepstraat 
naar de Chartreuzenstraat dicht bij nr 19 het straatje zal gesaneerd 

zijn geweest samen met Meerhem vaardeken 

Vorige dia 
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Karthuizerlaan 29-37 werd gebouwd in 1860, van de 18 beluiken 
die op de kaart stonden was dit het enige dat overgebleven was 
in 1973. Ik zal toch even moeten gaan zien of de oude foto klopt 
met de nieuwe foto. We zijn immers terug 40 jaar later. 

Bekijk  voor de 
vlg. dia deze 
pijlen 

Rechts zie je nog de kerk van de Sleepstraat 

Nadat het Meerhemvaardeken was ge-
dicht ontstond de bredere Karthuizerlaan.  

De kaart is van 
rond 1875 en 
de Tolhuislaan 
moest nog 
worden 
aangelegd 

De zeer 
smalle 
garage 
moet nog 
worden 
gebouwd 

Vlg. dia 

Als de fotograaf dit brugje overstak, je ziet nog de 
leuning op beide foto’s zag ie voor hem één van de 
vele huizen van de Socialisten, de sigarenfabriek en 
een drietal huizen naar links dit huis dat je zag op de 
vorige dia 

Gillisbrugje  
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Kerk in de 
Sleepstraat 

Vorige 
dia 

Vanaf het Gillisbrugje zag je de 
sigarenfabriek van de 

Socialisten vlgd dia 
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Er werd van 1 huis 2 
huizen gemaakt   

Wat we nog zien dat interessant 
is, is dat het Meerhemkanaal er 
nog lag.  Je ziet aan beide kanten 
de reling van de brug die naar de 
Gillis Coppingsteeg liep, als je kijk 
op de kaart van 2 dia’s eerder dan 
zie je een mini- pleintje voor de 
brug en het groot huis 
 
 
 
 
De onderste vensters   werden te-
rug smaller gemaakt. Vroeger wa-
ren  de grote straten bijna altijd 
winkelstraten en de etalage ven-
sters dienden over het algemeen 
groot te zijn 

Ik wist in godsnaam niet waar dit huis eens stond de tip kwam van Roger 
Caufrier.  Ik denk dat het huis links ook nog altijd hetzelfde gebouw is en 
enkel het dak  veranderd werd van een zadeldak naar een schilddak.  

Beide huizen 
langs weerzijden 
zijn nog origineel 

Het was de tijd dat 
turnen in kwam en 
ook de socialisten 

waren met hun 
tijd mee!!! 

Kartuizerlaan  
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Je had in het verle-
den  drie citétjes  
(d’Abdy,  

het Heilig Hoveke, en 
een  
3de een niet gekende 
naam) die bijna aan 
elkaar aangebouwd 
waren, heden is 
alleen het  beluikje  
‘t Heilig Hoveke, 
Meerhem 55 tt 81 
overgebleven, de 2 

andere werden 
opgeslorpt als 
bredere doorgang of 
vergroting van de 
huisjes . Zie situatie 

verder 

De oude ingang naar 
het citetje,  Heilig 

Hoveke 

De G. Mercatorstr. zou later worden 
aangelegd door een citeetje 
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Citeetje 9 tot 31 
van Meerhem in 
1983, het zwaar 
materieel staat 

klaar voor te 
slopen 

Anker in de muur bewijs nog de bestaande 
muur van vroeger,  gans deze cité werd 
afgebroken en ook het linker huis als je 
binnen komt. Dit huis werd ook afgebroken 
om een bredere doorgang te hebben naar 
het citétje  het Heilig Hoveke die reeds een 
verbinding had met deze  afgebroken cite. 
Op de zw/wit foto is de ingang niet te zien 

1ste citétje 
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Ingang van het beluikje  
‘t Heilig Hoveke, 
Meerhem 55 tt 81 

Het beluik het Heilig Hoveke in 1935, zoals zovele 
beluikjes van voor 1850 had een doorgang in het huis 
naast de man op de foto. De foto onderaan is het 
beluik met 16 huisjes in 1935 

2e citeetje 

Doorgang gemaakt bij de 
renovatie van  de 3 citétjes van 
vroeger (zie vlgd dia) 
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De  oude nummers 
zijn opeenvolgend 
dat duid aan dat 
het een plein is of 
de huizen aan 
oever van een rivier 
en dit zal hier het 
laatste geweest zijn   

Nr 34 

De  nummers 35 ,36 ,37 

En nummers 38 

Nu proberen op de oude kaarten de 
juiste situatie te vinden om de nieuwe 
bebouwing van het Meerhemkanaal 
aan te kunnen duiden.  

Zie het huis op de vorige dia  

Dit was de 
ingang van 
een 
citeetje 
dat 
gebouwd 
was van 
voor 1850  
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Het Meerhem vaardeken draait naar 
rechts op beide foto’s ziet je  de kerk 
staan.  Alle huizen rechts aan het wa-              
ter zijn verdwenen, uitgenomen één              
huis die nog in aanbouw was.  De dak-
goot met zijn versiering onderaan                
klopt. Alleen zijn er  op de gevel  nieuwe 
steentjes. Het eerste huisje had ernaast 
een klein steegje. De foto’s zijn                           
genomen waar                                            
vroeger het Hals-                                 
brekersbrugje was                                     
over het Meerhem-                                
kanaal 

Meerhem  

Vooraan rechts ziet je nog de 
ingang die leidde naar een 
beluik D’Abdij met nr 91 tt 111 

Rechts, D’Abdij 
in 1972, bij de 
renovatie in 

1984 werd ook 
dit beluik 

gesloopt om 
een 2de  ingang 
te vormen voor 

het 
gerenoveerde 
beluik ‘t Heilig 

Hoveke  

Ingang van het beluikje  ‘t Heilig 
Hoveke, Meerhem 55 tt 81 

Ingang van 
het 3e citeetje 
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Het Meerhemkanaal rond 1900.  

De 
Kromme 
Wal 

Het 3e citeetje 
d’abdij werd 
gesaneerd en de 
nieuwbouw werd 
samen- gevoegd 
met het 
overblijvende 
citeetje ‘t Heilig 
Hoveke  

Ook hier werd de 
laatste vierkante 
meters benut.  Er 

stonden  hier 2 
huisjes. Deze mensen 
zaten voortdurend in 
het donker. Na 1850 
was dit soort citétjes 

van bouwen niet meer 
toegelaten , de 

doorgang moest dan 
minstens 3 meter 
breed zijn en  de 

ingang mocht niet 
overbouwd worden 

Plaats van 
de 3 oude 

citétjes 
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De citeé De twaalf Apostelen Meerhem 125 tt 147 
bestond uit 2delen, een steegbeluik en pleinbeluik, 
met 2 huisjes; haaks op de huisjes zien  we grote huizen 
ik vermoed de Antoon Sanderusstraat, op de linker foto 
zien we het steegbeluik met links 3 huisjes die dicht 
aanleunen tegen ook hoge huizen van……. 
Sanderusstraat? In het steegbeluik waren er  7 huisjes. 
Dan moeten er rechts 4 huisjes gestaan hebben. Op het 
eind was er een deur. De wc’s? 
Op de kaart moest de Sanderusstraat nog aangelegd 
worden.de Doornzelestraat lag bijna 90% in het 
verlengde van de Sanderusstraat. De diepte was rap 
10meter voor de bebouwing van huis en koertje. De 
kaart is van 1880 

1779 

1 2 3 
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Het Chartreuzenvaardeken met 
Gillisbrugje 

Boven is een 
tekening van 
Heins rond 
1900 van  
huisjes 
gelegen het 
water in 
Meerhem. 

Na de demping 
van het 
kanaaltje zijn 
ook de huisjes 
onteigend en 
is alles 
verdwenen 
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Het Meerhemkanaal 
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Dit bestaat niet meer De oude antennes voor 
telegraaf ontvangst zijn 
al lang verdwenen 

Het Meerhemkanaal rond 1890. We bevinden ons waar het kanaal komende van de Blaisantvest (rechtsonder) een bocht 
maakt en parallel begint te lopen met de St Salvatorstr. Op het huidige stratenplan staan we ter hoogte van de Hugo Van der 
Goesstr en kijken we Meerhem in. Met de demping zijn natuurlijk ook de bruggen verdwenen. Je ziet eerst de Zate of 
Werfbrug en in het midden de Platte Stegerbrug en op het eind de Halsbrekersbrug.  

H Kerst kerk aan 
de Sleepstraat 

De sanderusstraat(vlgd dia                   
zal hier rechts worden aan-
gelegd(vlgd dia) loodrecht op  
                       de kerk dat je ziet 

Vlgd dia 
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Vorige dia Demping van het Meerhemkanaal 
werd gestart in 1905 en het heeft 
meer dan 40 jaar geduurd eer ze 
gans het Meerhem kanaal hebben 
gedempt nl in 1948 rond het 
Oudburg waar de verbinding was 
met Leie in het Oudbrug .   
 
 
Ze hadden nog kloefen, pardon 
klompen aan, voordeel je had 
warmere voeten 
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In het  begin van de  20e eeuw liep er door deze straat links en rechts het 
Meerhemkanaal. Verdween begin  20e eeuw. Toen de Sanderusstraat  werd 
aangelegd verdwenen deze huizen om de straat te verbreden. Zoals je ziet 
op de foto waren deze huizen niet voorzien van een dorpel en bij hevige 
regelval zaten deze mensen bijna zeker met natte voeten. Aan het huisje was 
er reeds lopend water voor de ganse rij huizen. Dit is er gekomen toen men 
besefte dat er vele mensen stierven door besmet water te drinken (cholera) 
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Na de demping van het Meerhemkanaal en de aanleg van de Tolhuislaan werden kwamen er naast de 
Jacob van Maerlandstraat nog 3 straten tot ontplooiing gebracht na 1900 

Jean Pierre schreefIk ben naar school geweest in de Jacob van Maerlandstraat, en ik herinner 
mij vroeger in het begin van de straat langs de kant Meerhem, was er een paardensmidse, ik 
ruik het nog altijd de verbranding toen de smid  de gloeiende hoefijzers op de hoeven op de 
paarden werden vastgelegd, nu als ik kijk waar het was ,is er nu een holiday home smidse 
hotel. Tof he. JP en nu hopen dat er iemand ooit een foto heeft genomen van de smidse. 
Na bakkers, beenhouwers  en kleine kruideniertjes was de smid die eerder al vlug van het 
toneel  was verdwenen. Ook ik weet nog op mijn dorp waar de smid aan het werk was. 

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


De Tolhuislaan in 1972 

De Tolhuislaan met de Kartuizerlaan 
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Het vervuild Tolhuiszwembad met er rond bomen in 1975 

Foto 1965 

Hier was vroeger de ingang van het 
zwemdok. Nu een sportarena  

Op 26 aug 
1925 werd er 

hier een 
wereldrecord 

schoolslag 
genoteerd, 
wanneer de 
zwemkom 

werd geopend 
weet ik niet. 

Ik denk na W. 
oorlog I. 

In het zwembad kon je ook een binnenband van een camion lenen door je schoenen af te 
geven in leen (Jean Pierre was de jeugdige jongen die meermaals daar ging zwemmen) 
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De Lange Schipgracht 
vanaf de Chartreuzenbrug 

Foto van 1904 toont het Meerhemvaardeken kort daar-                     
                 na gedempt. Over dit kanaal van 1219 meter   
                    lang lagen zeven bruggen. Gaf verbinding aan                                              
                         de Leie (Sluizeken en aan de Lieve met de  
                                     Blaisantvest. 

Op vele wateren in Gent had het stadsbe-
stuur boten ter beschikking om de was te 

doen. Hier een alternatief aan de achterkant 
van beluiken. Of was dit een loskaai? 

Op het Meerhemkanaal zijn 2 
vrouwen de was aan het doen 
en het kindje sta te kijken 
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Petite place du Marais =  Klein Meerhem 

Einde 
E8. zie 
verder 

E9 

Beste , we kunnen natuurlijk maar laten zien wat we hebben uit jou buurt, heb je geen geluk dan kan je vrienden misschien van  jou mee plezier doen met deze web-site. Ook 
ons doe je er groot plezier mee. In dit wereld wijd web zijn wij niet gemakkelijk merkbaar. Vermeld zeker ook E23 over straatnamen na de start. 

Kolenhandelaar  
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