
Bouwen voor het volk
Huisvesting Het Volk 

Ravensteinstraat 12
Na een moeilijke periode in de vroege jaren 
1920 vindt de Katholieke Werkliedenbond 
rond 1926 zijn tweede adem. Met de oprich-
ting van Volkshaard in 1928 richt ze zich op 
de sociale huisvesting. Gezonde, kwaliteits-
volle woningen voor de ‘gewone man’ en 
zijn gezin moeten de erbarmelijke woonom-
standigheden in de Gentse arbeidersbelui-
ken verbeteren. Volkshaard krijgt al in 1929 
het gezelschap van de kredietmaatschappij 
Volkskrediet. In 1936 komt daar nog Klei-

ne Landeigendom Het Volk bij, dat sociale 
koopwoningen bouwt. Vooral na de Twee-
de Wereldoorlog wordt die sociale huisves-
ting sterk gestimuleerd door de overheid, 
wat voor een scherpe groei zorgt. Rond 
1960 worden de huisvestingsmaatschap-
pijen onder één koepel verenigd, Huisves-
ting Het Volk. Op 9 juli 1963 nemen ze hun 
intrek in dit Hotel de Smet de Naeyer, een 
achttiende-eeuwse adellijke woning in de 
Ravensteinstraat. Deze is nog steeds haar 
uitvalsbasis. Het kunstwerk in de voortuin 
van het gebouw werd in 2001 ingehuldigd 
en symboliseert de solidariteit. Onder de 
sokkel van het beeld zitten duizend wensen 
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Deze wandel- en looproute start aan “ ‘t Kadehuis”, Korenlei 20 te Gent. 
Ga, als je met je rug tegen de gevel van het Kadehuis staat, naar RECHTS. 
Zo kom je in de Ravensteinstraat.

START
route
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van mensen opgeborgen, een blijvende ge-
tuigenis van het belang van solidariteit als 
maatschappelijke basiswaarde.
 

 ACW en de sociale huisvesting? 
 » p 81-84 / p 145-148

Ga nu verder op het Sint-Michielsplein.

van garage tot spaarbank
de hoofdzetel van VDK Spaarbank  

Sint-Michielsplein 16 
Eind 1926 richt de Katholieke Werklieden-
bond een eigen spaarkas op, Volksspaar-
wezen. Arbeiders helpen sparen, zo dacht 
men, leert hen spaarzaam en gematigd zijn. 
Hoewel de spaarkas een moeilijke begin-
periode kent in de door economische crisis 
geplaagde jaren 1930 en haar naam in Volks-
depositokas verandert, zet ze vanaf de late 
jaren 1950 een groeibeweging in. Haar klan-
ten kunnen genieten van een toenemend 
aantal diensten, van beleggingen tot giro-
rekeningen. Haar oude hoofdkwartier in de 
Sint-Michielsstraat wordt al snel te klein. Dit 
gebouw, een voormalige autogarage waar-

in VDK in 1984 haar intrek neemt, biedt een 
oplossing. De spaarkas blijft zo dicht bij het 
hartland van de Gentse beweging gelegen, 
waarmee ze nauwe banden blijft onderhou-
den.

 VDK Spaarbank?  
» p 80 / p 191-195

Ga verderop voorbij de Sint-
Michielskerk.

De Sint-Michielskerk

Sint-Michielsplein
Hier staat al in de 11de eeuw een godshuis. 
Het huidige gebouw wordt vanaf 1440 op-
getrokken in laatgotische stijl. Godsdienst-
oorlogen vertragen het bouwproces. In de 
zeventiende eeuw wordt getracht om een 
kerktoren van maar liefst 134 meter hoog 
toe te voegen, die de hoogste van de stad 

zou worden. Door geldgebrek gaat het am-
bitieuze project echter niet door. Vanaf het 
interbellum wordt deze Sint-Michielskerk 
van groot belang voor de Gentse christelij-
ke arbeidersbeweging en zijn Katholieke 
Werkliedenbond. Wanneer die in 1919 in de 
nieuwe lokalen op de Poel trekt, is het vlak-
bij gelegen godshuis een evidente locatie 
voor de eucharistievieringen van de Bond. 
Van plechtige missen bij de aanvang van 
congressen tot Rerum Novarum-vieringen, 
steeds kan de beweging er terecht. De kerk 
is zo het centrum van een symbolische ‘pa-
rochie’ van christelijke arbeiders.

 De beweging en haar geloofsbeleving?  
» p 101-102 

Ga zo Onderbergen in, voorbij de 
Wilderoosstraat en de Jonkvrouw 
Mattestraat. Zo kom je aan de 
Zwartezustersstraat, die je naar 
RECHTS ingaat. Voorbij de Struifstraat/
Ingelandgat ga je het Alexianenplein 
over en kom je aan de Oude Houtlei. 

Het huis van de peetvader
hotel Verhaegen-Lammens

Oude Houtlei 110
We staan voor de imposante woonst van Art-
hur Verhaegen, de eerste voorzitter van de 
Antisocialistische Werkliedenbond (1890). 
Baron Verhaegen (°1847) is geen ‘werkman’, 

maar een katholieke burgerzoon. Na zijn 
studies aan de Gentse universiteit trouwt 
hij in 1872 met Claire Lammens. Het paar 
trekt in bij de vader van de bruid, de politi-
cus Jules Lammens. Verhaegen zal zijn hele 
leven in het adellijke hôtel wonen. Hij bouwt 
er niet alleen een carrière uit als neogotisch 
architect, vanaf de jaren 1880 heeft hij ook 
maatschappelijke en politieke ambities. 
Als sociaal bewogen katholiek bouwt hij 
verschillende sociale organisaties uit voor 
de omvangrijke Gentse arbeidersklasse. 
In 1890 richt hij mee de Antisocialistische 
Werkliedenbond op en wordt zijn eerste 
voorzitter. Hij stimuleert de ontwikkeling 
van het christelijke syndicalisme en zorgt er-
voor dat de Gentse Werkliedenbond in 1894 
een vaste plaats krijgt op de kieslijsten van 
de nog erg conservatieve katholieke partij.  

 Arthur Verhaegen?  
» p 23

Ga LINKS op de Oude Houtlei en voorbij
de Wellingstraat. De volgende straat is 
de Brandstraat. Ga deze straat in. Je 
komt in de Holstraat die je naar 
RECHTS ingaat.

van Sint-Jozefskring tot 
vrij CLB

Holstraat 95
We bevinden ons voor de gebouwen van het 
Vrij CLB regio Gent. Deze is niet de eerste 
om zijn tenten op deze site op te slaan. Al 
in 1863 wordt er het Sint-Jozefsgenootschap 
opgericht, een katholieke ‘werkmanskring’. 
Door de Gentse verbastering van ‘Sint-Jozef’ 
ligt ze zelfs aan de oorsprong van het beken-

3

2

4

Garage Vandersmissen anno 1980

Sint-Michielshelling anno 1937

Hotel Verhaegen-Lammens anno 2016

Sint-Michielshelling anno 2016

32



de scheldwoord voor politiek actieve katho-
lieken: ‘tsjeef’. In 1904 vestigt het Algemeen 
Secretariaat der Christelijke Beroepsvereni-
gingen van België van pater Georges Rutten 
zich dan weer in de Holstraat. Dat secretari-
aat wordt dé drijvende kracht achter de ont-
wikkeling van het christelijk syndicalisme. 
Samen met René Debruyne voert pater Rut-

ten in het hele land promotie voor de christe-
lijke vakbeweging en zorgt hij voor belang-
rijke organisatorische vernieuwingen. Dat 
pionierswerk leidt in 1912 tot de oprichting 
van het ACV. Nadat dit ACV naar Brussel is 
verhuisd, duurt het niet lang voor er nieuwe 
bewoners zijn. In de late jaren 1920 vestigt 
het gewestelijke verbond van de Kristene 
Arbeidersjeugd of KAJ, een nieuwe bewe-
ging voor arbeidersjongeren, zich in de Hol-
straat. Die bouwen vanaf 1936 ook een eigen 
‘Dienst voor Beroepsoriëntering’ uit, waar 
jongeren beroeps- en studieadvies krijgen. 
In de jaren 1950 gaat deze zich profileren als 
een volwaardig PMS-centrum, dat door de 
democratisering van het onderwijs steeds 
meer plaats nodig heeft. Met de opening van 
een grote nieuwbouw op de binnenplaats in 
1963 gaat het ‘PMS- en Gezondheidscen-
trum Amaat Lerno’ de site domineren.  

 pater Rutten?  
» p 44 

 Blijf de Holstraat volgen tot aan de 
Hoogstraat. 

de kantoren van de CM

Hoogstraat 26
Hier bevonden zich jarenlang de kantoren 
van het CM-verbond van het gewest Gent. 
Dat verbond was in 1906 opgericht als een 
samenwerkingsverband van de christelijke 
‘maatschappijen van onderlinge bijstand’. 
Al sinds de tweede helft van de negentien-
de eeuw steunden die hun leden bij ziekte 
of invaliditeit, een belangrijke taak in een 
periode waarin er geen sociaal vangnet 
bestaat. Het CM-verbond houdt tussen de 
twee wereldoorlogen kantoor op de Poel. 
Het einde van de Tweede Wereldoorlog 
zorgt echter voor een ingrijpende verande-
ring. Met het  Sociaal Pact van 1944 worden 
de grondslagen voor de verzorgingsstaat ge-
legd. Het Pact voorziet in de invoering van 
een verplichte ziekteverzekering voor werk-
nemers. De mutualiteiten worden erkend 
als uitbetalingsinstellingen, wat voor een 
grote toestroom van nieuwe leden zorgt. 
Er is steeds meer personeel nodig om die 
nieuwe leden te helpen. Vanaf 1954 betrekt 
het CM-verbond daarom dit ruime gebouw 
in de Hoogstraat. Al snel worden ook aan-
palende gebouwen ingepalmd. Het verbond 
zal er zetelen tot 2006, wanneer Gent samen 
met de CM-verbonden van Eeklo, Aalst en 
Oudenaarde versmelt tot CM Midden-Vlaan-
deren.

 de Gentse christelijke mutualiteiten?  
» p 125-128 

Stap even naar LINKS en dan 
onmiddellijk naar RECHTS de 
Peperstraat in.

Het volk verzorgen
Polikliniek Rerum Novarum

Peperstraat 6
Dit appartementencomplex toont hoe het erf-
goed van de christelijke arbeidersbeweging 
niet altijd de tand des tijds heeft doorstaan. 
Hier bevond zich tot 2008 de poli kliniek van 
het Gentse gewestelijk CM-verbond, ‘Rerum 
Novarum’. Het CM-verbond heeft het na de 
Tweede Wereldoorlog moeilijk om de hoge 
kosten voor medische zorgen te dekken. 
Een eigen polikliniek waar CM-leden terecht 
kunnen voor medische behandelingen moet 
dat euvel verhelpen. De kliniek, opgericht 
in 1960, ontvangt duizenden patiënten per 
jaar. Toch duiken er al snel uitdagingen op. 
In de jaren 1970 krijgt ze steeds meer con-
currentie van de ziekenhuizen. Door aan-
passingen in de sociale zekerheid wordt het 

prijsverschil tussen hen en de polikliniek 
steeds kleiner. In 2002 moet de kliniek de-
finitief de deuren sluiten. Na jaren van leeg-
stand wordt het gebouw gesloopt.

 polikliniek Rerum Novarum?  
» p 178 

* ga hier rechtdoor voor de 11 km 
lange route 

Ga de eerste straat RECHTS in, 
de Komijnstraat. Ga voorbij Blindeken
de volgende straat, Ramen, naar LINKS
in. Zo kom je in de Burgstraat, die je 
naar RECHTS ingaat. 

* voeg hier terug in vanuit de 11 km 
lange route

Samen kan je meer
coöperatieve Het Volk

Burgstraat 38A  
In 1896 opent de Samenwerkende Maat-
schappij Het Volk het ‘hoofdhuis’ of centra-
le winkel in de twee panden voor je. Met 
deze coöperatieve onderneming willen de 
Gentse antisocialisten de succesvolle coö-
peratieve Vooruit (1880) van de socialisten 
beconcurreren. Het wordt mee gefinancierd 

door de klanten, vaak gewone arbeiders, 
die een aandeel van de maatschappij kun-
nen kopen en in de winst delen via kortin-
gen op hun aankopen. Door goedkope maar 
kwaliteitsvolle producten aan te bieden, wil 
men het arbeidersbudget verlichten en de 
solidariteit versterken. In de winkel in de 
Burgstraat verkoopt men steenkolen, kledij 
en vooral brood, dat wordt gebakken in de 
aanpalende Bonifantenstraat. Midden jaren 
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1960 besluit Het Volk de winkelactiviteit op 
te geven t.g.v. concurrentie met de nieuwe-
re en goedkopere warenhuizen. Men richt 
zich enkel nog op de winstgevende verkoop 
van steenkool en stookolie. Dat betekent het 
einde voor het hoofdhuis in de Burgstraat, 
dat wordt verkocht. De coöperatieve zelf 
blijft nog tot in de 21ste eeuw actief onder 
de naam Brandstoffen Het Volk.

 coöperatieve Het Volk?  
» p 37 

Aan het Gewad ga je RECHTDOOR, 
de brug over. Zo kom je aan het 
Sint-Veerleplein en het Gravensteen. 
Je gaat nu vanaf het Gravensteen 
naar LINKS de Geldmunt in, vervolgens 
het eerste straatje RECHTS: de 
Haringsteeg. 
Ga voorbij de Ballenstraat en even 
verder naar RECHTS de Hertogstraat 
in. Voorbij de Corduwaniersstraat 
kom je aan de Kraanlei waar je naar 
LINKS gaat. Voorbij het ‘Huis van 
Alijn’ en de Zuivelbrug ben je in 
Oudburg. 

oudburg 
de eerste lokalen van de  

Antisocialistische Werkliedenbond 

Oudburg 62-68
De winter van 1890-1891 is een mijlpaal 
in de geschiedenis van de christelijke ar-
beidersbeweging. De Gentse Algemee-
ne Bond van Werklieden en Burgers en de 
sociaal- katholieke organisaties van baron 
Arthur Verhaegen bundelen de krachten. 
De  Antisocialistische Werkliedenbond die 
ze samen vormen, brengt een brede waai-
er aan organisaties voor en door arbeiders 
samen: van vakverenigingen tot mutualitei-
ten. Zoals zijn naam verraadt, is de nieuwe 
Werkliedenbond gekant tegen het antikle-
rikale socialisme. Zijn ideaal is dat van een 
harmonieuze, rechtvaardige en gelovige 
maatschappij. Zo streeft de Bond naar recht-
vaardige lonen en betere werkomstandighe-
den voor de Gentse arbeiders. Zijn slogan 
is niet voor niets ‘Voor ’s Werkmans recht. 
Godsdienst, Eigendom, Huisgezin’. Kort na 
zijn stichting betrekt de Bond dit pand in de 
Oudburg. Het groeit tot het epicentrum van 
zijn werking uit. Er worden kiesmeetings en 
vergaderingen gehouden. Vakverenigingen, 
mutualiteiten én de vrouwelijke tak van de 

Het lokaal van de Antisocialistische Werkliedenbond  te Oudburg anno 1907
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groeiende Gentse beweging, de Antiso-
cialistische Vrouwenbond (1893) hebben 

er hun hoofdkwartier. Op de binnenplaats 
huist het dagblad van de Bond, Het Volk 
(1891). Eerste Bondsvoorzitter Arthur Ver-
haegen spreekt trots over het gebouw als 
zijn ‘Ark des Verbonds’.

 Antisocialistische Werkliedenbond?  
» p 22-31 

patershol
Het Patershol is nog het enige echte 
middeleeuwse stadsdeel van Gent. Oor-
spronkelijk een wijk van magistraten, 
werd ze tijdens de industriële revolutie 
van de negentiende eeuw een arbei-
derswijk. 

De naam heeft alles te maken met het 
blauwe poortje dat je recht voor je ziet 
in de Rodekoningstraat. Door de uit-
breiding van het klooster van de paters 
Karmelieten kwam de watertrap van de 
buurt onder het klooster terecht. Dat 
was een probleem voor de bewoners, 
die dagelijks water moesten halen. De 
paters vonden het geen goed idee dat 
ze dagelijks over en weer liepen in het 
klooster, dus besloten ze een soort door-
gang te maken tot aan de waterkant. De 
doorgang was laag, donker en smal en 
werd daarom het ‘hol van de paters’ ge-
noemd. Stilaan werd de hele buurt naar 
dit hol genoemd.

Ga voorbij de Rodekoningstraat, 
de Kalversteeg, de Zwaanstraat en 
het Drongenhof. Zo kom je aan het 
Sluizeken. Ga naar RECHTS, over de 
brug, de Krommewal in. Vervolgens ga 
je naar RECHTS de Speldenstraat in en 
rechtdoor de Waaistraat in.
Je komt op de Vrijdagmarkt met 
centraal het standbeeld van 
Jacob van Artevelde. 

Het paleis van de  
concurrentie

Ons Huis

Vrijdagmarkt 10
Aan de achterkant van het lokaal van de An-
tisocialistische Werkliedenbond in de Oud-
burg kijk je uit op het kroonjuweel van de 
socialistische concurrentie, de Groote Ma-
gazijnen van de coöperatieve Vooruit op de 
Vrijdagmarkt. Na haar stichting als bakkerij 
groeit die snel uit tot een succesvolle onder-
neming, die ook kleren en andere goederen 
verkoopt en het Gentse socialisme van een 
solide achterban én een financiële basis 

voorziet. De indrukwekkende Magazijnen 
herinneren de antisocialisten eraan hoe ze 
het kleine broertje van hun rode concurren-
ten blijven. Wanneer de Groote Magazijnen 
in 1897 afbranden, komt er een nog imposan-
ter complex voor in de plaats. In 1899 opent 
een nieuwe winkel van Vooruit, die geïnspi-
reerd is op een chique grootwarenhuis in 
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Parijs. In 1902 gaat links daarvan dan weer 
‘Ons Huis’ open, het nieuw sociaal centrum 
van de Gentse socialistische beweging. 

 Gents socialisme?  
» p 14

vrijdagmarkt 
Dit is een van de oudste pleinen van 
Gent, waar zich in de middeleeuwen het 
grootste deel van het sociale en politie-
ke stadsleven afspeelde. Van feestelijk-
heden tot het uitvechten van bloedige 
vetes tussen de gilden. De traditie van 
de ‘wekelijkse vrijdagmarkt’ gaat terug 
tot 1199. Rond het plein staan vele oude 
gildehuizen.

Met je rug naar Ons Huis zie je rechts 
het Lakenmetershuis.  Ga naar de 
overzijde van de Vrijdagmarkt. Daar zie 
je ‘Het Toreken’ met links er van café 
‘Chat Noir’.

De Totem van Karel Waeri
Karel Waeri werd geboren in 1842 in een 
arm, volks gezin. Zijn vader was hand-
wever en verdronk zijn loon, geheel vol-
gens het cliché van de tijd. Karel Waeri 
moest dus zelf voor brood op de plank 
zorgen en ging bijklussen als muzikant.
Hij werd de grootste volkszanger/dich-
ter/tekstschrijver van die tijd. In zijn 
agenda’s, die bewaard worden in de 
Gentse Universiteitsbibliotheek, noteer-
de hij nauwgezet zijn inkomsten. Hier-
uit blijkt dat zijn dagopbrengst tussen 
de acht à tien frank schommelde. Ter 
vergelijking: het gemiddelde dagloon 
van een ongeschoolde arbeider bedroeg 
toen 2,60 frank, dat van een geschoolde 
arbeider 4,80. Karel Waeri zong politiek 
geëngageerde liederen, waarin hij de 
schrijnende armoede van de arbeiders 
in Gent aanklaagde.

pleisterplaats voor  
anti socialistische pioniers

café De Zwarte Kat

Vrijdagmarkt 34
We staan voor café Chat Noir op de Vrijdag-
markt. Dit café, dan nog bekend als De Zwar-

te Kat, is al in de 
vroege jaren 1880 
de pleisterplaats 
van de Vrije Kie-
zersbond, een or-
ganisatie die zich 
verzet tegen de 
groeiende socialis-
tische dominantie 
in vroege Gentse 
arbeidersvereni-
gingen. Vanuit 
die Kiezersbond 
groeit in 1886 de 

Algemeene Bond 
van Werklieden en Burgers, die het Gentse 
antisocialisme een beslissende impuls geeft. 
Ook die Bond komt vaak in De Zwarte Kat 
samen. Het café is zo de geboorteplaats van 
enkele van de eerste antisocialistische ar-
beidersorganisaties van België. 
Wandel naar LINKS en dan naar RECHTS de 
Wijzemanstraat in. U komt aan de kerk van 
Sint-Jacobs.

 de Vrije Kiezersbond en de Algemeene 
Bond van Werklieden en Burgers? 
» p 14-18

Ga naar LINKS en dan naar RECHTS 
de Wijzemanstraat in. U komt aan 
de kerk van Sint-Jacobs.
Ga nu naar RECHTS en voor de kerk 
naar LINKS. Dit is allemaal ‘Bij Sint 
Jacobs’.  Kruis de Belfortstraat. 
Je komt op de Vlasmarkt die je 
RECHTDOOR op gaat. Neem nu de 
Koningstraat naar RECHTS. Voorbij de 
Kammerstraat en de Onderstraat kom je
op de Zandberg. 

oNDErSTrAAT
Oorspronkelijk heette deze straat Hon-
gerstraat. Pas in 1349 verschijnt de 
naam Onderstrate, die stilaan andere 
varianten verdringt. Het woordje Hon-
ger heeft echter niets te zien met ge-
brek aan eten of eetlust, maar met... 
spokerij. ‘Hongeren’ of ‘Ungeren’ bete-
kende in de middeleeuwen toveren of 
heksentoeren uithalen.

Ga de Zandberg op en je komt in de 
Hoogpoort/Nederpolder. Als je daar naar 
RECHTS gaat kom je aan de Botermarkt 
en het stadhuis van Gent. 

Het stadhuis
het ACW bestuurt de stad 

Botermarkt 1
Het Gentse stadhuis ademt geschiedenis. 
Ook wat betreft de christelijke arbeidersbe-
weging. Met een kleine onderbreking huist 
het gebouw tussen 1946 en 1983 immers 
drie opeenvolgende christendemocratische 

burgemeesters, die allen een nauwe band 
met het ACW hebben. De eerste daarvan, 
Emiel Claeys, wordt in 1946 verkozen tot de 
eerste Gentse katholieke burgemeester in 
honderd jaar. De verkiezing van Claeys, die 
tegelijk gewestelijk ACW-secretaris is, illus-
treert het succes van de nieuwe Christelijke 
Volkspartij (1945) én de toenemende politie-
ke macht van de christelijke arbeidersbewe-
ging. Hij wordt opgevolgd door ACW-voor-
zitter Geeraard van den Daele in 1969. Die 
geeft op zijn beurt in 1976 de sjerp door 
aan voormalig minister en Gents ACW-on-
dervoorzitter Placide De Paepe. Pas in 1982 
komt er een einde aan de reeks ACW-bur-
gervaders.

 burgemeester Emiel Claeys? 
 » p 122-123

Aan het stadhuis ga je naar LINKS, en 
even verder terug naar LINKS. Zo kom 
je op het Sint-Baafsplein. 

* ga hier LINKS naar punt 16, 17, 18 
en 19 in de 11 km lange route
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BoTErMArKT
Op het plein voor het stadhuis, begrensd 
door de Hoogpoort en het Belfort, werd 
tot aan de Tweede Wereldoorlog de 
markt van zuivelproducten gehouden. 
‘s Vrijdags in de vroege uurtjes stonden 
de boeren en zuivelhandelaars er met 
hun waren te leuren. 

Kruis het plein en ga de Limburgstraat 
in. De eerste straat RECHTS is de 
Gouvernementstraat die je ingaat 
voorbij de Henegouwenstraat en 
de Oranjeberg. Ga dan RECHTS de 
Borreputsteeg in. Aan de Kalandeberg 
even naar LINKS en dan terug 
naar LINKS de Koestraat in. Voor 
de Brabantdam ga je RECHTS de 
Koutersteeg in. Zo kom je in de 
Kouterdreef. LINKS kom je op de Kouter. 

* voeg hier terug in vanuit de 11 km 
lange route

KouTER  
‘Couter’ of ‘Cauter’, zoals onze voor-
ouders schreven, is verwant met het 
Latijnse cultura (akker). In elke Vlaamse 
gemeente is er ten minste een kouter, 
een akkerland dat gewoonlijk hoog ge-
legen, vruchtbaar en makkelijk te be-
werken is. Ook de Gentse Kouter ligt 
hoger dan het omringende gebied. In de 
middeleeuwen was het genoemde ter-
rein veel uitgestrekter dan nu. 

Hier ga je naar RECHTS. Op het einde 
van het plein aan de Korte Meer ga je 
naar LINKS om aan de Schouwburg-
straat te komen waar je naar RECHTS 
gaat. 
Via het Koophandelsplein, waar je naar 
RECHTS gaat, kom je voorbij het oude 
Justitiepaleis om daar naar LINKS te 
volgen, de brug over. 

ouD JuSTITIEpALEIS 
Het justitiepaleis werd gebouwd op de 
plaats waar het vroegere Recolletten-
klooster stond. Het gebouw werd tussen 
1836 en 1846 ontworpen en gebouwd 
door stadsarchitect Louis  Roelandt.

Net over de brug ga je naar RECHTS, 
de Ajuinlei op, en kom je in de 
Jakobijnenstraat. Ga naar RECHTS, 
over de brug en even verder naar 
LINKS de Predikherenlei in. Nu onder 
de brug van de Sint-Michielshelling 
waar je op de Graslei komt. 
Ga RECHTDOOR tot aan de brug waar 
je LINKS gaat.  Je gaat voorbij de 
Korenlei en de Jan Breydelstraat, zo 
kom je in de Drabstraat. Blijf deze 
straat volgen tot aan de Poel.

DrABSTrAAT
‘Drab’ betekent modder. De straat die 
nu de Korenlei met de Poel verbindt, 
was in de middeleeuwen de modderig-
ste van de stad. De Poel was dan weer 
een moerassige inzinking van de Leie.

Hotel De Nockere, De poel
een nieuwe Ark

Poel 7 
Kort na de wapenstilstand in 1918 gaat de 
Antisocialistische Bond aan de slag onder 
een nieuwe naam. Ze staat nu bekend als 
Katholieke Werkliedenbond Het Volk. Er 
komt ook een nieuw lokaal: de Oudburg is 
immers te klein geworden. In februari 1919 
wordt de Bond eigenaar van de linkervleugel 
van het ‘Hotel De Nockere’ op de Poel, een 
adellijke stadswoning uit 1778. Het  gebouw 

biedt ruim plaats voor vergaderingen of 
 Rerum Novarum-vieringen. Na de Tweede 
Wereldoorlog wordt de Poel vooral de zetel 
van het ACV en de in 1913 opgerichte stede-
lijke mutualiteit Volksliefde. Door hun sterke 
ledengroei hebben die steeds meer plaats 
nodig. In de loop van de jaren 1960 breidt 
het ACV de site daarom verder uit met een 
grote nieuwbouw. Begin jaren 1990 wordt 
bovendien een nieuwe parking en een feest-
zaal aangelegd, de Torrepoort.

 de Poel?  
» p 62-63

Ga naar LINKS 
de Sint-Michielsstraat in. 

volkstoerisme 
vakantiegenoegens 
ultra Montes

 met de beweging op reis

Sint-Michielsstraat 2
Dankzij de uitbouw van een beginnende so-
ciale wetgeving in het interbellum heeft de 
arbeider meer budget én vrije tijd. Hiervoor 

richt de Gentse Werkliedenbond al in 1933 
een eigen reisorganisatie op, Volkstoerisme. 
Later wordt die onderdeel van Vakantiege-
noegens, een gelijkaardig initiatief van het 
nationale ACW. Beide organisaties willen de 
arbeider ‘leren reizen’ en organiseren daar-
toe pleziertripjes en bedevaarten, of houden 
lezingen over de geschiedenis en cultuur 
van Vlaamse streken en verre landen. Voor-
al in de naoorlogse welvaartsstaat groeit dat 
arbeiderstoerisme sterk. Om over een echt 
reisbureau te beschikken, koopt het nationa-
le ACW in 1956 het Antwerpse Ultra Montes 
over. Dat gaat de reiswerking van Volkstoe-
risme en Vakantiegenoegens (het huidige 
Pasar) overnemen. 

Het kantoor sluit pas in de jaren 1990, wan-
neer Ultra Montes omwille van tegenvallen-
de verkoopcijfers door het ACW wordt ver-
kocht. 

 Vakantiegenoegens?  
» p 99-100 / p 209-210 

Zo kom je terug aan het 
Sint-Michielsplein waar je naar 
LINKS de Ravensteinstraat ingaat 
om terug op de Korenlei te komen.

13

Het ‘hotel de Nockere’ in het interbellum

14

Ultra Montes anno 1970
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’t Kadehuis
ankerplaats van beweging.net

Korenlei 20
We staan voor ’t Kadehuis op de Korenlei, 
de zetel van beweging.net Gent-Eeklo – het 
vroegere Algemeen Christelijk Werknemers-
verbond (ACW). Na de Tweede Wereld-
oorlog de kon de Gentse Katholieke Werk-
liedenbond niet beletten dat de nationale 
ACW-structuur een feit werd. Als ‘Christen 
Arrondissement Werkersverbond Het Volk’ 
zetelt het aanvankelijk in de gebouwen van 
Volksdepositokas. De jaren 1950 en 1960 
zijn echter een periode van forse expansie. 
Het toenemend aantal personeelsleden van 
het Verbond heeft steeds meer plaats no-
dig. Secretaris Walter Claeys gaat op zoek 
naar volwaardige huisvesting. Zijn oog valt 
op dit pand aan de Korenlei. In mei 1969 
neemt het ACW er zijn intrek. Ook aanver-
wante diensten als het eigen DVV-kantoor 
van het ACW-verbond, het Volksverzeke-
ringsbureau, en Wereldsolidariteit (1961) 
krijgen er een plaats. Het gebouw wordt het 
zenuwcentrum van de Gentse beweging,  

ook op politiek vlak. Zo is het de verzamel-
plaats van de CVP op verkiezingsdagen. Na 
een grondige modernisering tussen 1994 en 
1998 staat de hoofdzetel bekend onder de 
nieuwe naam ’t Kadehuis. 

Boven het gebouw zie je een kunstwerk van 
Philip Aguirre y Otegui n.a.v. 125 jaar Rerum 
Novarum.  In de inkomhal is er een fotogra-
fisch werk te bezichtigen van Filip Dujardin.
  

 de recente geschiedenis van de Gentse 
beweging?  
» p 266-282 

Dit is het einde van de 
historische wandel- en looproute.

15

Korenlei
De Korenlei  is geschiedkundig bekeken 
een der merkwaardigste kaden van de 
Arteveldestad. Samen met de Graslei, 
die ook Coornlei heette, vormde zij de 
eerste haven van Gent. Daar moesten de 
schepen met koren een deel van hun la-
ding afstaan. Er waren o.a. ’t Stapelhuis,  
’t Graanmetershuis en ’t Tolhuisje, waar 
de nodige formaliteiten plaats vonden. 
In de 18e eeuw wilde men beide Coorn-
leien van elkaar onderscheiden en doop-
te men de eigenlijke Coornlei, die kant 
aan de zijde van de Korenmarkt, met de 
naam... Graslei. De andere kade bleef 
Korenlei heten. 

‘t Kadehuis en Korenlei anno 2016

1312



Extra’s in de 11 kilometer lange route 

Spreekbuis van de beweging
drukkerij Het Volk

Forelstraat 10
We staan voor residentie Het Volk. Enkel de 
naam herinnert nog aan het gebouwencom-
plex dat hier ooit lag en dat een voorname 
rol in de Gentse christelijke arbeidersbewe-
ging speelde. De drukkerij en redactie van 
het in 1891 opgerichte dagblad Het Volk 
hebben al verschillende verhuizingen achter 
de rug wanneer ze in 1935 hun intrek nemen 
in een voormalige weverij in de Forelstraat. 
Krant en drukkerij beleven er gouden jaren. 
Zeker na de Tweede Wereldoorlog gaat het 
dagblad erop vooruit. Het Volk profileert 
zich als een breed informatieblad. Sport-
verslaggeving, vooral van het wielrennen, 
neemt een prominente plaats in. In de jaren 
1950 nestelt het zich zo in de top drie van 
de grootste Vlaamse 
kranten. Niet enkel 
Het Volk rolt van de 
persen, ook tijdschrif-
ten en ACW-publica-
ties als De Volksmacht 
worden er gedrukt. 
Vanaf de jaren 1980 
begint Het Volk ech-
ter lezers te verliezen. 
Het blad slaat minder 
aan bij jongeren en 
hoogopgeleiden. On-
danks verzet vanuit 

het Gentse ACW, dat belang blijft hechten 
aan een spreekbuis als Het Volk, besluit 
hoofdaandeelhouder ACV in 1994 om krant 
en drukkerij te verkopen. Het is het begin 
van het einde. In 2000 verhuizen alle dien-
sten uit de Forelstraat naar de hoofdzetel 
van de nieuwe eigenaar, de Vlaamse Uitge-
versmaatschappij, in Groot-Bijgaarden. Het 
ooit drukke complex wordt in 2003 gesloopt. 
Het Volk zelf houdt in 2008 op te bestaan. 

 dagblad Het Volk?  
» p 29-30 / p 129-131

Klein Begijnhof
Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoyen

Lange Violettenstraat oneven huisnummers 79 
t.e.m. 175
Vanaf eind jaren 90 zet Volkshaard vooral 
in op het probleem van de verkrotting. Ze-
ker in Gent zelf komen veel van haar nieu-
we projecten in de plaats van verloederde 
historische volkswijken. In 2001 voltooit de 
sociale huurmaatschappij de restauratie van 
het klein Begijnhof, dat ze in erfpacht heeft 
gekregen van de vzw Onze-Lieve-Vrouw ter 
Hoyen. Het resultaat zijn 68 moderne sociale 
huurwoningen.

 Volkshaard en het Klein Begijnhof? 
» p 243-246 

vechten voor de vlag
zaal Valentino

Kuiperskaai 55
De met nieuwbouw bezaaide Kuiperskaai 
verraadt niets van wat hier ooit plaatsvond, 
voor en in de verdwenen zaal Valentino. Die 
Valentino is einde 19de eeuw een populaire 
vergader- en feestzaal voor veel Gentse ver-
enigingen. De socialisten van Vooruit hou-
den er bijvoorbeeld politieke meetings en 
1-mei vieringen. Het inwijdingsfeest van de 
eerste vlag van de Antisocialistische Werk-
liedenbond, op 24 juli 1892, verankert de zaal 
ook in het collectief geheugen van de prille 
antisocialistische beweging. Die vlag moet 
de levenskracht van de jonge Bond tonen. 
Hoewel de dag goed begint met een mis-
viering in de Sint-Baafskathedraal, wordt de 
sfeer daarna grimmig. De geplande feestver-
gadering in zaal Valentino wordt verstoord 
door socialistische militanten, die vastbeslo-
ten zijn de nieuwe vlag te veroveren. Aan 
de ingang van de zaal breken gevechten 
tussen ‘dompers’ en ‘roden’ uit, waarbij de 
vlag meer dan eens in het gedrang komt. 
De potige antisocialistische vlaggendrager 
slaagt er echter in de vlag de zaal binnen te 
dragen. Daar wordt de veldslag verder ge-
zet. De eindbalans is gemengd: de vlag is 
gescheurd, maar blijft in antisocialistische 
handen. 

 de Vlaggenstrijd van 1892?  
» p 33 

Een domper prijst een sos
het standbeeld van Edward Anseele

Frankrijkplein
Voor Gentenaren is het een vertrouwd 
beeld: het standbeeld van Edward ‘Eedje’ 
Anseele (1856-1938) die het werkvolk naar 

een betere toekomst leidt. Anseele was 
één van de pioniers en jarenlang hét boeg-
beeld van het Gentse socialisme. Wanneer 
de Belgische Socialistische Partij in 1948 
dit standbeeld van Anseele aan het Gentse 
stadsbestuur schenkt, domineren de CVP en 
haar ACW-vleugel echter het stadsbestuur. 
Om de lieve vrede te bewaren, neemt het 
christendemocratische bestuurscollege het 
geschenk in ontvangst. Burgemeester en 
gewestelijk ACW-secretaris Emiel Claeys 
heeft de moeilijke taak om te speechen op 
de inhuldiging van het standbeeld op 27 juni 
1948. De inscriptie ‘Het volk aan Edward An-
seele’ onderaan het standbeeld moet Claeys 
alleszins hebben doen fronsen. “Niet mijn 
‘Het Volk’”, moet hij hebben gedacht. Een 
onwennig moment voor beide bewegingen, 
maar wel één dat toont hoe ze, ondanks hun 
tegenstellingen, eigenlijk naar hetzelfde 
streven: de verheffing van de ‘werkman’.

 de relatie tussen ‘dompers’ en ‘sossen’?  
» p 156-161

16

Drukkerij Het Volk: de ingang van het 
drukkerijcomplex in beter tijden

Sociaal wonen in historisch pand anno 2016

17

Zaal Valentino tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
als ontspanningsruimte voor Duitse soldaten

18

Burgemeester Emiel Claeys spreekt op de 
inhuldiging van het standbeeld van Anseele

19

Laatste editie 
dagblad Het Volk 
9/5/2008
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