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Deze postkaart, met gezicht op de Wijn-
gaard- en de Denderstraat, is omstreeks 
1906 uitgegeven door Auguste De Frène 
(1862-1911), een Geraardsbergenaar 
die zich later te Nederbrakel vestigt 
als drukker, uitgever en fotograaf1. 
De oudst bekende vermelding van de 
Wijngaardstraat dateert van 1310 en 
wordt wijngaert strate2 genoemd. Deze 
naam verwijst volgens M. Francq naar 
de wijnbouw die tijdens de middel-
eeuwen in ons land wijd verspreid 
was.3 De Wijngaardstraat, die eertijds 
deel uitmaakte van de zogenaamde 
Schapenbaan4, telt nog minstens twee 
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woningen uit het ancien 
régime: het oudst bewaarde 
(nr. 60), in oorsprong uit 
1636, was eigendom van de 
familie De Clippele, ter-
wijl het dubbelhuis (nr. 9) 
dicht bij de kruising met de 
Karmelietenstraat dateert 
van 1765 en toebehoorde aan 
de Sint-Adriaansabdij. In de 
loop van de 19de eeuw wordt 
deze afdalende straat vooral 

bewoond door de gegoede burgerij, 
die er statige herenhuizen laat bouwen. 
Van de huizenrij links op de zichtkaart 
is nog een aantal bewoners bekend. 
Helemaal vooraan zien we de stip van 
de eenlaagse woning van de wagenma-
kerij van Thomas. Het hoog opgetrok-
ken huis behoort toe aan sigarenfabri-
kant Vital Herregodts. Twee woningen 
verder is het huis met vlaggenmast van 
bouwondernemer Jozef Segers. Het is in 
1902 ontworpen door architect Benja-
min De Lestré, bekend van de kiosk 
op de Markt. Nog drie huizen verder 
bevindt zich de woning van onderne-

mer François Borremans. In 1923 start 
hij in de achterbouw cinema Moderne. 
Zijn voorbeeld zal hogerop in de straat 
acht jaar later gevolgd worden door het 
echtpaar Byl-Sollier met cinema Eden.5 
Tijdens  de belle époque resideren in de 
Wijngaardstraat naast kleine midden-
standers een dokter, een apotheker, twee 
advocaten, een bankier en ook tot op 
heden, de notarisfamilie Rens. Het impo-
sante herenhuis met rondboogvensters in 
natuurstenen omlijsting is sedert 1868 de 
vaste stek van vijf generaties notarissen.
Het geeft de indruk dat de Wijngaard-
straat de geschiedenis van de stad in 
haar greep houdt. In tegenstelling tot de 
meeste straten in Geraardsbergen, heeft 
de sloophamer hier amper toegeslagen. 
Op enkele appartementsgebouwen na, 
staan de meeste huisgevels, zoals we die 
zien op de postkaart,  nog steeds onaan-
geroerd rechtop. 
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