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Deze postkaart, met gezicht op de 
Kaai  en  gezien van op de Begijn-
hofkaai, is uitgegeven door de ge-
broeders Cock uit de Nieuwstraat 
omstreeks 1900-1901. Op de voor-
grond ligt op de Dender een boot 
aangemeerd en worden er goederen 
geladen en gelost. Toch zal de bin-
nenscheepvaart maar een bescheiden 
rol blijven spelen. Nochtans was dit 
de aanzet om het uitzicht van het 
stedelijk landschap tussen beide 
bruggen grondig te wijzigen. Langs 
de Begijnhofkaai wordt achtereen-
volgens de Sint-Janskapel (1877), het 
Zaagmoleken, (1878) en het Sint Mar-
garetabegijnhof (1880) afgebroken 
om plaats te maken voor de bouw 
van de Rijksmiddelbare school. Aan 
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de overzijde is de Kaai al veel eerder 
aangelegd na de afbraak omstreeks 
1870 van de Paterij en het oude pe-
nitentenklooster, dat decennialang 
dienst deed als rijkswachtkazerne1, 
en de woningen langsheen de ri-
vieroever richting Grotestraatbrug  . 
Langs de uit steen gemetselde kade 
komt een nieuwe straat die de Brug-
straat met de Denderstraat verbindt. 
Aanvankelijk wordt het braaklig-
gend terrein tussen de Kaai en de 
Penitentenstraat gebruikt als “open-
bare plaats”, maar tijdens het laatste 
kwart van de 19de eeuw worden daar 
naast het postgebouw woonhuizen 
met  neoclassicistische  gevels op-
getrokken. Op de postkaart vinden 
we uiterst rechts het Magasin de Fer 

Poutrelles van F. Van Bockstaele-Van 
Crombrugghe, vandaag nog herken-
baar door bouwvolume en poort, 
maar met een andere gevelindeling 
en –steen. Vanaf de jaren 1960-1970 
ondergaat de huizenrij langs de Kaai 
een ware metamorfose. Er komt een 
modern postgebouw en de meeste 
burgerwoningen worden vervangen 
door vooral moderne appartements-
gebouwen. De laatste jaren zijn beide 
kaaien niet langer een aanlegplaats 
voor boten maar bieden een brede 
wandelgang voor voorbijgangers.    
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