
Geschiedenis OCMW Gent 
 
Middeleeuwen en Armenkamer 
 
Vanaf de 9de eeuw waren liefdadigheid en ziekenzorg vooral de taak van 
geestelijken. In de middeleeuwen werden hiervoor godshuizen zoals het Sint-
Janshospitaal, het Wenemaershospitaal en het Alynshospitaal opgericht. 
Keizer Karel wilde de bestaande bijstandsinitiatieven verenigen in een 
gemeenschappelijk fonds en stichtte daarom in 1535 de Armenkamer (Armen 
Camere). Deze eerste officiële instelling is dan ook de eerste voorganger van 
het OCMW Gent. De Armenkamer bleef zijn bevoegdheid behouden tot 1796. 
 
Instellingen met verzorgende in deze periode 
 
Het Onze - Lieve - Vrouw - ter - Lazariehospitaal of Rycke Gasthuys werd rond 
1146 door het stadsbestuur gesticht en is wellicht het eerste stadsziekenhuis. De  
opgenomen melaatsen werden ondergebracht in hutten op het omgevende land. Uit 
reglementen uit 1236 bleek dat de  
‘leprozerij’ uitsluitend voorbehouden was aan Gentse poorters en hun gezin. De 
zieke diende afstand te doen van zijn hele bezit én werd verplicht zelf kostgeld te 
verdienen door arbeid. Door deze en andere inkomsten heeft het gasthuis zich 
zodanig kunnen verrijken dat men in de 14de eeuw reeds sprak van het ‘Rijke 
Gasthuis’. In 1622 was de melaatsheid in onze streken verdwenen en werd het 
hospitaal gesloten.  
Vandaag enkel nog stukken gerestaureerde muur op de hoek Holstraat-Hoogstraat. 
 
Het Godshuis van Sint-Jan-in-d’Olie of het Sint-Janshospitaal werd in 1191 door 
de schepenen van de stad Gent gesticht om onderdak en verzorging te bieden aan 
vreemde reizigers, pelgrims en arme of zwakke poorters. Vanaf 1230 werden er ook 
krankzinnigen ondergebracht. Vandaar staat het hospitaal ook bekend als godshuis 
Sint-Jan-ten-Dullen. In 1535 stelde Keizer Karel de Armenkamer in als 
overkoepelend orgaan. Tijdens de Franse Revolutie kwam het Sint-Janshospitaal 
onder het beheer van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen.  
Vandaag veilinghuis St.-John, Bij Sint-Jacobs. 
 
In 1201 stichtte de familie Uten Hove het Hospitaal Sancta Maria in Gandavo, beter 
bekend als het Utenhovehospitaal.  Over het hospitaal is er weinig concreet 
bekend. Naar alle waarschijnlijkheid nam het zieke en arme mannelijke burgers, 
geestelijken en reizigers op voor herstel. Doordat Utenhove te klein werd voor een 
snel uitbreidende stad én omdat men wenste ook vrouwen te verzorgen, besloten de 
stichters in 1226 het hospitaal naar een andere plaats over te brengen.  
Niettegenstaande de instelling slechts kortstondig heeft bestaan is het van historisch 
belang omdat het de onmiddellijke voorganger is van het Bijlokehospitaal.  
Vandaag kan men de plaats van het reeds lang verdwenen hospitaal situeren als 
Onderbergen.  
 
In 1228 werd begonnen met de bouw van het nieuwe Utenhove hospitaal dat de 
naam Bijlokehospitaal kreeg. Het Bijlokehospitaal omvatte een bijna perfecte maar 
uitzonderlijke symbiose van klooster en hospitaal. De Cisterciënzerzusters stonden in 
voor de kosteloze verzorging van arme zieken. Op 20 september 1797 werden de 



kloosterzusters als beheerders vervangen door de Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen. Hun verpleegtaak zijn ze trouw gebleven tot 1982. Na onder andere de 
cholera-epidemie besloot men om, op het terrein van het Bijlokehospitaal, een 
volkomen nieuw, modern  
ziekenhuis te bouwen (1864 tot 1878). In 1982 verhuisde het hospitaal naar de 
terreinen aan de Henri Dunantlaan.  
Vandaag kan je in het oude Bijlokehospitaal onder ander het Muziekcentrum De 
Bijloke, Hogeschool Gent en het Stam terugvinden. 
 
De abt van de Sint-Pietersabdij bouwde reeds voor 1239 een ‘hospitium’ dat later het 
Hebberechtsgodshuis werd genoemd. Het hospitaal verschafte een onderkomen 
aan arme lieden en betalende proveniers. Tijdens de Franse overheersing werd het 
godshuis met de daaraan verbonden Schreyboomkapel gesloten. De zieken, 
bejaarden en verpleegsters werden buitengezet. Na afzienbare tijd kwam het 
godshuis onder het beheer van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen en 
konden de bejaarden er opnieuw hun intrek nemen. In 1869 kwamen het gesticht en 
de kapel in het bezit van de Congregatie Kindsheid Jesu. 
Vandaag een bejaardentehuis van de Zusters Kindsheid Jesu. 
 
Het Sint-Laurentius- of Wenemaershospitaal werd vanaf 1323 door de familie 
Wenemaer ingericht als tehuis voor zieke en behoeftige bejaarden. Kort na de 
Franse Revolutie kreeg de Commissie van Burgerlijke Godshuizen deze gebouwen 
toegewezen. In 1850 restaureerde de Commissie enkele huisjes en gaf ze een 
commerciële bestemming. Op 14 juli 1865 werd het hospitaal gesloten ondanks 
heftig protest van de familie Wenemaer. Omdat aanpassingswerken te kostelijk 
bleken, besloot de Commissie, na een vernietigend rapport omtrent de hygiëne- en 
leefomstandig- heden, het hospitaal definitief af te schrijven.  
Vandaag aan Veerleplein, een deel van de Oude vismijn. 
 
Het Sint-Katharinagodshuis of Kinderen Alijnshospitaal werd in 1363 gesticht als 
direct gevolg van een familievete. Het godshuis was in de eerste plaats een oord 
waar arme mensen in hun dagelijks onderhoud werden voorzien. De kostgangers 
dienden, ouder te zijn dan veertig jaar, over een goede reputatie te beschikken en 
een christelijke ingesteldheid te hebben. Omstreeks 1519, na een grondige 
herstelling van de gebouwen, werden alleen nog vrouwen opgenomen. Onder het 
Franse regime (1797) werd het Alijnshospitaal overgedragen aan de Commissie van 
Burgerlijke Godshuizen.  
Vandaag Het Huis van Alijn. 
 
Commissie van Burgerlijke Godshuizen tot 1925 
 
De Franse Revolutionairen schaften na 265 jaar de Armenkamer af en 
vervingen deze door 2 burgerlijk instellingen die gecontroleerd werden door de 
stad: de Commissie van Burgerlijke Godshuizen (CBG) was belast met het 
beheer van alle godshuizen en van alle bejaarden, vondelingen, gebrekkigen, 
zieken, wezen, verlaten kinderen... die er geen plaats vonden. Het Bureel van 
Weldadigheid (BvW) ondersteunde thuiswonende armen. De bezittingen van 
kloosters, kerken en godshuizen werden toebedeeld aan de nieuwe burgerlijke 
instellingen. De geestelijken, die de ziekenzorg al eeuwen beheerden werden 
vervangen door leken, maar al snel werden ze teruggeroepen. De 



kloostergemeenschappen stonden opnieuw in voor het beheer van de 
godshuizen. Men was er wel in geslaagd om de clerus te weren op vlak van het 
beheer van de goederen. 
 
Het Hof van Sint-Antonius of Sint-Antoniusgodshuis werd in 1639 aanvankelijk 
gebouwd als nieuw gildehuis voor de schuttersbeweging Sint-Antonius. In 1678 
werden de gebouwen door Franse troepen bezet en als kazerne gebruikt. Vanaf 
1703 deed het gildehuis dienst als krijgshospitaal voor officieren en invalide soldaten. 
Pas eind 1777 werd er een armenhospitaal, voor mannen, opgericht. Toen later ook 
vrouwen toegelaten werden veranderde de naam in ‘Huys van Bermhertigheid’. 
Vanaf 1805 verbleven er enkel nog oude dames. Toen werd het ook ‘Miséricorde 
genoemd.  
Vier jaar later, in 1809, werd het Sint-Antoniushospitaal gesticht, bestuurd door de 
kloostergemeenschap van de Zusters van Liefde van de Verrezen Zaligmaker. 
Uiteindelijk kwamen de gebouwen in handen van de Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen. In 1993 werden de achterliggende gebouwen door het OCMW  
afgebroken om de huidige serviceflats te realiseren.  
Vandaag Serviceflats Antoniushof.    
 
Het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth zou in 1234 gesticht zijn door gravin Johanna 
van Constantinopel. De begijnen hielpen de armen en de zieken, voornamelijk in 
tijden van epidemieën. De nauwe verbondenheid met de ziekenzorg verklaart dan 
ook hun aanwezigheid bij hospitalen in deze beginperiode. In 1832 was de 
verzorgende taak van de begijnen zeer belangrijk. Uit dankbaarheid werden zij 
hiervoor door de Belgische regering met een medaille beloond. In 1846 werd er ook 
een afdeling voor krankzinnigen opgericht. Na de installatie van de Commissie van 
Burgerlijke Godshuizen behoorde het administratieve beheer van het begijnhof niet 
langer tot de taken van de grootjuffrouw. De begijnen verhuisden in 1874 naar hun 
nieuw begijnhof Sint-Elisabeth te Sint-Amandsberg. 
Vandaag worden de woningen in het begijnhof, door de vzw Begijnhof Sint-Elisabeth, 
verhuurd aan particulieren en verenigingen.  
Ook in het Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw Ter Hooie deden de begijnen aan 
ziekenzorg (1266-1972). In de jaren 1809 en 1810 verzorgden zij soldaten die door 
besmettelijke ziekten aangetast waren. Zij stonden in 1832 mee in voor de verzorging 
van de choleralijders.  
Vandaag worden de woningen in het begijnhof, door de vzw Begijnhof O.L.V. Ter 
Hoye, in erfpacht gegeven aan particulieren.  
 
Na lang aandringen kon onze eerste zenuwarts dr. Jozef Guislain het Gentse 
stadsbestuur op 22 november 1851 overhalen tot het bouwen van een heel nieuwe 
instelling voor mannelijke geesteszieken. Daags nadien werd door de Commissie van 
Burgerlijke Godshuizen tot de  
oprichting besloten. Het nieuwe gesticht werd in 1857 geopend en kreeg de naam 
‘Het Gesticht der Krankzinnige Mans aan de Brugsche Poort’. Na de dood van dr. J. 
Guislain in 1860 werd het omgedoopt tot Hospice Guislain of Sint-
Guislaingesticht.  De congregatie van De Broeders van Liefde beheerde de 
instelling en zorgde voor de patiënten. De Commissie van Burgerlijke Godshuizen, 
eigenares van de instelling, verleende de congregatie in 1928 een erfpacht van 
zestig jaar. Pas in 1985 is het Guislaininstituut eigendom geworden van de Broeders 



van Liefde.  
Vandaag is dit het Guislaininstituut met ondere andere het Museum Dr. Guislain. 
 
De grootindustrieel J.L. Van Caneghem schonk, aan de Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen, een legaat dat na zijn dood gebruikt moest worden voor de bouw van 
een godshuis, voor de arme blinden van de stad.  
Het Van Caneghemgesticht of Blindenhuis werd in 1852-1855 gebouwd op 
gronden van de Bijloke. De Broeders van Liefde verzorgden in de 19de eeuw een 
dertigtal blinden. In 1913 werden de blinden overgeplaatst naar het Tehuis 
Lousbergs. Na bijna 60 jaar kreeg het Blindenhuis een andere bestemming. De 
zusters van de Bijloke namen voortaan de verzorging waar van ongeneeslijk zieke 
oude mannen. Van 1940 tot het begin van de jaren zeventig kreeg het Blindenhuis 
verschillende bestemmingen. 
Vandaag is er een architecten- en studiebureau in gevestigd. De voormalige tuin is 
een appartementencomplex. 
 
In 1859 stierf Ferdinand Lousbergs, tijdens zijn leven een vooraanstaand industrieel 
en eigenaar van katoenfabrieken. Een groot deel van zijn vermogen schonk hij aan 
de Commissie van Burgerlijke Godshuizen om een rusthuis te bouwen voor de oude 
en/of gebrekkige en verminkte werklieden van de Gentse katoenfabrieken.  
In 1865 is het Rust- en Verzorgingstehuis Lousbergs aan de Visserij een feit. 
Tijdens Wereldoorlog I werd het tehuis in beslag genomen door de Duitse overheid 
en werd het gebruikt om zieke ‘prostituees’ te interneren. Eind 1918 kreeg het tehuis 
zijn oorspronkelijke functie terug. Vanaf 1968 werden ook vrouwelijke bejaarden 
opgenomen. In 1998 sloot het Lousbergstehuis haar deuren en verhuisden de 
bewoners naar het nieuwe woonzorgcentrum De Vijvers in Ledeberg.  
Vandaag is het een kantoor- en wooncomplex. 
 
Er was vanaf 1850 een Hospice aan de Hundelgemse Steenweg voor zieken, 
ouderlingen en wezen, bestuurd door de Zusters Maricolen (Franciscanessen) van 
Waasmunster. Rond 1885 werd begonnen met de bouw van een nieuw gesticht. Al in 
1949 is er een advies van de inspectie om het Hospice af te bouwen tot alleen nog 
een rusthuis voor ouderlingen. De infrastructuur was simpelweg niet meer aangepast 
en niet meer te verbeteren. In de jaren 1950 werd dan ook het weeshuis en het 
ziekenhuis gesloten.  
In 1968 maakt men plannen voor de afbraak van het oude Hospice en voor een 
nieuwbouw. Het blijft echter bij plannen. In 1977 wordt het rusthuis overgedragen 
aan het OCMW Gent en zal het de naam Tehuis Ter Schelde dragen. Lang bleef 
het niet in gebruik, op 5 september 1984 verlaat men het gebouw. In 1990 wordt het 
gebouw afgebroken. Het terrein bleef meer dan een decennium braak liggen.  
Vandaag staan er sociale woningen van de huisvestingsmaatschappij Scheldevallei. 
 
Commissie van Openbare Onderstand tot 1977 
 
De scheiding tussen de Commissie van Burgerlijke Godshuizen en het Bureel 
van Weldadigheid gaf aanleiding tot organisatorische en bestuurlijke 
moeilijkheden. Daarom werd op 10 maart 1925 de Wet op de Commissies van 
Openbare Onderstand (COO) ingevoerd die de 2 besturen samenvoegde. Het 
onderscheid tussen hulp-in-instellingen en hulp-aan-huis werd opgeheven. Na 
50 jaar werking bleef  de opdracht door de COO’s gebrekkig ingevuld. Daarom 



werd het OCMW, zoals wij het vandaag kennen, opgericht. 
 
Op voorstel van de provincie Oost-Vlaanderen en van gouverneur graaf A. de 
Kerchove de Denterghem werd op 15 mei 1928 het Huis voor moeders geopend. 
Dit tehuis was bedoeld als toevluchtsoord voor ongehuwde meisjes, zwanger of met 
kind, en verlaten moeders. De Commissie van Openbare Onderstand werd belast 
met het beheer van deze inrichting. De vrouwen konden 3 tot 6 maanden in het 
tehuis verblijven. Het Huis voor moeders was oorspronkelijk gevestigd in de 
Pekelharing en verhuisde later naar de Struifstraat. In 1940 werd daar door de COO 
een tijdelijke afdeling Tehuis voor kinderen opgericht dat waarschijnlijk in 1946 
verdween. In 1948 beslist de COO het Huis voor moeders over te brengen naar de 
lokalen van de materniteit van Ziekenhuis de Bijloke aan de Bijlokekaai.  
Vandaag zijn in het huis in de Struifstraat studentenkamers gevestigd.  
 
Het kerkelijk archief van Wondelgem toont aan dat er reeds in deze gemeente in 
1280 een Armenkamer bestond voor armen en hulpbehoevenden. De noodzaak om 
zieken,  
ouderlingen en weeskinderen in één gebouw samen te brengen noopte de gemeente 
Wondelgem ertoe de leegstaande herberg ‘De Liberteyt’, aan de Kerkdries, te kopen. 
Vanaf 1834 nam het Bureel van Weldadigheid het gebouw in pacht. In 1925 verving 
de Commissie van Openbare Onderstand, het Bureau van Weldadigheid en de 
Commissie van Burgerlijke Godshuizen. Het rustoord kreeg toen de naam Gesticht 
Sint-Jozef of het tehuis Sint-Jozef. COO Wondelgem en COO Gent werden in 
1977 samengevoegd tot OCMW Gent. In oktober 2005 begon men met de bouw van 
een nieuw rustoord ‘De Liberteyt’. In 2007 verhuisden de bewoners van het tehuis 
Sint-Jozef naar dit nieuwe tehuis.  
Vandaag is dit het nieuwe woonzorgcentrum De Liberteyt. 
 
In 1954 nam de Commissie van Openbare Onderstand van Sint-Amandsberg het 
besluit een nieuw tehuis te bouwen voor valide bejaarden. De bejaarden waren toen 
gehuisvest in verschillende gebouwen van de Commissie.  
In 1966 werd het Tehuis Sint-Amandus geopend. In 1977 kwam het onder het 
beheer van het OCMW Gent.  Het tehuis zou dienst doen tot 2003. De laatste 
bewoners verhuisden toen naar het nieuwe complex campus Heiveld. 
Vandaag is dit het nieuwe woonzorgcentrum Het Heiveld. 
 
Het oude rusthuis Zonnebloem werd op 1 januari 1974 geopend en bood plaats aan 
ongeveer 40 residenten. 31 augustus 2005 werd een nieuw woonzorgcentrum 
Zonnebloem opgericht. Dit woonzorgcentrum, vlakbij de dorpskern van Zwijnaarde, 
biedt plaats aan 133 bewoners en bestaat uit 3 verdiepingen. 
Voormalige bewoners van Ons Tehuis in Oostakker, Sint Amandus in Sint-
Amandsberg en het RVT Jan Palfijn vonden hier een nieuwe thuis, nadat hun 
respectievelijke rusthuizen gesloten werden.  
In dit woonzorgcentrum werd al een 104- en 110- jarige gevierd. Deze laatste zorgde 
zelfs voor een Belgisch record. 
 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
 
Op 1 april 1977 wordt de Commissie voor Openbare Onderstand vervangen 
door het OCMW. Deze omvorming valt samen met de fusie Groot Gent. Het 



ging niet enkel om een nieuwe benaming voor dezelfde lading, maar om een 
aanzienlijke verruiming van het werkveld.  De  
preventieve taak wordt omschreven in de OCMW-wet: die kan van materiële, 
sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn. 
Het OCMW Gent staat open voor alle inwoners van Gent. Daarbij spelen leeftijd, 
achtergrond, cultuur en overtuiging geen enkele rol.  
Iedereen heeft recht op een goede huisvesting, gezondheidszorg of voldoende 
financiële middelen. Kortom, een menswaardig bestaan. 
 
 
Het Tehuis Ons Tehuis kwam, na de fusie met Oostakker, in 1977 onder het beheer 
van het OCMW Gent. Het gebouw dat dateert van het begin van de 20ste eeuw werd 
in de jaren ’60 en ’90 grondig gerenoveerd. Midden de jaren ’70 werden naast het 
tehuis 12 paviljoenen gebouwd voor bejaarden die nog zelfstandig konden wonen. 
Heel het complex werd in september 2005 verkocht. Het tehuis werd volledig 
afgebroken en er werd een nieuw gebouw gezet aansluitend bij het 
woonzorgcentrum Sint-Vincentius. 
Vandaag geïntegreerd in het woonzorgcentrum voor senioren, vzw Vincenthof. 
 
In 1982 verhuisde het hospitaal De Bijloke van de middeleeuwse gebouwen in de 
Jozef Kluyskensstraat, naar een volledig nieuw gebouw aan de H. Dunantlaan. 
Oorspronkelijk werden naast 726 bedden voor de patiënten ook medisch technische 
diensten voorzien zoals kine-, hydro- en ergotherapie.  
De Nieuwe Bijloke bleek na verloop van tijd een geschikte fusiepartner voor Het 
Institut Moderne. In 1998 werd de fusie een feit en kregen beide sites de naam Jan 
Palfijn mee. 
Vandaag is dit het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn. 
 
De serviceflats Antoniushof zijn een goed voorbeeld van het begrip ‘oude bomen 
verplant men beter niet’. 
Aan de Sint-Antoniuskaai realiseerde het OCMW Gent in 1993 een schitterend 
woonerf, op de plaats waar het vroegere rusthuis Hof van Sint-Antonius gelegen was.  
Het werden 88 luxe flats, gelegen in een groene omgeving en toch op loopafstand 
van de stadskern. Het complex is er op gericht de valide bejaarden zolang mogelijk 
zelfstandig te laten wonen, maar biedt tevens de mogelijkheid gebruik te maken van 
een uitgebreide service. 
 
Met de opening van het Woonzorgcentrum De Vijvers in 1998 sloot het vroegere 
tehuis Lousbergs en verhuisden de 90 bewoners naar hun nieuwe tehuis in 
Ledeberg. 
De Vijvers is tevens de eerste realisatie van het zorgstrategisch plan van OCMW 
Gent. Daarbij werden de OCMW rusthuizen omgebouwd tot vier nieuwe en moderne 
campussen. Na Ledeberg volgde Het Heiveld in Sint-Amandsberg, Zonnebloem in 
Zwijnaarde en De Liberteyt in Wondelgem. Alle vier zijn het hypermoderne en 
hoogtechnologische woon- en zorgcentra. De Vijvers introduceerde het kortverblijf en 
had hiermee een primeur in Vlaanderen. Het was ook de allereerste om met 
nachtopvang te starten. 
 
 
Het OCMW Gent kreeg in 1994, van mevrouw Marcella Wibier, een legaat van 250 



miljoen Belgische frank. Testamentair had ze laten stipuleren dat dit legaat moest 
dienen voor het bouwen van individuele woningen voor oude koppels waarvan de 
vrouw zwaar zorgbehoevend is. Haar voorkeur voor het complex ging uit naar de 
tuinen van het tehuis Sint-Amandus in Sint-Amandsberg. Naast het 
woonzorgcentrum het Heiveld bouwde het OCMW twintig gelijkvloerse woningen 
rond een binnentuin.  
In het woningencomplex Wibier namen de eerste bewoners in september 2001 hun 
intrek.  
 
Woonzorgcentrum Het Heiveld ligt in Sint-Amandsberg op een boogscheut van 
Gent. Het biedt 177 plaatsen voor langdurige opname aan, 3 plaatsen voor 
kortverblijf en 15 plaatsen voor dagverzorging. De bewoners van het vroegere tehuis 
Sint-Amandus werden tot 2003 overgebracht naar woonzorgcentrum Het Heiveld. 
Het Dagverzorgingscentrum verbonden aan het Heiveld werd opgestart in 2003 en 
beschikt sinds 22 april 2005 over een bijzondere erkenning. Ze verstrekken 
thuisondersteunende en geïndividualiseerde zorg aan volwassenen die nood hebben 
aan toezicht, verzorging of sociaal contact. Ze willen hiermee de levenskwaliteit en 
het behoud van de autonomie van deze mensen bevorderen.  
 
 
 
Woonzorgcentrum De Liberteyt werd in 2007 de opvolger van het oude rustoord 
Sint-Jozef te Wondelgem, dat intussen gesloopt is.  
De Liberteyt is het laatste van de vier woonzorgcentra van het OCMW Gent dat 
volledig vernieuwd is. Het ligt in een groene, rustige omgeving op wandelafstand van 
het centrum van Wondelgem. 
 
 


