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HET LANDHUIS OP DE GROTE MARKT 

Zetel van het Hoofdcollege van het Land van Waas 

 

In juni 1241 laat gravin Johanna een Keure afkondigen, die alle grafelijke domeinen van de 

streek onder het beheer stelt van het  Hoofdcollege van het Land van Waas. Het Hoofdcollege 

is samengesteld uit zeven voor het leven benoemde hoofdschepenen en een hoofdbaljuw, die 

optreedt als vertegenwoordiger van de graaf. De Hoge Vierschaar is de wettelijk vastgestelde 

vergadervorm van het Hoofdcollege en kadert in de uitoefening van de rechtspraak. De Keure 

bepaalt dat de Hoge Vierschaar zes maal per jaar diende gehouden in Sint-Niklaas. Volgens de 

overlevering stond op het marktplein een oude linde waaronder  gedurende ruim driehonderd 

jaar recht werd gesproken. In 1529 wordt op de markt een houten huyseke opgericht om de 

hooghe vierschaere in ’t droge te kunnen houden. 

Aankoop van het huis Tack. 

In 1551 koopt griffier Jan de Neve koopt in opdracht van het Hoofdcollege een stenen hofstede 

van wijlen Joos Tack aan de oostkant van het kerkhof rond de kerk. De aflossing van de 

koopsom en de kosten voor de verbouwingswerken dient te worden opgebracht door de 

Minderwetten, de parochies die tot de Keure behoren. Zeven gemeenten protesteren en 

weigeren mee te betalen. Zij bekomen van de Geheime Raad op 19 oktober 1557 de 

annulering van de aankoop. Dit leidt tot grote spanningen tussen het Hoofdcollege en de 

Minderwetten. De aankoop wordt pas op 28 juni 1560 definitief goedgekeurd onder 

voorwaarde dat het Hoofdcollege slechts kan beschikken over twee kamers. Eén voor het 

houden van de Hoge Vierschaar. De andere kamer is bestemd voor het maken van vonnissen 

en het bewaren van het archief.  De rest van het gebouw dient te worden verhuurd. 
 

 
 
Detail uit het aquarel van het dorpsplein van de parochie St. Nicolaes in de Albums van de Croy (1602) 

RABN, Fonds Arenberg LA4413 f° 146 bis v°. 

Links: het stenen huis Tack, palend aan de kerkhofmuur en aangekocht door het hoofdcollege in 1551. 

Rechts: het houten vierschaere huus, opgericht in 1515 (in 1528 bedekt met schaliën). 
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Uitbreiding van het Landhuis in de 17de eeuw 

In het laatste kwart van de zestiende eeuw wordt de rust in het Land van Waas ernstig 

verstoord door godsdiensttroebelen, georkestreerd door de Gentse Calvinisten. Het Landhuis 

heeft fel te lijden onder de logementen van soldaten. Bovendien zijn de poort en een deel van 

het gebouw ingestort als gevolg van een storm. Het Hoofdcollege vergadert in die periode in 

Bazel, woonplaats van de hoofdbaljuw Servaes van Steelant, heer van Wissekerke. Op 20 

maart 1602 wordt na overleg met de afgevaardigden van de parochies beslist om het Landhuis 

te herstellen. In de loop van de zeventiende eeuw wordt het Landhuis in verschillende 

bouwfasen het Landhuis heropgebouwd en uitgebreid.In een eerste fase wordt het bestaande  

met een keuken en twee bovenkamers, een kelder, een washuis en een bottelarij. Het 

Hoofdcollege vat in 1637 het plan op om het gebouw uit te breiden met een meer prestigieuze 

zaal voor het houden van de vierschaar en de ontvangst van belangrijke bezoekers in het Land 

van Waas. Het Hoofdcollege krijgt een budget van 6000 gulden toegezegd. Hoofdbaljuw 

Philippe de Licques en hoofdschepen Karel de Hertoghe coördineren de bouwwerkzaamheden 

en sluiten op 21 april 1637 een contract af met Michel Herdewel voor de metselwerken en 

Mathys Persoon voor de timmer- en schaliewerken. Het nieuwe kwartier heeft een barokke 

voorgevel opgebouwd uit drie traveeën met hoge kruisramen op twee verdiepen en een 

topgevel met drie registers. Boven het middelste venster van de verdieping is een witstenen 

cartouche met het bouwjaar 1637 aangebracht.  Een bijgebouw aan de rechterzijde, het 

secreet comptoir, is een archiefruimte voor de belangrijke documenten van het Land van 

Waas. Deze bouwfase van 1637 is het huidige Landhuis. De grote zaal met barokke gevel bleef 

behouden. Het bijgebouw werd in 1875 de nieuwe toegang tot deze zaal met een inkomtravee 

opgetrokken in neobarokstijl. In de tweede helft van de zeventiende eeuw nemen zowel de 

vergaderingen van het Hoofdcollege als het schrijfwerk van de griffie sterk toe.  In 1670 wordt 

aan de zuidkant nog een laatste nieuwe administratieve vleugel bijgebouwd met aan de 

straatkant een aparte vergaderzaal voor het Hoofdcollege en in de achterbouw een 

bibliotheek en twee lokalen voor de griffie. 
 

 
 
Detail uit een aquarel van de markt van Sint-Niklaas op het einde van de 18de eeuw.  

Van links naar rechts. Het Parochiehuys van Sint-Niklaas, de Cipierage en het Landhuis. Collectie KOKW.  
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Op 25 mei 1690 breekt brand uit in de jeneverstokerij van Jan Rogier in de Kalkstraat en die 

legt nagenoeg de ganse dorpskern in de as. Het Landhuis, de Cipierage (gebouwd in 1661-

1662) en het Oud Parochiehuis (1663-1664) zijn de enige gebouwen op de Markt die gespaard 

gebleven zijn. De barokke gevel van het Landhuis, gebouw in 1637 is dan ook de oudste gevel 

op de Grote Markt. 

 

 
 

 
Het Landhuis op het einde van het ancien regime.  

Originele plannen in Rijksarchief Gent, VZ1 nr. 193. 
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Val van het ancien regime 

De slag bij Fleuris bezegelt op 26 juni 1794 definitief het einde van de 

Oostenrijkse Nederlanden. De oude bestuurlijke instellingen worden afgeschaft 

en hun gebouwen geconfisqueerd. Het Parochiehuis, het Landhuis en de 

Cipierage worden nationaal domein van Frankrijk. Op 10 september 1794 

verliest het Hoofdcollege zijn bestuurlijke macht en bevoegdheden. De inboedel 

van het Landhuis wordt geïnventariseerd en het gebouw gesloten. 

 

Huisvesting van rechtbank en gendarmerie in het Landhuis 

De nieuwe constitutie deelt Frankrijk op in departementen en op lokaal vlak in 

kantons. Sint-Niklaas wordt kantonale hoofdplaats en krijgt een vredegerecht 

(Tribunal de paix) voor civiele zaken en politierechtbank (Tribunal de Police) voor 

de criminele zaken. Boven deze politierechtbanken staat een correctionele 

rechtbank. In elk kanton wordt een brigade van de Gendarmerie Nationale (door 

Napoleon hervormd tot Gendarmerie Imperiale) gestationeerd. Hun kazernes 

vallen onder het beheer van de genietroepen van het Franse leger. Al deze 

diensten worden ondergebracht in het voormalige Landhuis. Het linker gedeelte 

van het gebouw wordt heringericht voor de kazernering van de gendarmes. De 

Collegiezaal wordt als gerechtszaal heringericht en alle elementen die 

herinneren aan het Hoofdcollege worden verwijderd. 

 

      

      

Witmarmeren schildjes op de monumentale schouw uit de Collegiezaal van het Hoofdcollege in 1681. In volgorde: 

Philippe François DE JAUCHE DE MASTAING, hoofdbaljuw. Guillaume François VAN DER SARE, Jacobus Augustinus 

van SCHAVERBEKE, Francisco Cristobal SANCHEZ de CASTRO y TOLEDO, Jan RAMONT, Philip D’HANIS, 

hoofdschepenen en Franciscus Ferdinand D’HANE, pensionaris. Collectie KOKW.  
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Acht witmarmeren schildjes die waren aangebracht op de marmeren schouw in de 

Collegiezaal en zes glasramen met wapenschilden van hoofdschepen konden gerecupereerd 

worden en kwamen in het bezit van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van 

Waas. Ze bevinden zich in het STEM, het stedelijk museum van Sint-Niklaas.  

 

    

De Wase families VAN STEELANT en DE NEVE speelden vooral in de 16de en de 17de eeuw een belangrijk rol in 

het bestuur van het Land van Waas met talrijke schepenambten.  

   

Wapenschilden van de hoofdschepenen Jean Pierre ZAMAN (1697-1728), Franciscus Jozef de CASTRO (1687-

1719), Franciscus Jozef de CASTRO, jr. (1719-1766), Emmanuel Marie Jean VAN DER VIJNCKT (1764-1792). 
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Openbare verkoop van het Landhuis (1808) 

Het stadbestuur van Sint-Niklaas richt op 158 mei 1808 een verzoekschrift tot de prefect van 

het departement met de vraag de gebouwen en gronden van het Landhuis met uitzondering 

van het gedeelte dat door de gendarmerie wordt gebruikt voor een bedrag van 6.200 frs aan 

te kopen. De hogere overheid, meer geïnteresseerd in het ten gelde maken van de 

geconfisqueerde goederen, reageert negatief op de vraag en wijst het veel kleinere oud 

Parochiehuis aan als gemeentehuis. Reeds in oktober van dat jaar wordt een publieke verkoop 

aangekondigd. Het linkse gedeelte van het gebouw blijft in gebruik als gendarmerie. De rest 

wordt in drie loten opgesplitst. Alle drie de loten worden samen voor 23.000 frs verkocht aan 

Louis Heynderickx uit Sint-Niklaas.  

 

 
 
Plan bijgevoegd bij de verkoopakte van de Franse staat aan Louis Heynderinck.  

RAGent PV1 nr. 5947. 

LOT 1. Het huidige Landhuis is het perceel 16. 

LOT 2. De tuin (op dat moment een uitbreiding van het  kerkhof) is perceel 21. 

LOT 3.  Het cabaret Marché au Foin is perceel 15. 

Perceel 7 en 13 blijft eigendom van de Franse staat en is bestemd voor de Gendarmerie  

(hier komt later het Postgebouw, gebouwd in 1902). 
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Na de openbare verkoop worden het kerkhof rond de kerk en bij uitbreiding de vroegere tuin 

van het Landhuis ontmanteld. De stad koopt gronden in de wijk Groot Kloosterland, de huidige 

site rond de Paterskerk aan de Truweelstraat. Vanaf 1810 wordt de nieuwe begraafplaats 

geopend. 

Het Landhuis in de Nederlandse periode (1814-1830) 

In 1814 is Napoleon verslagen. De Franse gendarmerie wordt ontbonden en vervangen door 

de Nederlandse Marechausee. De voormalige gendarmerie  wordt bij Koninklijk Besluit van 26 

juni 1814 overgedragen aan de stad. In de leegstaande achterbouw wordt vanaf gestart met 

een École de dessin et de l’architecture. Door de voortdurende expansie van de academie plant 

de stad op de gronden achter de kazerne een nieuwbouw op twee bouwlagen. De verdieping 

is bestemd voor de academie. Het gelijkvloers is bestemd voor stadswaag en verder 

voorbehouden aan andere stadactiviteiten. Louis Heynderickx krijgt toelating om het gedeelte 

van de tuin van het voormalige Landhuis tussen het academiegebouw en de Apostelstraat te 

bebouwen. De nieuwe burgerwoningen vormen samen met de academie een homogeen 

straatbeeld op het nieuw stadsplein (het huidige Sint-Nicolaasplein). 

 

De TINNEN POT 

In 1822 verhuurt Louis Henderickx de grote vergaderzaal van het voormalige Landhuis aan een 

herbergier die er een cabaret opent  genaamd De Tinnen Pot. Het gebouw krijgt rechts van de 

barokke gevel een nieuwe ingangspoort.   

 

 

 

Gevel van de herberg De  Tinnen Pot met een nieuwe inkompoort naast de oorspronkelijke barokke gevel.  

Archief KOKW. 
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DE SOCIÉTÉ LITTERAIRE  

 

Hoe het begon 

Op het einde van de achttiende eeuw waren kranten nog zeldzaam en nog relatief duur. 

Gegoede burgers, geïnteresseerd in de actualiteit, verenigt zich in genootschappen en koopt 

gezamenlijk kranten aan. Met dertig stichtende leden wordt op 3 februari 1790 in herberg De 

Zwaan op de Grote Markt een Literaire Societeyt opgericht tot dewelcke alle nieuwigheden en 

schriften toekwamen. Een inventaris uit die periode vermeldt dat er regelmatig 13 kranten te 

lezen waren en geeft een lijst van 99 Nieuws brochuren. Tijdens de Franse revolutie blijkt het 

genootschap druk bezocht. Op 12 oktober 1806 wordt de Societeyt gereorganiseerd en krijgt 

de naam Société Littéraire. De algemene vergadering geeft de goedkeuring aan een nieuw 

reglement, waarbij de interne werking van de vereniging wordt vastgelegd. Twee verkozen 

commissarissen leiden het genootschap, samen met een secretaris-kassier. Hij maakt de 

processen-verbaal op en bewaakt de financiën. 

 

Aanvankelijk huurt het genootschap en pand op de Grote Markt dat toebehoort aan juffrouw 

Jeanne Petronella van Goethem, weduwe van notaris Bernardus de Maijer. Bij de bouw van 

een nieuw stadhuis in 1844 krijgt het genootschap een vergaderruimte op het gelijkvloers van 

de rechter vleugel. Een verwoestende brand legt dertig jaar later het stadhuis in de as. Het 

stadsbestuur kan echter niet direct garanderen dat de Société Littéraire in het nieuw te 

bouwen stadhuis terecht kan. Een groot aantal leden pleit daarom voor de aankoop van een 

eigen gebouw. Een commissie, aangesteld om een geschikte locatie te zoeken,  stelt twee 

opties voor: de herberg Rome op de Varkensmarkt (de huidige Houtbriel) of Le pot d’étain (De 

tinnen pot), deel van het voormalige Landhuis. Met 53 tegen 10 wordt gekozen voor het 

Landhuis. De eigenaar Heynderickx-Michiels is bereid het pand te verkopen voor 2.000 frs, 

zonder paardenstallen en met behoud van vier meter achteraan de koer.  

 

Oprichting van de Burgerlijke Maatschappij Het Landhuis (1875). 

Om de aankoop en de verbouwingskosten te financieren stichten leden van het genootschap 

de Burgerlijke Maatschappij Het Landhuis. Bij notariële akte, verleden te Sinaai, worden de 

statuten van de nieuwe maatschappij vastgelegd. Volgens de statuten verkiest een algemene 

vergadering een commissie van zes leden, die onderling een president, een secretaris en een 

penningmeester aanstellen. De eerste president is Paul Parrin (1811-1883), burgemeester van 

Sint-Niklaas van 1855 tot 1857. De maatschappij schrijft een lening uit van 53.000 frs, verdeeld 

in 106 aandelen van 500 frs. Deze aandelen worden door leden van het literair genootschap 

opgekocht. 

 

De Gentse ingenieur-architect Théophile Bureau (1827-1884) krijgt de opdracht om een 

bouwdossier op te maken. Hij behoudt de oorspronkelijke barokgevel van het hoofdgebouw 

en voegt daar een nieuw inkomtravee in neobarokstijl aan toe. Een witstenen plaat boven de 

rondboog van de inkompoort met de inscriptie “SOCIETE” herinnert aan deze bouwfase. Het 

stadbestuur keurt op 9 juni 1875 de bouwaanvraag goed. 
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Het Landhuis ca. 1930 met in de kelder de herberg  ‘’t Kelderken”. 

 

De Société Littéraire evolueert in de eerste helft van de twintigste eeuw naar een club van 

bevriende families/aandeelhouders. Naast een leeszaal  is er in het Landhuis ook een 

biljartlokaal en een balzaal op de verdieping.  

Vanaf januari 1944 wordt het Landhuis door de Kreiskommandatur in beslag genomen voor 

inkwartiering van troepen. Naderhand wordt het gebouw toegewezen aan het Vlaams 

Nationaal Verbond (VNV), een vereniging die collaboreert met de Duitsers. Het Landhuis 

fungeert als secretariaat. 

Na de tweede wereldoorlog huurt het Rode Kruis het Landhuis in afwachting van de 

ingebruikname van een eigen lokaal op de hoek van de Grote Peperstraat en de nieuw 

aangelegde Parklaan.  
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De klasseringsprocedure van de voorgevel 

Op 8 februari 1951 signaleert de politiecommissaris dat er brokstukken loszitten. In het 

vooruitzicht van een restauratie doet de Burgerlijke Maatschappij Het Landhuis een aanvraag 

bij de provincie om de gevel als waardevol monument te klasseren. Gezien sinds de oprichting 

in 1875 de 106 aandelen verdeeld zijn onder de derde en vierde generatie van de stichtende 

families, is het onduidelijk wie nu echt eigenaar is van het gebouw. De Commissie van 

Monumenten en Landschappen dringt dan ook aan om de maatschappij om te vormen tot een 

naamloze vennootschap. De nieuwe NV Burgerlijke Maatschappij Het Landhuis wordt op 25 

juni opgericht. Bij Koninklijk Besluit van 19 april 1955 wordt de gevel van het Landhuis 

beschermd. De restauratie wordt echter op de lange baan geschoven. Het zal nog tot 1988 

duren eer de gevel wordt gerestaureerd.  

 

 

De gevelrestauratie, een hobbelig parcours 

 

  

Het LANDHUIS vóór en na de restauratie van 1988-1989 
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In 1964 vallen er terug brokstukken van de gevel. Vooral de bekroning boven de ingangstravee 

loopt gevaar neer te storten. De raad van beheer van de NV Burgerlijke Maatschappij Het 

Landhuis beslist om onmiddellijk beveiligingswerken uit te voeren en stelt de Gentse architect 

G. Beerlandt aan om een restauratiedossier op te maken. Er volgt een jarenlange discussie in 

verband met de interpretatie van de subsidieregeling tussen de diensten van Monumenten 

en Landschappen en de NV Burgerlijke Maatschappij Het Landhuis. Alles draait om het statuut 

van het gebouw. Door het overlijden van de architect en enkele leden van de beheerraad die 

de onderhandelingen hebben gevoerd, komt er geen goedkeuring en ook geen definitieve 

overeenkomst. Om het dossier te deblokkeren wordt na overleg met de minister van Cultuur 

een aparte VZW opgericht die als bouwheer zal optreden. Deze vzw Monumentenzorg 

Waasland sluit een erfpachtovereenkomst af voor de huur van een repel grond (de strook van 

0.5m vanaf de rooilijn) met de erop staande gevel van het gebouw, genaamd het “Landhuis” 

staande en gelegen te Sint-Niklaas, Grote Markt 43. Op 28 oktober keurt het Bestuur van 

Monumenten- en Landschapszorg eindelijk het definitieve restauratiedossier goed. De 

werken worden openbaar aanbesteed en toegewezen voor een bedrag van 5.940.605 BEF aan 

aannemer NV Goedleven, gespecialiseerd in restauratiewerken. Ze starten op 5 januari 1988. 

 

Het Landhuis opnieuw café 

Na het vertrek van het Rode Kruis gaat de NV op zoek naar een brouwerij om op het 

gelijkvloers een café uit te baten. Vanaf 1957 opent de nieuwe herberg onder de naam HET 

LANDHUIS. Met de biljarttafels van de vroegere Société Littéraire wordt er in 1958 een 

biljartclub opgericht. Midden de jaren 1960 tot de jaren 1980 is Het Landhuis vooral onder 

jongeren een populair trefpunt in het Sint-Niklase uitgangsleven. Midden de jaren 1970 

worden er regelmatig jazzoptreden  georganiseerd. Hieruit onstaat de vzw Jazzvirus (1975-

1979). 

 

Tijdens de restauratiewerken (1988-1989) wordt op het gelijkvloers een oosters restaurant 

ingericht. Onder grote belangstelling en met Chinees vuurwerk op de Grote Markt wordt het 

nieuwe restaurant op 14 november 1989 geopend. In 2014 sluit echter dit restaurant na 

faillissement zijn deuren. Na jaren november  leegstand wordt het gebouw te koop gesteld. 

 

Een nieuwe start 

De nieuwe eigenaars hebben de ambitie om het Landhuis uit te bouwen tot een dynamisch 

ondernemingscentrum. Het uitgeleefde pand kreeg een grondige facelift. ANTE archtitecten 

uit Sint-Niklaas creëerde op vier niveaus een mix van openbare werkplekken, privékantoren, 

een relaxruimte en vergaderruimten en op het gelijkvloers een lunch- en brunchbar met patio 

en feestzaal. De architecten toveren met een gloednieuw design het historisch pand om tot 

een nieuwe inspirerend werkplek. 
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Het vernieuwde interieur achter de historisch barokgevel van 1637, anno 2022. De brunchbar op het gelijkvloers 

en burelen op zolder. Achteraan de brunchbar een muurschildering in de patio, geïnspireerd op de geschiedenis 

van het pand. 

 

Tekst: Marc Steels © 2022. 
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