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Predikherenlei met de brug die in het verlengde ligt van de Hoornstraat.  
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De Predikherenlei in 1822 Wynants 

Sterrebrug 
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Het  huis  aan de 
Predikherenbrug in 
1971 toen de Leie nog 
overwelfd was. 

1734, stenen brug verdween vóór 1755  en werd vervangen 
door een draaibare ijzeren brug zodat de zeeschepen via de 
Coupure naar de haven van Gent op de Graslei konden varen. 

Vlgd. 
dia 

Van Roger 
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Doorgestuurd van Roger 

Altijd maar hogerop 
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De aquarel is van 1820 en 40 jaar later 
zal de kerk worden afgebroken. 

De Predikherenlei in 1822 met zicht op 
de Dominicanenkerk. 
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Twee afbeeldingen 
van de Predikheren-
brug uit 1860 en 25 
jaar later.  De 
fotograaf heeft 
waarschijnlijk 
bewust de 
afgebroken kapel 
niet in de kijker 
willen plaatsen.  25 
jaar later staat de 
nieuwbouw reeds 
op de foto.  

Hoornstraat  

Het Pand , oude Gravensteen, oude St.- Michielsbrug en Predikherenlei  

Predikherenlei 
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Rechts. De Okkernootsteeg 
gezien vanaf de Veldstraat 
naar de Predikherenlei.  

Reeds in de 14e eeuw sprak men van de “Jacobinnenbrucge”  naar de 
naam van de Jacobijnen, Dominicanen of de Predikheren die daar 
aankwamen in 1220 en er tot het Frans bewind woonden.  De stenen 
brug werd in 1754 veranderd  in een smalle houten draaibrug.  Deze 
werd  verbreed in 1862 samen met de verbreding van de Hoornstraat. 
Een voorlaatste maal herbouwd als draaibrug in 1882.  In 1973 werd deze 
vervangen door een betonnen brug want ernaast                                            
was de Leie overbrugd als parking die in de jaren zestig                                         
werd aangelegd.  Later werd de parking aan de Ajuinlei                                               
terug afgebroken en moesten de boten terug kunnen                                             
varen en diende deze betonnen brug vervangen te wor-                                               
den door de huidige draaibrug. 
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Dit zijn de nieuwe percelen na de 
verbreding van de Hoornstraat. 

Na de afbraak van de 
kerk van de 
Dominicanen 
kwamen deze huizen 
in de plaats 
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Onderbergen, 
Het Pand. 
Tijdens de 
Franse 
revolutie 
werden  alle 
kerkelijke 
goederen 
aangeslagen    
en openbaar 
verkocht.  De 
aangeslagen 
kerk van de 
Dominicanen 
werd later 
afgebroken nl. 
in 1860.  Op 
de tekening 

bemerk je nog  
een openbare 
brandladder 
welke 
opgesteld 
waren op 
verschillende  
plaatsen in 
Gent. 

De foto’s werden genomen rond 1860,  
dus al redelijk vroeg in de fotografie,   
Maar ook kort voor de afbraak. 
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Predikherenlei rond 1820 
en 2018 

Wat is er nog origineel van de 
opstelling van de ramen 
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Leie  

Daarstraks had ik het over  de 
brandladder die permanent                
bleef hangen aan het gebouw. 
En bij brand onmiddellijk 
beschikbaar was.  
 
Wat ook nodig was, een 
emmer om water uit de rivier 
te scheppen.  Deze brandblus-
emmers waren gemaakt van 
leder en waren stadseigendom 
en verspreid over de ganse 
stad. 

Onderbergen 
 
Jacobijnenstr.   
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Gravure boven.  Het Pand.  
De Sint-Michielskerk moest nog 

gebouwd worden. 
 

 
Gravure onder 1641.  Het Pand . 
De Sint- Michielskerk is er reeds. 

       Foto onder.  De Dominicanenkerk aan Het Pand.  Deze kerk 
werd gebouwd aan het einde van de 14e eeuw.  In deze kerk lag 

de schilder Gaspar de Crayer begraven (Antw. 1584 - Gent 1669). 
De schilder was een tijdgenoot van Rubens en Van Dyck.  Het was 
Rubens die zei “Niemand zal hoger kraaien dan de Crayer”.  En dit 

zei Rubens niet spottend.  Ik ben naar een tentoonstelling 
geweest in Cassel (Fr.) en ‘t was echt de moeite. 
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Op het eerste gezicht dezelfde foto’s.  De restauratie is begonnen, schoorstenen 
zijn reeds verdwenen maar de klimop was al terug een tijdje aan het groeien.  

Het was in de Franse tijd dat het Pand reeds omgevormd werd tot woningen voor zeg maar de armere bevolking 
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Hier in de 
Jakobijnenstraat, een 

zijstraat van 
Onderbergen, weinig 

veranderd.  
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Rond 1902, men is nog 
bezig met de opbouw 
van het nieuwe 
postkantoor 

Postkaart is genomen na 1913 want de nieuwe St.-Michielshelling 
is afgewerkt. 

Op onderste foto moest de St.- 
Michielsboogbrug nog worden 

gebouwd.  Dus is de foto van voor 
1909-1913 want dit was de tijd 

die men nodig had om de 
boogbrug te bouwen. 

Op B29 kan je het andere deel bekijken van 
het vroegere pand (Onderbergen). 
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Hoek Sterrestaat - Predikherenlei die 
afgebroken werd in 1905.  Je ziet nog 
juist de aanzet naar de Sterrebrug vóór 
de aanleg van de huidige St.- Michiels-
brug.  

Alles is verdwenen tot de Jan Stopenberghe-
straat.  

 
Tegen de Expo van 1913 kwam er de huidige 

bebouwing.  
Het waren allemaal gebouwen uitgevoerd in 

materialen van waardevolle  huizen die ergens 
in de stad waren verdwenen en waarvan de 

plannen nog bestonden.  Deze werden 
minutieus heropgebouwd. 
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Links. 
De Predikherenlei in 
de jaren zeventig van 
de vorige eeuw. 

Vlgd dia 
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Predikherenlei 

Nadat het postgebouw was neergezet moest 
de St.-Michielshelling worden gebouwd en 

gans dit terrein verdween van de kaart.  Ook 
het straatje werd rechtgetrokken en daar-

door verdween het  hoekhuis.  Het nieuwe                            
hoekhuis was een metamorfose.  

Nu is de vraag, welke is de 
oudste foto.  Op allebei 
reed men nog met paard en 
kar. 



Predikherenlei aan de 

Nodenaysteeg  
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Van Roger C. 

Nodenaysteeg  
Boeksteeg 
Okkernootsteeg.          
Op oude kaarten 
staan deze reeds 
vermeld.  

In het volle centrum de  
St.-Niklaaskerk, Veldstraat. 
Naast de Leie, de St.- 

Michielskerk en de 
afgebroken Dominicanen-
kerk.  Later werd de 
Hoornstraat verbreed. 

Detail van de 
Ferrariskaart 

uit 1777 
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De Boeksteeg met 
de Predikherenlei 
begin de jaren 
zeventig van de 
vorige eeuw. 
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Predikherenlei met 
de Boeksteeg  
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Men was nog volop de gevel aan het 
restaureren van de St.-Niklaaskerk. 
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Einde van A12.   
Zie A13 voor de 
Groentenmarkt 
en omgeving. 
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Geef www.sint-pietersdorp.be door aan vrienden met E23 erbij zodat zij 
onmiddellijk hun keuze kunnen maken. Je gaat er hen en ons ook plezier mee 

doen!!! 

http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/A13.pdf
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf

