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Vlasmarkt          St.-Jacobskerk       Steendam       Ottogracht         Krommewal     Goudstraat       Oude Vest    

Kaart  
van  
1780 

Leie      Ketelvest      Oude Houtlei       Gravensteen   de Lieve    Blaisantvest aan de  stadswallen 
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Locatie St.-
Jacobsnieuw- 
straat 15, 
voorheen 9.  
Zo te zien aan 
de voorgevel 
moeilijk te 
achterhalen of 
het om nieuw-
bouw of gron-
dige verbou-
wing ging. 

Het oude heren-
huis is onderaan 
gans veranderd. 
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Eén van de meer dan 100 
aquarellen die J. Wynantz van 
onze stad heeft geschilderd 
rond 1820. Dus een verschil 
van 200 jaren. 

Erpelsteeg 

Kwaadham De Sint-Jacobsnieuwstraat 
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Na 200 jaar zijn nagenoeg alle oude huizen verdwenen. 
Eén troost, als je naar andere steden in binnen- of 
buitenland kijkt is het daar vaak nog veel erger. 
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Vlg. dia 

johan@sint-pietersdorp.be 
www.sint-pietersdorp.be 

Kwaad- 
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2021 
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Alles werd 
gesloopt eind 
de jaren ’60 
begin ’70 om 
appartementen 
te bouwen.  
Alleen de 2 
laatste huizen 
zijn gebleven. 
Het trapgevel-
huisje op de 
hoek en het 
voorliggend 
pand. Dit 
laatste wordt in 
2021 ook 
verbouwd. Vorige dia 
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In detail zie je het duidelijker. 
Men zaagt de dakgoot gewoon 
door en je herstelt verder niks. 

Zie vlg.dia 
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St.-Jacobsnieuwstraat - Gildestraat  

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 1973 

1980 

1975 

Gerestaureerd 
in 1898 doch 
reeds opnieuw 
in vervallen 
staat.  

2021 

Zie vlg. dia 

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


In de Gentse Wegwyzer van 1912 stonden op de St.-Jacobs-
nieuwstraat 29 niet minder dan 4 Haché’s ingeschreven: 

ED. HACHÉ 
SMID 

in kunstig 
smeedwek 
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Hoekhuis St.-
Jacobsnieuwstraat - 
Gildestraat.  
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Dit is ook nog begin 19e eeuw. Deze tijd en onze tijd zijn niet te vergelijken.  
Het ophalen van huisvuil was onbestaande. Veel werd ook verbrand in de 
kachels, plastiek enz bestond niet. Toch belandde veel op straat. Denk 
maar aan de vele paarden, die lossen ook het één en ander hé. Kippen 
liepen net zoals de honden op straat. De Moorkinderen (dat waren geen 
kinderen zoals wij die kennen); het waren zij die zorgden dat het één en 
ander werd weggewerkt. Wat werd er ingevoerd? Een varken. Varkens en 
kippen zijn dieren die veel opruimden. De varkens  waren voorzien van een 
belletje en waren gemerkt met het stadswapen van Gent. Deze inzet van 
dieren voor het opruimen liet nu en dan ook iets anders achter.  
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St.-Jacobsnieuwstraat met hedendaagse huisnummers 
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Café À LA CROIX D’OR 
C. Ysebaert 
Marchand de Bières 
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Hoek St.-Jacobsnieuwstraat - Erpelsteeg.  Kijk 
eens naar de zijgevel. Vroeger moest men een 
schilder betalen om iets op de gevel te zetten. 
Nu doen jongeren dit gratis niettegenstaande 
nachtwerk! 

In de Gentse Wegwijzers van respectievelijk 
1892, 1900 & 1912 
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Hoek St.-Jacobsnieuw-
straat - Erpelsteeg 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Twee 
gebouwen 
verenigd in 
één groot 
hoekpand. 

 

 

 

Nog enkel 
herkenbaar 
aan de 
zuilvormige 
versieringen 
met 
krulkapitelen 
tussen de 
ramen op het 
eerste verdiep 

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


2013 

Men loopt er heden zo voorbij 
en ziet het torentje niet meer 
door de hoge bebouwing er 
omheen. 

Vanuit de Erpelsteeg ziet men op een bepaald moment boven de 
daken het torentje v/h voormalig klooster v/d zusters Kindsheid 
Jesu op de hoek van de Zandberg en de Nederpolder.  

Op de foto onder, uit 2013, ziet men het torentje voor herstel-
lingswerken in de steigers staan. 

De pentekening onderaan is van de hand van Antoine Meiresonne. 

1996 
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In de jaren ‘80 werd er een nieuw plein 
of parkje in gereedheid gebracht. De 
oude bebouwing werd volledig van de 
kaart geveegd en er was één open 
ruimte. Het werd echter een nieuwe 
huisvesting voor de rijkswacht. Nadien 
was deze opgegaan in één groter geheel, 
de Politie.  

Na lange leegstand heeft men uiteinde-
lijk besloten om er vluchtelingen in te 
huisvesten. Meer en meer hadden we 
hier daklozen. Dit werd echter nooit 
aangeboden aan deze mensen.  

Men kon toen enkel maar dromen dat 
dit een mooi stadsparkje zou geweest 
zijn.    

De foto’s werden 
aangebracht 
door Roger.  
Ik vind het nog 
altijd zeer jam-
mer dat ik van de 
open ruimte van 
toen geen foto 
had genomen. 
Zie ook A8  

Vlg. dia 
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Huizenblok 
tussen de 
Ursulinen-, 
Ridderstr., 
Baai- en 
Erpelsteeg 
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Het huis met driehoekige fronton moet gebouwd zijn na 1880 want op die kaart staat het huis 
in het verlengde van het hoekgebouw over het steegje. Alle huizen werden afgebroken voor 
nieuwbouw. Blijkbaar werd de oude rooilijn gerespecteerd en is het hoekhuis afgeschuind om 
de in- en uitrit te vergemakkelijken. 
Op het einde van de straat zien we een hoog herenhuis op de Kwaadham, dat is ook gebouwd 
na 1880 want op de kaart staan geen huizen vermeld. Zie groene pijl.  

Alle oude huizen 
in de 

Ursulinenstraat 
zijn verdwenen. 
De huizen die er 
stonden zag je 
ook op vorige 

dia. 

Achtermuur van het voormalig Hotel Vanden 
Meersche, op de hoek v/d Ursulinenstraat en 
de Zandberg.  
Later zaten daar de Zusters Kindsheid Jesu. 
Heden is het eigendom v/d brouwerij 
Moortgat. 
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Op de poort staat FLANDRIA aangegeven, zie vlg. dia 
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Wat een toeval dat ik op dit briefhoofd viel uit 1968 van de Pharmaceutische Samen-
werkende Vennootschap ‘Laboratoria Flandria’, destijds gevestigd op de Kwaadham. 
Het was een groothandel in medicijnen. Hier deed ik in 1969 als vijftienjarige student 
mijn eerste vakantiejob.  

Wie herinnert zich niet de camionnetjes met ‘Flandria vervoer geneesmiddelen’? Zij 
doorkruisten elke dag ‘t stad om de apotheken te bevoorraden. Langs de poort op 
vorige dia op de hoek v/d Ursulinenstraat en Erpelsteeg reden ze druk op en af. Ja het 
was daar een grote bedrijvigheid zo vlak in ‘t centrum. Wanneer de firma verhuisd is 
naar Zwijnaarde weet ik niet. 

Heden is in beide panden studentencampus Irena gevestigd. johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Voor 1942 heette 
de Kwaadham 

Spiegelstraat 
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Dit is de woning in de Sint-Jacobsnieuwstraat waar architect David ‘tKindt in de 18e eeuw woonde. Deze woning, de moeite om even bij stil te staan, werd 
zoals vele mooie herenhuizen een “Hotel” genoemd. Iets verderop is de Vlaamse Academie in de Koningstraat ook van zijn hand ( dit huis staat recht voor jou 
als je van de Vrijdagmarkt naar de Kammerstraat kijkt, zie A26. 

Sinds 1802 was het bisschoppelijk paleis al enkele maanden op de Zandberg. Tot 1806 deed dit Hotel eveneens dienst als Bissch oppelijk Paleis. Rond 1800 had 
Napoleon vrede gesloten met de paus en moest de Bisschop een plaatsje krijgen. Zo zie je dat de geestelijke leiders altijd al  goeie smaak hadden.  

Nog een belangrijke bewoner was César Snoeck, een liberaal gemeente- en provincieraadslid. In 1889 kocht hij dit optrekje, want hij had ruimte nodig om zijn 
verzameling van oude muziekinstrumenten tentoon te stellen. Hij bezat een collectie van 2 tot 3  
duizend muziekinstrumenten uit alle windstreken en meer dan 500 eeuwenoude instrumenten uit  
de Nederlanden. Gent beschikte toen over één vande oudste en meest prestigieuze verzamelingen  
van muziekinstrumenten uit heel Europa. Na zijn overlijden in 1898 boden zijn erfgenamen deze te 
koop aan. De staat nam tijdelijk zijn museum over maar toonde geen interesse in de collectie zelf.  
Een Brusselse weldoener kochteen deel op, dit wordt sindsdien tentoongesteld in het Brusselse  
Instrumentenmuseum.De rest verdween naar het buitenland, naar de Duitse keizer Wilhelm II,  
naar Rusland bij tsaar  Nicolaas II en naar naar Portugal bij een orgelspecialist. Al deze collecties  
werden later toevertrouwd aan muziekmusea. 

Zo zie je dat de staat, gemeente en  
provincie de kaas van tussen hun  
boterham lieten halen.  
Nu moeten wij de wereld rond om  
onze verzamelingen terug te kunnen  
bewonderen.  

Ongeveer hetzelfde is gebeurd in  
± 1980 met de verhuis van  
Het Automuseum, de Mahy- 
verzameling, naar Wallonië  
(Leuze-en-Hainaut ) tegen Ronse  
omdat hij in Gent geen steun vond. 
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Nr 3 

Dit gebouw is een achterbouw van het huis in de Gilde-
straat. Daarom zijn nrs 1 en 3 bijna op het einde van de 

straat en behoort nr 5 nu aan een café op de Oude 
Beestenmarkt. 

Meer dan 300 jaar was de naam van deze 
straat Meirelbekestraat nu Kruideniersstraat. 
Dit is van De Oude Beestenmarkt naar de 
Gildestraat. 
 
In 1909 werd er een gedenkplaat onthuld 
aan het huis waar Snellaert gewoond heeft 
en gestorven is?  Helaas is deze verdwenen. 
Hij was in 1836 medestichter van de 
“Maatschappij van Vlaamse Letterkundigen” 
beter gekend van “De tael is gansch het 
Volk”. Hij stierf in 1872. 

Nr 2 
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Wapenschild van 
de verenigde 
Gentse nering der 
kruideniers. Deze 
gilde was in de 
middeleeuwen 
vermoedelijk de 
nering van de 
kruidenmengers 
zoals we de 
apothekers heden 
ten dagen kennen. 
De kruideniers 
waren mengers en 
handelaars in 
kruiden. De 
medicamenten 
bestonden 
helemaal niet. 
Vandaar in hun 
schild een mortier 
met twee stampers 
waarmee zij de 
kruiden maalden 
en mengden. 
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Houtbriel nrs 2, 4 
en 6 zijn 
afgebroken. 

School in de Gildestraat johan@sint-pietersdorp.be 
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Houtbriel nr 2 

Houtbriel nr 8 
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De Houtbriel is gelegen tussen de 
Kalvermarkt en de Oude 
Schaapmarkt. 
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Verdwenen huizen op de Kalver-
markt in 1976 , 1 tot en met 8 

Heden en verleden 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

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


Huizen hoek Gildestraat -
Kalvermarkt 

Gildestraat - Houtbriel 

Heden en verleden 
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Huisje aan de 
Kalvermarkt 

getrokken in 1909 

Het huisje in 1976    en 2011 

Kalvermarkt nr 9 Toestand in 1920 

Het kapelletje werd 
ingewijd op 15 aug. 
1924 en werd na 1976 
verplaatst om de hoek. 



Padde-Gat  Pas-Brug of Rooden-Toren-Brug  Krom-Brugsken  

St.-Jans-Brugsken  Olie-Brugsken  Engel-Brugsken  St.-Joris-Brug  

Leie 
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Kalvermarkt  
Gildestr   

Rodetorenstr.  

Sl
ek

ke
st

r.
  

Beestenmarkt    

Nederschelde  

Kadasterkaart van 1825 
opgesteld onder het Hol-
lands bewind en overge-
nomen na de Belgische 
onafhankelijkheid in 1830.  
Deze werd verder gebruikt 
tot de nieuwe kadaster-
kaart v/d gebr. Gérard in 
1855 klaar was. 

Rodetorenstraat heet nu op 
die plaats Tussen ‘t Pas 
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Fraaie en zeldzame briefkaart van de handelszaak in lederwaren Rosseau - Annez uit 1901. De 
zaak was gevestigd in de Rodetorenstraat (rue de la Tour Rouge) 11-13. Op heden is dit op het 
adresTussen ‘t Pas 13-15. 

De handelaars spreidden in hun firmastempel een imposante rundskop ten tonele.  

De kaart werd verzonden naar de gebr. Poullet, Estaimbourg of Estaimpuis in Henegouwen, 
een  deelgemeente v/d  Waalse gemeente Steenput. 
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Oude Schaapmarkt- in 1974 & 
2014. 

Omdat het verboden was om vondelingen ergens achter te 
laten werden alle grote steden van de Republiek in 1810 
verplicht een schuif in te voeren, het Rolleke. Voor de 
departementen in België waren er 8 steden. Gent was één 
van de laatste om dat af te schaffen, nl. in 1863. Dit wil toch 
veel zeggen over de armoede in Gent! Onmiddellijk werd 
het rolleke dichtgemetseld. Het was gelegen aan de Oude 
Schaapmarkt. Het rolleke kreeg in Gent een andere 
betekenis. In de stadsgevangenis rolden er ook velen  
binnen om een nachtje uit te slapen. In deze betekenis had 
het Rolleke op meerdere plaatsen gestaan. Eerst op de 
Korenmarkt waar het postgebouw stond, daar was er 
voorheen een stadsgevangenis. Veel later werd de stads-
gevangenis De Mammelokker in gebruik genomen. In 1902 
toen deze te klein werd verhuisde de stadsgevangenis naar 
de Schaapmarkt. Deze sloot de deuren in 1978 en werd 
door de fusie van gemeenten overgebracht naar Gentbrug-
ge. Het Rolleke waar de vondelingen werden gelegd was 
enkel op de Oude Schaapmarkt.  Ik bezit helaas  geen oude 
foto van lang geleden, zelfs geen tekening.  

Ja als je de 
foto ziet van 

het 
hoekgebouw 

herken je deze 
situatie..  



Het Rolleke werd rond 1820 geopend en bevond zich op de Oude Schaap-
markt, de vroegere St.-Jansdreef. De achterliggende gebouwen waren het 
Godshuis van St.-Jan-ten Dullen (deze kerk werd sinds 1866 een protestante 
kerk St- John’s Church). Omdat er in West Vlaanderen geen schuif bestond 
en ook in het Noorden van Frankrijk en Zeeuws Vlaanderen niet, werden 
hier vele kindjes te vinden gelegd. Het Rolleke als vondelingenschuif was 
geef schuif, doch vergelijk het met een ton met een deurtje in waar je het 
kindje in een mand inschoof en dan moest draaien en bellen. Werd afge-
schaft in 1863.  Gent was één van de laatste steden in België. Dat wil al veel 
zeggen, veel armoede. 

We weten enkel dat de vondelingen hier achter gelaten 
werden. Spijtig genoeg werd dit nooit vastgelegd. Dat 

gevangenen deze poort binnengerold zijn zullen sommigen 
onder ons zich misschien nog wel herinneren. 

                                                                                                               Toen de Fransen onze gebieden in bezit namen hadden kloosters en kerken het hard te verduren. 
     Vele gebouwen werden  openbaar verkocht voor een fluitje van een cent. Wie was immers geïn-
     teresseerd in zo grote gebouwen. Dat was één van de redenen dat deze gebouwen ook  afgebro-
     ken werden om de stenen terug te kunnen verkopen. Ook dit Godshuis  werd later stadsbezit. 
     Toen de schuif, het Rolleke werd afgeschaft in 1863 kwam een deel voor deze zorg van vondelin-
     gen leeg te staan. In 1898 begonnen er hier werken voor een nieuwe huisvesting, de inrichting van 
een nieuwe stadsgevangenis. Deze was vroeger gelegen onder de stadshallen. Zoals je weet werden de oude stadshallen uitgebreid met 3 extra 
traveeën en alles moest piekfijn in orde zijn voor de expo van 13. Reeds eerder was op de Nieuwpoort een deel van de stadsgevangenis 
gevestigd. Daar weet ik niks van maar het kan wel zijn door plaatsgebrek en dit zal ik even moeten opzoeken.  In 1902 was alles klaar op de 
Schaapmarkt en de gevangenen werden er gastvrij ontvangen. In ieder geval was de ingang van ‘t Rolleke op de Oude Schaapmarkt. ‘t Rolleke als 
stadsgevangenis zou blijven tot 1978 en dan is men verhuisd naar Gentbrugge. Nu op de Einde Were waar de politie zit?  
Wie zei ook weer, een echte Gentenaar ben je pas als je even in het ‘t Rolleke heb verbleven. 
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Oude Schaapsmarkt in 1956 en 2014.  
Als ik de oude foto zag dacht ik 
onmiddellijk “ Alles is verdwenen”. Maar 
ik was goed mis.  

Vorige dia 

johan@sint-pietersdorp.be 
www.sint-pietersdorp.be 

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


Links op de  
foto zie je de  
achterkant v/d  
huizen op de Hout- 
briel. Rechts de ach- 
terkant v/d IJkstraat. 
Het brugje in het midden  
is de verdwenen St.-Jans- 
brug over de St.-Jansgracht  
die overwelfd werd en de 
Nieuwpoort werd. Op de ach-
tergrond de toren v/d St.-Jacobs-
kerk en het kleine torentje van 
het St.-Jan-in-d’Olie hospice.  
Ten opzichte van de oriëntatie v/d 
kerk moet de situatie op de 
volgende dia hetzelfde zijn. 
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De positie van beide torens 
op de foto bepalen het 
gele standpunt v/d 
fotograaf. 
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Nieuwpoort  
johan@sint-pietersdorp.be 
www.sint-pietersdorp.be 
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De Nieuwpoort in de jaren 
vijftig naast die van 2013. 

Aan de linkerzijde op de 
foto kon ik toch nog een 
drietal huizen herkennen 
en plaatsen. Het leek me 
op het eerste zicht dichter 
bij de kerk te zijn. Doch 
schijn bedriegt blijkbaar, 
het was verderop de 
Nieuwpoort. 
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Foto anno 1935.  De enorme 
brouwerij  Excelsior ontstond 

door een fusie van enkele 
kleinere brouwerijen. 

Enkel deze hoek is 
overgebleven na de sloop. 

De kaart is 
van 1841 
en de 
brouwerij 
moest nog 
gebouwd 
worden. 
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Ooit stond dit standbeeld bijgenaamd “De Vliegenvanger” voor het Zuid-station.  
Na de afbraak v/h station en de aanleg van het Zuidpark kwam het toen daar 
terecht. Tenslotte werd het beeld verplaatst naar de IJkmeesterstraat. Hij lijkt zijn 
woede niet kunnen verbergen met de rommel die men aan zijn voeten heeft 
achtergelaten. Doch niets is minder waar… Hij klom en klom, steeds hoger en hoger 
en uiteindelijk stortte hij uitgeput neer met een kreet: ‘Excelsior’. Wat steeds hoger 
of beter betekent. 
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Foto uit de p.p van  

 
gevonden op het internet 
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Eén van de 4 grote brouwerijen van Gent. 
Excelsior werd volledig gesloopt in 1994 
na lange leegstand.  Heden sociale 
woningen.  
 
Alleen de hoek IJkmeesterstraat - 
Nieuwpoort geef ons nog een herinne-
ring aan het verleden.  

Alleen deze hoek 
herinnert jou 
eraan dat hier de 
brouwerij 
“Excelsior “ 
gevestigd was.  

Er waren vele 
brouwerijen in Gent. 

Werd er te weinig 
gedronken in Gent? 
Meiresonne werd 
begin de jaren 70 

overgenomen door 
een andere 

universiteitsstad       
“Stella Artois”. 
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De IJkstraat verdween in 1894. Heden 
IJkmeesterstraat 

Door de cholera werd de wijk het Nieuw-
poortje dicht bij St.-Jacobs volledig gesa-
neerd.  

Van de  gesaneerde huisjes werd “In Den 
Houten Gevel” een kopie gebouwd op de 
expo van 1913. 
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Hoek IJkmeesterstraat –  
Sint-Jansdreef 

Gans deze buurt had het hard te verduren gehad door de cholera- 
epidemie in 1832. In het Oliestraatje bezweek het eerste slacht-
offer. Net zoals op andere plaatsen, vooral bij de minder begoeden 
zocht men zijn toevlucht  tot het plaatsen van kapelletjes. Later 
werd gans deze wijk grondig aangepakt en verdwenen bijna alle 
huizen. Het kapelletje werd later ingebouwd in een hoekhuis van 
het Oliestraatje en de Sint-Jansdreef. 
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Einde A28. 
Om meer 

mogelijkheden te 
hebben dit deel uit 
te breiden werd het 

opgesplitst.   
Zie verder A29 over 
de Ottogracht het 
Baudeloleitje, de 
Bibliotheekstraat, 

enz… 

Geef deze website door aan vrienden met E23 erbij zodat zij onmiddellijk 
hun keuze kunnen maken. Je gaat er hen en ook ons plezier mee doen! 
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