
Ingelandgat, Watergraafstraat, Wilderoosstraat, Jonkvrouw Mattestr., 
Zwartezusterstraat, Hoogstraat, Peperstr,  

B 17 
Het Ingelandgat heeft niks te 
maken met Engeland. Vroeger 
waren er 2 in Gent. De huidige 
en de Coupure-gang. Een 
ingeland is iemand die land heeft 
binnen een waterschap, een 
grond door een dijk en een 
gracht omringd (wijk omringd 
door een vestingmuur of dijk en 
water). Nu moet je niemand 
meer wijsmaken dat je alle 
weken even naar Engeland moet 
gaan. 
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Hoek St.-Michielsplein – 
Ingelandgat.  De huizen 
werden afgebroken om de 
St.-Michielsparking en 
woningen te realiseren.  

Ingelandgat nr 4 in 1919.                
heden een zeer  beken-                             
de verkoopszaal  

Ingelandgat 2 in 1956 

Dit is het                    
hoekhuis met                                
de  St.-Michielsstraat 

Begin van het Ingelandgat 
aan de St.- Michielsstraat 
-parking. 
De rechterkant is er niks 
veranderd en bleef de 
toestand zoals meer dan 
100 jaar geleden! 
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Watergraaf-
straat.  Is een 
klein steegje 
dat de St.-
Michiels-
straat ver-
bindt met het 
Ingelandgat 

Ingelandgat nrs 6 en 8 De pare kant, niks 
veranderd 

Ingelandgat nr 17 in 
1956 
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Ondertussen is men de 
woning  waar dokter 
Guislain woonde aan het 
opknappen.  Doch terug 
gestopt (bankroet?) 

Ingelandgat  
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De Watergraafstraat aan het Ingelandgat . Het 
ingangsmonument van de kapel verplaatst 
naar de Watergraafstraat?  De foto is jonger 
dan de kaart. In 1933 werd het Schokke-
broersvestje aangepakt. Daarna het 
Watergraafstaatje? De straat maakt een lichte 
bocht op de foto. Op de kaart is er maar 1 
lichte bocht. Heden niks meer te herkennen. 

Wanneer de bovenste foto is 
genomen weet ik niet. Ook niet 
wanneer deze barokke ingangs-
deur is afgebroken enz…  En 
men is daar volop terug aan het 
veranderen.  Wanneer dit 
Mariakapelletje daar is 
geplaatst weet ik evenmin. 

Eerst dacht ik dat de poort uit de Watergraafstraat was ver-
huist naar de St michilsstraat (b12). Nee het is een andere 
poort, in ieder geval zal ze nog bestaan  maar waar hé ? 
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Ik ben benieuwd of 
het kapelletje nog aan 
de muur hangt. ‘k Zal 
toch even moeten 
gaan piepen wat 
dieper in het steegje. 

Over deze situatie zie St.-Michielsstraat B12 
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Jonkvrouw 
Mattestraat 

Ingelandgat  

Alle huizen rechts 
verdwenen voor de 
verbreding van de straat 
vóór 1900  

Ingelandgat is een zijstraat van de 
St.-Michielsstraat 

De Watergraaf(str.)                                                     
was een ambtenaar die                              
toezicht moest houden op                        
ganzen, zwanen, eenden, enz… die op                   
de Gentse wateren en stadsgrachten 
leefden.  Deze vogels waren eigen-                   
dom van de graaf.  

Gebouwd in 1959 
zie vlgd. dia 
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Alles is verdwenen voor de St.-Lucashogeschool in 1959, zie vorige dia  

Ingelandgat toen nrs 26 – 18 
Zie vlgd. dia 

Watergraafstraatje  

Ingelandgat rond 1900 
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Ingelandgat huizen gesloopt in 
1959 (zie vlgd. dia) 

Ingelandgat in 1926 Ingelandgat 16 en 18 in 1940 

Zwartezustersstraat 
Ook vlgd. dia  

De foto links 
werd geno-
men vanuit de 
Wilderoosstrt. 

Deze muur zal 
later afgebroken 
worden om de 
Zwartezustersstr 
door te trekken 
naar de Oude 
Houtlei. 
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Het was Roger 
Caufrier die 
opmerkte dat dit 
niet het hoekhuis 
Struifstraat - 
Zwarte zusterstraat 
maar 
Wilderoostraat - 
Ingelandgat is 
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De Wilderoosstraat, een zijstraat van 
het Ingelandgat. 

Je zou toch schrik krijgen om zo een 
huisje te kopen. Waarom? Allerlei 
verplichtingen…. 
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St.-Crispijnstraat met de  
Wilderoosstraat  

Wilderoosstraat 

Nooit gedacht dat ik nog 
gebouwen van meer dan 100 jaar 
geleden zou  aantreffen 

Idem v/d 
vorige dia 
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Het Pand in 
Onderbergen was 

nog bewoond. 
Blijkbaar hebben 
ze gans de gevel 
heropgebouwd 

want er is niks 
meer te bespeuren 

van ramen noch 
van de dorpels.  

Wilderoosstraat 
met Onderbergen  Vorige dia 
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Kaart van 
1880 

Niet meer bestaande muur  
       aan  het Ingelandgat 

Foto van rond 1900. 

Zwartezusterstraat  werd 
doorgetrokken door de tuin 
naar de Oude Houtlei. 

. 
Plaats van 
de fotograaf 

Na de afbraak van het hoekhuisje moest men 
de nieuwe rooilijn respecteren. 

In 1899 werd de Houtlei gedempt. Alle 
gebouwen werden afgebroken, waar nu 
de gebouwen staan van St.-Lucas lag 
vroeger de Houtlei. De kaaimuren wer-
den zeker gebruikt voor het oprichten 
van de Neogotische gebouwen. Waar 
vroeger de muur met de poort stond 
kwamen er huizen te staan die in 1959 
werden afgebroken, zie vorige dia l inks 
boven.  Waar de poort was heeft men de 
Zwartezusterstraat doorgetrokken tot de 
Oude Houtlei. De blinde muur van de 
foto boven is gelegen in de Struifstraat. 

De nog bestaande kerk 
uit 1844 is ingenomen 
door St.-Lucas. 
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Meer uitleg over dit 
gegeven op de 
vorige dia onder de 
Zwartezusterstraat. 
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Zwartezustersstraat  
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Ingelandgat  

Op deze plaats stonden  er 
huizen tot 1959.  

Gebouw na de afbraak van de 
huizen in 1959.  

Sorry hoor, mensen die ik            
ken in deze straat vinden dit 

betonnen gebouw afschuwelijk. 
En Jij? 

Kaart van 
de 

omgeving 
in 1825 
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Jonkvrouw 
Mattestraat  

Jonkvrouw 
Mattestr.  

Jonkvrouw Mattestr. met op het eind Onderbergen. 

Op de oude foto steken er nog voluit 
ankers op de muren.  Heden is er geen 
enkel anker meer te bespeuren en zijn 
de gebouwen onherkenbaar veranderd. 
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Hoogstraat nrs 3 & 5 

Het kruispunt  
Hoogstr. – Houtlei 
- Ramen  

Hoog-
straat 
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Het Pensstraatje nu Turrepoortsteeg 
Hoekhuis  in 1925  

Foto 1910. Huizenrij in begin van de Hoogstraat.  

Het hoekhuis is niet dit van de Hoogstraat met de 
Peperstraat, zoals op de foto vermeld staat. De tram 

rijdt al meer dan 50 jaar niet meer door de Hoog-
straat.  Werd de foto getrokken om aan de restau-

ratie te beginnen om de Wereldtentoonstelling             
wat meer luister te geven? 

De Duizend Vuren zijn in de 1e 2 huizen hun zaak begonnen, 
dan verhuisd naar de Contributiestraat.  Ik vermeld dit omdat 

de Duizend Vuren aan de Contributiestraat een algemeen 
herkenningspunt was om iemand de weg te wijzen. 
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Waar vroeger de Houtlei was staan nu deze 
huizen. Het is dus uitgesloten dat de Hout-
leie terug een kanaal zou kunnen worden. 
Voor de Reep open te leggen was dit veel 
gemakkelijker. Parking weg, zand eruit en 
terug water laten binnenstromen. Natuur-
lijk is alles rapper gezegd dan gedaan.  
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Afbraak huis naast 
de Penssteeg in 
1905 

Begin van de  
             Hoog-

straat 

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/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf


Zie terug situatie 
               op      B11 

Op B11 zien we dat deze huizen 
werden gebouwd  op de oude 
kaaimuren van de Oude Houtleie 

Na de demping van de 
Houtleie verdwenen eveneens 
deze 2 huizen om Ramen 
breder te maken 
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De oude woningen werden af-
gebroken in de jaren zestig  

                     om er de moderne  
                              kantoren te  
                                     bouwen 

Na de demping van de Houtleie werd 
dit gebouw gebouwd op de oude 
Houtleie. En laat in de jaren zestig 
werd gans dit blok afgebroken en 
nieuwbouw kwam in de plaats. Zie 
onderaan rechts 

Eind de jaren zestig werden 
deze twee gebouwen afge-

broken om dit moderne 
gebouw te kunnen 

verwezenlijken . Het was 
toen ook dat ze op de 

fundamenten stootten van 
de oude Turrepoort. 

Het gebouw kreeg na het vertrek van de belastingen een face-lift 

Foto van 1965 
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Hoogstraat  toen nrs 10, 12 en 14 

Achterkant van de gebouwen op 
de vlgd. dia (hotel Reylof) 

Heden huisvesting op de plaats van waar 
eens de CM-gebouwen stonden. 
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Hoogstraat.  Nu hotel Reylof. Gebouwd in Louis XIV stijl in 
1724. Voor de bouwaanvraag volstond een tekening van de 
voorgevel.  Heden een pak papieren in te vullen. In 1736 
moest de woning openbaar verkocht worden omdat de 
bouwheer het te groots zag en zijn schulden niet meer kon 
betalen.  Reylof °Amsterdam 1684  +Gent 1742. 

Ontwerp uit 1724  
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Anno 1959 

Aquarel uit 1729 Doorgestuurd door 
Roger, Hoogstr. nr 24 

? 

Is op de onderste foto 
rechts een deel van het 
gebouw verdwenen net 

zoals de monumentale 
bol? 

Hotel Reylof vandaag 

Oorspronkelijk hoorden deze 2 traveeën aan 
het nevenliggende gebouw. Met de laatste 
renovatie terug  naar                                                           
de oude toestand. 



De Hoogstraat 
begin de jaren 
zeventig. De 
huisnummers 
toen?  25, 23 en 
21.  Ik ben 
benieuwd wat ik 
zal aantreffen. 
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Peperstraat    nr 1 Peperstraat nr 1 in 1963 Peperstr 3 in     
         1959 
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De stadsuurwerken die over gans de stad 
werden geplaatst vanaf 1855 

Hoek Hoogstr.- Peper-
str. 4 verschillende 

gedaanten van 
hetzelfde huis  

straat 



Peperstr nr 9 
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Peperstraat nr 2, 4 
en 6 in 1940 

In de Peperstraat nr 6.  Hier werd M. Maerterlinck geboren in 1862, hij was een 
Franstalig schrijver.  Na zijn studies bij de Jezuïeten schreef hij zich in om rechten te 
studeren maar later heeft hij geen enkel proces gewonnen.  Toen was het al zeer 
duidelijk dat zijn hart lag bij het schrijven van boeken.  Op 34 jarige leeftijd woonde 
hij reeds definitief (1896) in het zuiden van Frankrijk.  Vanaf  1886 zat hij al in de 
Parijse milieus met vele kontakten met voorname symbolisten.  In 1911 kreeg hij de 
Nobelprijs voor letterkunde toegekend. Gestorven in Nice in 1949.  Was hij nu een 
Belg of  Fransman. Ja in theorie is hij van geboorte Belg.  Maar reeds op 20-jarige 
leeftijd bevond hij zich regelmatig in Frankrijk… Ik vraag me af hoe de Fransen hem 
beschouwen.  Zo is het ook met Pierre De Geyter die de componist was van de 
Internationale en die reeds op 5 jarige leeftijd in Frankrijk woonde. 

Hier zie je nog duidelijk de deuropening van nr 

4. Waar nr 2 was zie je nog de sporen van de 
deur. En het huis nr 6 was al eerder afgebro-
ken toen de polykliniek daar was. 

Na de oorlog zullen deze 2 

huizen ook goed verbouwd 
zi jn geweest 
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Hoek Peperstraat - Komijnstraat  

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/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf


Peperstr. nr 18 

Hoek Peperstr. – Hoogstr. 
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Zie verder deel B18 
Beste we zijn geen bedrijf dat 

men dagelijks contacteert. Voor 
ons is het van belang het web-

adres door te geven  aan 
vrienden en ook E23 erbij  te 

vermelden zodat hij of zij 
onmiddellijk hun straat kunnen 

aantikken. Zalig toch!   
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