
A30 Steendam  
van Bij St.- Jacobs tot de St.-Jorisbrug 
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1855 1880 
Place St.-Jacques of 
“Bij Sint-Jacobs”, 

het begin van de Steendam. 
De paarse pijlen geven de richting 
van de nummering v/d huizen op 

het plein aan. 
De oranje stippelgelijnde cirkel is 
bij benadering de plaats van de 

huidige rotonde. 

Dit alles ter oriëntatie voor de 
volgende dia’s met huizen, 

bruggen en grachten die van de 
kaart verdwenen zijn. 

De Steendam, voorheen St.-Jorisstraat 
genaamd begon aan de Kernemelkbrug 
(gesloopt in 1900) en liep naar de St.-
Jorisbrug. 

Ottogracht……….. gedempt
  

24 
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33 
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11 
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Foto vóór 1898, het jaar dat de paardentram werd 
vervangen door de accutram. De Bibliotheekstraat 
moest nog worden aangelegd door het Baudelopark. 
Dit park was voorheen de plantentuin. Je ziet boven de 
huizen het dak en het torentje van de Baudelokapel. 

Nog  te verdwijnen 
huizen zie vlg. dia 
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1900 

24 

29 

1 

25 

Socké J. 
goudsmid-juwelier Mahieu F. 

broodbakker 
Delannoy L. 
mercerie Van Acker E. 

café 

Delanghe A.  
café 

Verstraete K. 
café 

De huizen op de voorgrond stonden langs “Bij 
St.-Jacobs”. Deze met witte nummering wer-
den ± 1901 gesloopt voor de aanleg van de 
Bibliotheekstraat in 1904. Beide huizen nrs 28 
& 29 bleven aanvankelijk overeind en werden 
in 1903 Steendam 3 & 5. De reeds bestaande 
huizen 1 & 3 op de Steendam werden her-
genummerd in 9 & 11. 
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26 
27 

28 

Tussen  beide oranje stippellijnen lag de Kerne-
melkbrug over het waterloopje dat naar de 
Baudeloolei liep. De Steendam begon pas over 
het brugje aan de 2e stippellijn.  

De reling aan de overkant v/d straat zou nog 
een stille getuige zijn v/h Karnemelkbrugje. 

zie vlg. dia 
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Steendam nr 11. Dit huis, pastorie van St.-Jacobsparochie, had voorheen het nr 3 en 
werd gesloopt om er in 1952 een nieuwbouw op te trekken, een dikke meter achteruit 
op de nieuwe rooilijn. Het portaal en de smeedijzeren balustrade op het balkon wer-
den gerecupereerd en opgeknapt en er kwam een mansarde bovenop. 
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± 1950 

1975 
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1925 Een beetje verder op‘t Steendam 
hadden we toen ook al het winkel-
pand van M. Rogge-Barridez, 
voorheen H. Rogge-De Baets.  
De gekende familiezaak boerde 
blijkbaar goed en kon door de ja-
ren heen de winkel alsmaar uit-
breiden. De zaak is er nog steeds 
doch nu in het huis waar voorheen 
het meubelmagazijn “Vooruit” was 
gevestigd. Zie vlg. dia. 
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Ik heb de kleine foto hiernaast ingelast ter verduide-
lijking v/d klok- en trapgevel die op de grote foto door 
overbelichting nauweluijks te herkennen zijn. 

1910 

1923 
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Bij K.B. van 22 
aug. 1841 besluit 
de provincieraad 
dit oud bisschop-
pelijk paleis te 
verkopen om een 
nieuw paleis op 
te trekken aan de 
Reep.  
Jaren eerder, 
onder het Franse 
bewind zochten 
ze een mooi 
gebouw om de 
prefectuur een 
onderkomen te 
geven. Vermits 
dat de geestelijk-
heid niks meer te 
zeggen had, was 
dit een zeer mooi 
gebouw voor het 
Scheldedeparte-
ment. Bij de on-
afhankelijkheid 
verdwenen de 
departementen 
en werden ze 
omgetoverd tot 
provincies. 
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Steendam 

± 1907 
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Waar dit gebouw nu staat woonden vroeger de Jezuïeten, tot paus Clement XIV deze orde afschafte in 1773, daarna kwam het gebouw in handen van de Baudeloabdij 
dat achteraan was verbonden met een brugje met die abdij. Rond 1777 werd het voormalig gebouw afgebroken en kwam het huidige in de plaats. In de eerste periode 
van het Frans bewind werden alle kerkelijke goederen aangeslagen. Met het concordaat moest de bisschop toch een plaatske krijgen. Dit kreeg de bisschop vanaf 1802 
enkele maanden tijdelijk op de Zandberg, dan verhuisd naar de St.-Jacobsnieuwstraat in het huis van David ‘t Kindt tot 1806.  Hier op het Steendam was het  
bisschoppelijk paleis gehuisvest tot 1845.  Daarna ging het richting de Reep.  

Reeds begin 19e eeuw gebruikte men blijkbaar het waterkanon om betogers uiteen  te drijven. Aan 
de kleding te zien is de tekening uit de Franse of Hollandse tijd.  De tekenaar had last van juiste 
verhoudingen.  Hij tekende de straat met een veel te grote hoek van zowat 45° terwijl de straat daar 
maar lichtjes draait. 
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1922 

Eindelijk leven in de Rembert Dodoens-
dreef nu de stadsbrouwerij Gruut, die 
van de Grote Huidevettershoek kwam, 
er zijn stek heeft gevonden. 
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1932 1978 
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59 

Jules Velter had destijds een 
zaak van ondermeer kachels, 
gasvuren, keukenstoven en -
gerief. Hij was verdeler van de 
kwaliteitsvolle nationale 
producten van Nestor Martin 
en Les Fonderies Bruxelloises. 

Café ‘t Tonneke ook nog her-
kenbaar door zijn oud geveltje. 

 

Ik hanteer hier de huidige 
nummering (2022) gezien die 
zo vaak zijn veranderd. 

59 
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Van beide burgerhuizen, nrs 41-43 op ‘t Steendam in 1902, is vandaag niets meer te 
terug te vinden. Er staat al een tijdje een nieuw appartementsgebouw op die locatie. 
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Bazar Steendam gedurende meerdere 
decennia een huis met faam op gebied 
van vrijetijdsbesteding. Nadien was er 
Tom-Tom; nu ook al verdwenen. 
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1975 

De voormalige brouwerij de ‘Vier Heemskinderen’ uit 1731 op 
het huidig Steendam 79, waarvan de ooit gewezen houten 
gevel in het verre verleden, fraai gerestaureerd werd in 1991 
door arch. Luc Vertongen. 

Het huis van de buren Buyck wordt belicht  
in de volgende dia. 
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1899 
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‘Drukkerij der Rode Toren’ v/d gebr. Buyck t.h.v. ‘t Steendam 83 was 
niet zo maar de eerste de beste. Zij gingen er prat op te drukken voor 
talrij-ke overheidsinstanties en spaarden geen moeite om hiermee in 
grote letters reclame te maken op hun huis- en magazijnengevels. 
Hun briefhoofd uit het jaar 1901 verwijst tevens naar hun 2e werk-
plaats op de Coupure. De brief was gericht aan de heer P. Remy, consul 
van België in Alexandrie, Egypte. Jawadde. 

De voormalige St.-Jorisbrug (± 1875), een metalen draaibrug, liep in 
het verlengde van ‘t Steendam rechtdoor op de Rodetorenkaai. Zij 
werd gesloopt na de aanleg van de nieuwe brug die meer op de voor-
grond op de foto kwam te liggen omstreeks 1907-’08, zodat men een 
S-bocht diende te maken om de Steendam op te rijden. 

Let bovendien op de hoek van ‘t Steendam waar er nog geen huis 
stond en de Baudelokaai nog diende aangelegd. 

Baudelohof 

Oude St.-Jorisbrug 
Café ‘De Groote Pint, bij Louis 
Rogiers, Rodetorenkaai 1 

1903 
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Steedam 89 
Waar is de tijd, een Vivo win-
keltje. De kleine zelfstandigen 
verenigden zich ook en moes-
ten concurrentie doorstaan 
met andere ketens zoals 
ondermeer de Welvaart-
winkels, Vooruit, VéGé en nog 
vele andere. Ze hebben allen 
de duimen moeten leggen voor 
meerdere grootwarenhuis-
ketens zoals Sarma, Nopri, GB 
… 

1959 
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Koninklijk 
Kollegie  

‘s Stads openbare Plantentuin 

St.-Jorisbrug 

Let op, dit is een kaart gemaakt tijdens de 
Hollandse tijd die verder gebruikt werd tot 
1855, het jaar dat de gebroeders Gérard 
hun kaart af was. 

Hier onderaan heb ik de situatie aan-
gevuld rond St.-Jacobs komende uit 
een ander sectie van dezelfde kaart. 

De Steendam begon vroeger pas over het water aan 
de Kernemelkbrug. Nadat het water aldaar gedempt 
werd werden de laatste huizen van Bij St.-Jacobs ook 
bij de Steendam gevoegd. 

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


10 

8 

14 

2 
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< 1901 De huizen aan de pare kant op 
‘t Steendam vooraleer de St.-
Jansgracht aan ‘t begin van de 
straat gedempt werd. 

Mei 1832,  de 1e grote chole-
raplaag eiste het 1e slacht of-
fer in het Oliestraatje, een 
zijstraat v/d Steendam.   
De choleraplaag zal vooral 
toeslaan in de citeetjes. Vier 
maanden na de 1e dode zullen 
er nog 1227 mensen sterven 
in Gent. 
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Steendam nr 4 

Je ziet nog juist het randje 
van het huis van nr 6 
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3 foto’s in een collage 
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Steendam café de Martiko in 
1929 met ernaast de ijzerwinkel 
De Ploeg. 
De Martiko van Walter De Buck is 
dan verhuisd naar de Kammer-
straat waar het wat beruchter 
werd. 
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In 1747 verkrijgt de eigenaar 
van de stad de toelating zijn 
huis tegen het einde van de 
Steendam af te breken. 
De Goublomme met fraaie 
Louis XV-gevel kwam in de 
plaats. 
Kijk es goed, door de jaren 
heen heeft men alles terug 
naar de oorspronkelijke 
plannen hersteld. 
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Foto links 
Steendam in 1920 

66 Deschuyter & Moens 
       ijzerwaren De Ploeg 

68 Sintobin G. 
       borstelfabriek 

70 Diegenant J. 
       meubelmaker 
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De fundering van de oude St.-Jorispoort uit de 13e eeuw en rechts een afbeelding van de torenpoort en de St.-Jorisbrug over de Leie die 
afgebroken werd eind 16e eeuw. Op een ander deel in deze presentatie zal je zien dat de oude St.-Jorisbrug in het verlengde van de Steendam 
lag. De toren was reeds in de vroege middeleeuwen afgebroken wegens stadsuitbreiding en een nieuwe poort lag dan aan het einde van de 
Dampoortstraat. Deze situatie is ook gebeurd aan het andere kant van de stad. De Ketelpoort (aan het oude Justitiepaleis) werd opgegeven en 
verplaatst naar de Kortrijksepoort, deze noemde men ook de Persellepoort. 
De St.-Baafsabdij lag dus vroeger buiten de stadsmuren en met het verplaatsen van de poorten kwam deze dan weer binnen de muren te liggen. 
Wat later maakte Keizer Karel er een vesting van en werd de St.-Baafsabdij daar dan opgegeven . 

Leie  

    Deze brug lag                   
             vroeger in het  
                  verlengde van de   

                            Steendam 
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Op de vorige dia zag je nog de 
fundamenten van deze poort aan de 
Steendam en St.-Jorisbrug. 
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Rode 
toren 

St.-Baafsabdij 

St.-Jacobs 

Reep 

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


Rond 1909 schilderde hij nog vlug dit schilderij want hij moet zeker geweten 
hebben dat ze de oude St.-Jorisbrug enkele maanden later zouden afbreken en 
een nieuw traject geven. 

Emile Claus (Sint-Eloois-Vijve 1849 -
Astene 1924), een Vlaams kunst-
schilder. Hij was de prominente  ver-
tegenwoordiger van het impressio-
nisme in België. 
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Ter vergelijking een foto van 
2020 en een aquarel van ± 
1820. De soldaat-kunstenaar 
Wynantz stond op de oude 
St.-Jorisbrug. De Baudelookaai 
zoals je ziet bestond nog niet 

Op de vorige dia zien we nog de helft 
van de oude brug waar soldaat Wynantz 
stond te schilderen. Deze sluis bestond 
nog niet. Deze zou er pas zestig jaar 
later komen om zoveel mogelijk vat te 
hebben op de getijen die Gent regel-
matig teisterden. 

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


De oudere St.-Jorisbrug over de Leie lag op de 
as v/d Keizer Leopoldstraat - Steendam.  
100 meter verderop de Pasbrug die ook in het 
verlengde lag van de straat Tussen ‘t Pas. 
Nu ligt de St.-Jorisbrug ietsjes verderop, het 
eiland werd daar uitgebaggerd en beide 
bruggen verdwenen. 

Rode Torenbrug 
Pasbrug 
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Einde van deel A of 
de Kuip van Gent. 

Zie verder voor één 
van de 4 andere 
delen B C D of E 
over andere 
stadskwartieren. 
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Geef deze website door aan vrienden 
met E23 erbij zodat zij onmiddellijk 

hun keuze kunnen maken. Je gaat er 
hen en ook ons veel plezier mee doen. 
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