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Drabstraat            Gruuthuizenstraat             Poel  
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De prent op de vorige dia; de harnassen, zwaarden, speren, bogen, kruisbogen, kanonnen, en nog vele 
ander oorlogstuig werden in de middeleeuwen gemaakt door een bepaalde groep van mensen, de 

wapenmakers.  En Gent trok regelmatig ten strijde.  Denk aan de Witte kaproenen die veel hun boekje te 
buiten gingen en daarom later werden opgedoekt.  Heden is deze miserie er ook nog altijd, vooral 

mensen, partijen die denken dat ze de waarheid in pacht hebben. Dan verschieten ze dat ze afgestraft 
worden bij de verkiezingen.  Maar verandert er iets? 

Inbreng van Johan Coppens 
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Korenlei Drabstraat 
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Drabstraat is een zijstraat 
van de Korenlei 

Zie ook de volgende dia 
over dit verdwenen  huis 
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In 1907 

Toch zeer bizar dat men dit huis 
zoveel gefotografeerd heeft en 
het toch afgebroken werd om 
een doorgang te forceren voor 
het Museum van sierkunst. Drabstraat  
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Drabstraat  

Roger Caufrier heeft 
ook hier nieuwe 
aanwijzingen gegeven, 
wat waar is in de 
Drabstraat. 

1956 
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Drabstraat (een zijstrtaat v/d Korenlei) met de 
nrs 11 tot 25 rond 1991.  Wat later begon de 
afbraak voor een eersteklas Hotel  Marriott 

aan de Korenlei. 

De 2 huizen (13/15) 
werden gebouwd             
in 1847 

Nrs 11/ 13 en nr 15 

Over nrs  11, 
13 en 15 zie 
vlgd. dia 
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Pentekening  van De Noter  
rond 1820 van de Drabstraat 

nr 11                  nr 13                      nr 15 

Nr 11 

Drabstraat in 
1956 
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Op de hoek Drabstraat - Gruuthuizenstraat  een huis in Louis XVI stijl  uit 
1774.  Bij het slopen van het oude huis verdween er een Mariakapeltje uit 
1658. Daarom besloot de bouwheer dit  kapelletje in te bouwen. De 
smeedijzeren lamp werd geplaatst in 1934 

Zie 
ook 
vlgd. 
dia 



Gebouw uit 1774 

Ingestuurd door Roger 
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Een Citroën camionette van 
halfweg de jaren 60. 

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


Ik was zeer 
verbaasd deze 
smeedijzeren 
deur nog aan 
te treffen. 

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


Huis van 1783 
Toegestuurd 

door Roger  
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Vlgd. dia 

Van Roger 
johan@sint-pietersdorp.be 
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Verdwenen pand  met een 18-eeuwse  
gevel van 1730 

Heden nrs 22 tot 26 

Toestand                         
1940 en 1979? 

Waarom heb ik twijfels met de datum van 1979 op de foto rechts?  Toeval kan natuurlijk altijd.  Het is een 
auto begin de begin de jaren zestig eind de jaren vijftig maar de auto Minerva houdt het dan toch lang vol. 
de Naftepomp uit de jaren 30  is vervangen uit één van de jaren 50 of begin 60?  

Van Roger Caufrier johan@sint-pietersdorp.be 
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Van Roger Caufrier 
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Dit is een nieuw huis 

Drabstraat  De Drabstraat. 
Beide afbeeldingen hebben 6 traveeën.      
Ik vermoed  dat dit hetzelfde gebouw is. 
De 2 ramen zijn verwijderd en er werd 
een mooie poort gestoken want deze 
heeft  geen harmonie met de voordeur. 
De bepleistering is ook verwijderd.  
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Drabstraat  toen nr 28 
Van Roger 
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Doorgestuurd 
van Roger 
Caufrier 
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Het was Roger die me mailde dat het getekende 
gebouw nog bestaat doch een grondige 
verandering heeft ondergaan, maar toch nog altijd 
herkenbaar. 
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Roger Caufrier heeft ook hier 
nieuwe aanwijzingen gegeven, 
wat waar is in de Drabstraat. johan@sint-pietersdorp.be 
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1940 1900 

Drabstraat  

2012 

De voorgevel van het 
”Hotel van Saceghem” 
geldt als een vroeg 
voorbeeld van Louis XVI 
in Gent 

Eind   60 
begin 70 bij de her- 
aanleg van de 

voetpadden. 

2012 

Hotel van 
Saceghem 

Van Roger 
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Drabstr. 40-42 gebouw uit 1773 

Hotel van 
Saceghem 

Van Roger 
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Hotel de Flandre,  
Poel – Drabstraat.  
Het hotel opende 

zijn deuren in 1804. 
Tegen het einde van 
de 19e eeuw hield 
het op te bestaan. 

Daarna een 
financiële instelling 
en heden terug zijn 
oude bestemming. 
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waar vroeger een pensionaat was 
is heden een muziekschool 
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Hotel De Courtrai werd 
afgebroken  in de 19e eeuw en 
vervangen door het huidige 
gebouw, later discount De Poel, 
Unic en heden Spar. 
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Huis van vertrouwen 

De 
Poel 
nr 14 
nr 7  

nr 18  
nr 24 
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De Poel in 1908 
heden CM 
gebouwen  
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Op het eerste zicht een goed bewaard gebouw 

Poel  
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De Poel   tijdens Wereldoorlog I 

Rerum Novarum (Van een omwenteling) is een in 1891 door Paus Leo XIII 
geschreven encycliek.  De encycliek houdt zich bezig met de situatie van de 
arbeidersklasse en formuleert in de vorm van een aantal uitgangspunten de 
sociale leer van de Katholieke Kerk. 
Als kleine jongen hing het portret van deze paus aan de schouw bij mijn 
grootvader.  Geschiedenis heeft mijn grootvader bijgebracht zonder dat ik 
het wist.  Over Rerum Novarum heb ik lang veel onthouden. Maar 2 jaar  

eerder in 1889 liet die zelfde paus Leo XII dit verstaan aan de 
Paters van Scheut die naar de Congo trokken.  “U kent, Mijn 
Zonen, ons vurig verlangen dat de wilde volkeren van Afrika de 
duisternis van de dwaling verlaten voor het schitterende licht van 
het evangelie, en dat zij hun ruwe gewoonten ruilen voor 
beleefdheid en christelijke beschaving.  Deze verandering zal tot 
gevolg hebben dat deze stammen, die verlaagd zijn tot het 
dierlijke niveau, onttrokken worden aan de wet van hun grillen, 
en dat zij van de slavernij van het verderf gebracht worden tot de 
glorievolle vrijheid van de kinderen van God.” 
Wat een uitspraak. Wat ik wel weet dat vele paters broeders en 
nonnen er anders over dachten en reeds veel eerder dan 1889.  
Ik denk aan de Spaanse overheid in Amerika en dat paters er 
tegen de uitbuiting van volkeren protesteerden. 

De Vooruit had zijn bijeenkomsten in de St.-Pietersnieuwstraat en                         
op de Vrijdagmarkt.  De Christelijke arbeidersbeweging hier op de Poel 



Poel  
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Poel  

De Poel met de Ramen werd afgebroken om 
er dit grote gebouw op te trekken voor 
burelen.  Plaats?  Waar we vroeger onze 
belastingsbrief mochten posten. 

Foto eind de jaren 60 

Na het dempen van de Houtlei in 1899 
werden  de huizen aan weerzijden 
gesloopt.  De Poel werd in 1904 ver- 
breed en deze burgershuizen (links)  
werden er opgetrokken.  En 60 jaar 
later in 1965 werd dan  een burelen-
complex opgetrokken (bovenaan).  De 
herenhuizen en de burelen staan dus 
deels gebouwd waar vroeger de Oude 
Houtlei liep. 
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Einde B13.  Zie verder 
B14 over de Korenlei 

Nog geen enkele letter 
erin.  Van wanneer zou 
de eerste letter in 
gebruik zijn genomen? 
De jaren dertig??? 

Beste, wij zijn geen bedrijf dat men 
dagelijks contacteert.  Voor ons is het van 
belang het webadres door te geven  aan 
vrienden en ook E23 erbij  te vermelden 
zodat zij onmiddellijk hun straat kunnen 

aanklikken.  Zalig toch! 
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