
Oude Beestenmarkt, Nieuwbrug 
en -kaai, Veermanstraat en -plein,  
Van Eyck- en P. de Keyserestraat, 
K. Karel-, Doorn- en Frans Acker-
manstraat en Zilverenberg. 

De 53 wapenschilden van de gilden uit 1524 door Pieter de 
Keysere (straat aan zwemkom Van Eyck) 

D22 
De Franse Revolutie begon in 1789 en enke-
le jaren nadien (1794) werden we ingelijfd 
bij de Franse republiek. Alle rechten wer-
den afgeschaft en er kwam een nieuwe 
grondwet. Zo werden ook de gilden af-
geschaft. Als je vroeger bij één van de 52 
gilden wilde behoren moest je een proef 
afleggen. Bij de gilde van de slotenmakers 
moest je een slot maken. Daarbij paste ook 
een sleutel! 
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Pieter de Keysere tekende, schilderde Gent in 1524 vanuit de St.-Baafs abdij. 
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Pieter de Keysere uit 1524. Dat kan al tellen hé. Vandaar dat het schilderijtje van zijn pluimen 
aan ‘t verliezen is 
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Rond 1905  
zouden de 
genietroepen 
deze 
eilandstrook 
verwijderen 
tot aan de nog 
aan te leggen 
brug 
onderaan. 

Let op, de kaart is van ±1870 en alles zal nog veel veranderen de volgende 50 jaren 
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De Oude Beestenmarkt rond 1821 geschilderd door 
Poelman. Aan deze brug begint de Keizer Karelstraat. 
Deze huizen van de vorige dia stonden er nog in het 
begin 20e eeuw.  

Niets  meer te herkennen 

Richting St.-Jacobs 

Deze brug heeft 2 
bogen in 1821 en 
in 1852 had ze 
maar 1 boog 
meer (zie verder) 
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De Oude 
Beestenmarkt 

Vlg. dia zelfde plaats 
in 2020 
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Vorige dia 
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20 meter verder stond er nog een 
fontein.  Was deze hier aangereden 
geweest en kapot en hebben ze 
voor het zekerste deze wat verder 
geplaatst  dat weet ik niet 
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De Oude Beestenmarkt die we zolang zagen. 

Heden  

Heel lang 
geleden 
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Fontein in 1964 
aan de Oude 
Beestenmarkt. 
Fontein staat  
nu op de 
Kalandeberg. 

Verdwenen trapgevel 
van 3 dia’s eerder 
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Zilverenberg 12 

Wie had nog gedacht dit huis te kunnen plaatsen. Het huis zal 
waarschijnlijk gefotografeerd zijn om een aanvraag te verkrijgen om 2 
nieuwe huizen te mogen bouwen rond 1900? 

9 verdelingen op de muur 

Zilverenberg  een zijstraat  
van de Oude Beestenmarkt 
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Zie vlg. dia 

Kalverberg  
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St.-Jacobsnieuwstr. - Oude Beestenmarkt.   
Vooraan de ondertussen afgebro-ken 
Nieuwbrug, toen er op de Reep nog 
schepen vaarden.  

De reling v/d oude ijzeren brug 

1920 
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Aan de Reep - St.-Jacobsnieuwstraat  
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Reep met de Keizer Karelstraat in 1962 

Alles is vervangen door nieuwbouw 
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Het Zwembad Van Eyck uit 1886. Zollikofer en De 
Vigne sloten met het stadsbestuur een contract af 
om het alleenrecht te hebben voor 44 jaar. Nadien 
zou het Van Eyck zwembad in handen komen van de 
stad. 

Sinds 1942 was de Van Eyckplaats,  het De Vigneplein. Maar waar de feestzaal was 
weet ik ook niet. Zeker niet waar het zwembad was, want dit stond er reeds in 1886, 

Het warm water, toen, werd gele-
verd door de nabijgelegen textiel- 
fabriek van Lousberg op de Reep. 
En ik dacht dat dit iets was van de 
laatste tijd!!!  Reeds in 1886 kon 
men reeds warm water zo ver 
transporteren met leidingen. 
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De oorspronkelijke kaart is van 1825 dat is de tijd toen 
we nog 1 land vormden met Nederland. Dat is lang 
geleden. De K. Karelstraat moest nog aangelegd worden. 

Dit was een belangrijke straat om van het station naar de 
stad te gaan zonder alle kleine straatjes door te moeten 
gaan. Tezelfdertijd  ongeveer werd ook de Stationstraat 
aangelegd die aansloot op de bovenvernoemde straat. 
Hier zie je duidelijk op de onderste kaart dat de overheid 
goed oplette dat ze zo weinig mogelijk gebouwen 
dienden af te breken. Ik heb de 3 kaarten in dezelfde richting gelegd. 

Bekijk de Reep en de Achtervisserij 

Dit is een watertje dat 
later gedempt werd 

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


35? 

 Doornsteeg. Op beide kaarten van 1855 en 1880 zie ik nergens de insprong van dit grote 
herenhuis. Dit huis zal gebouwd zijn geweest na de opmaak van de kaart na 1880 

1880 1855 

Al deze huizen zullen 
verdwijnen voor de 
bouw van het RTT 
gebouw 
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Een oude houtgravure uit 1524. Het oudste stadsgezicht van de stad Gent  

Waarom 
deze dia 
hier? Omdat 
de Pieter de 
Keyserestr. 
naar deze 
etser, 
schilder, 
werd 
genoemd. 
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Het  beluik 38/48 in de P. de 
Keyserestraat voorheen de 

Mortierstr. op de hoek met de 
Doornsteeg en de zijkant van het 

zwembad Van Eyck. Dit beluik werd 
reeds in 1936 onbewoonbaar 

verklaard maar in 1975 bleken er nog 
2 beluikhuisjes bewoond. De 

muurkapel was van 1867-’69 en werd 
in 1937 en 1991 vervangen (foto’s 

zijn van rond 1936) 

Het beluik aan de P. de Keyserestraat, 
(Mortierstr en de Doornsteeg)  
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Gebroeders Van Eyckstraat, hoek Pieter de 
Keyserestraat  (vroeger Mortierstraat) uit 1903 

Gebroeders Van 
Eyckstraat linker kant 

‘k dacht nog het oude herenhuis aan 
te treffen. Niet zo 
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Veermanstraat, Veerstraat, Rue du Ponton. Spijtig geen goed zichtbaar nr. 
op de foto.  Want op de foto zien we dat er 2 deuren zitten voor 1 huisje.                
Dat duidt waarschijnlijk op achterliggende huisjes. Zeg maar een                                   
citeetje. Al deze huisjes zijn verdwenen rond 1886 voor de                                         
aanleg van het zwembad Van Eyck in 

In ieder geval 
zit er veel kans 
is dat er een 
citeetje achter 
deze ingang 
zat. 
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De Veerstraat is volledig verdwenen met  de afbraak van deze 
huisjes. Gelukkig kunnen we op de kaart en de huisjes de 
nummers lezen. Het zijn pare nummers, dus de rechterkant van de 
straat. Waren de onpare nummers al eerder gesaneerd? Ik weet 
het niet. Zie vlg. dia. johan@sint-pietersdorp.be 
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Rond 1905  
zouden de 
genietroepen 
deze eiland-
strook ver-
wijderen tot 
aan de nog 
aan te leggen 
brug 
onderaan 

Let op, de kaart is van ± 1870 en alles zal nog veel veranderen de volgende 50 jaren. 

Alles boven de blauwe lijn 
werd gesaneerd 

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


Kaart 
van 

1880 

Vlak tegen het zwembad aan lag er een depot van de Schooldienst van de Stad Gent. Dit werd 
verwijderd om  dit plein te kunnen aanleggen en vooral om de Belgacomtoren te bouwen 
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Lang heeft dat huisje overeind gebleven, zeker tot begin 
afbraak van de huizen voor de bouw RTT (zie vlg.dia) 

De huisjes in de Gebr. Van Eyckstraat dicht tegen de Keizer 
Karelstraat. 

Je ziet duidelijk aan de straat dat ze nieuw is aangelegd, 
geen putten te zien. Deze huisjes heeft de stad niet 
moeten onteigenen voor de aanleg van de nieuwe straat. 
Dit is wel gebeurd aan de overkant van deze huisjes, zie 
kaart. 
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Nr 13 
Tekening van Heins, 
Van Eyckstraat 
stond erop vermeld 

                De Gebr. Van Eyckstraat en huis            
                nr 13. Was het laatste huisje dat  
                is blijven staan. Heden staan er 
nog 4 huizen met deze 2 vierkante 
versieringen, je mag er vanuit gaan dat 
deze huizen in één keer zijn gebouwd. 
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Zoals je ziet 
werden 
deze 
woningen 
eerst 
afgebroken  

Op de kaart van 1880 staan de huizen hier op de hoek nog ver buiten de rooilijn.  Deze verdween toen de Rue des Cousins 
(Cosijnstraat) heraangelegd werd en de Van Eyckbrug en straat ontstond (rond 1905?). Vermits dat trapgeveltje er nog staat en  
de nieuwe huizen zo te zien bijna in het verlengde van dit trapgevelhuisje liggen zal de nieuwe rooilijn (ook de huidige)                 
slechts misschien 20cm achteruit zijn gelegd. Het huis met de reclameborden in de Doornsteeg staat reeds op de nieuwe               
rooilijn en dit zal terug afgebroken worden na 80 jaar voor het project van de RTT te verwezenlijken. Na deze afbraak is er 
opnieuw  een nieuwe rooilijn ontstaan en is het nu een straat geworden gezien de breedte maar toch  werd                                     
haar naam behouden, de Doornsteeg. 

Het huisje 
van de 

vorige dia 
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Ook hier werd 
alles afgebroken 
om het gebouw 

van de RTT te 
kunnen bouwen. 

Op de vlg. dia zie je nog zeer goed dit groot  
gebouw en naast het gebouw zie je nog een oud 

trapgevelhuisje dat ook afgebroken werd. Met         
             deze foto weten we wanneer het 

trapgeveltje is verdwenen. 

Doornsteeg  
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Keizer Karelstraat 

Keizer Karelstraat                 Gebr. Van Eyckstraat 
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Het beluik Gebroeders van 
Eyckstraat 10-24 werd gesloopt in 
1973. Deze opname gebeurde in 
1968 en toen werd het nog be-
woond. De Vlaamse gemeenschap 
heeft er na de sloop en nieuwbouw 
een onderkomen. Ook hier moes-
ten de arbeiders tevreden zijn met 
een blinde muur voor hun deur. 

Ook D14 
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Van Eyckstr. - K. Karelstr.  

Eén van de 100 kapel -
letjes dat Gilbert 

Boerjan heeft 
geschilderd uit onze 

stad 

Het is deze rooilijn die 
ervoor gezorgd heeft 
dat het citeetje (vorige 
dia) tot halfweg in de 
jaren zeventig is blijven 
bestaan. 
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De hoek van de Keizer Karelstraat met de 
Van Eyckstraat werd afgebroken voor  het 

bouwen van burelen. Dit flatgebouw vervangt het grijs blok 
na 40 jaar dienst. Amaai zeg.  
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Einde van D22 zie voor het vervolg van dit deel 
op D23 over de K. Karel-  Abeel- Langeboom-
gaard- Belgrado- & Pelikaanstraat. 

Einde van de Brugse vaart kort voor het 
graven van de Coupure (Bargiekaai) 

Tot rond 1860 is dit toestelletje dat 
zeer efficiënt was gebruikt. De kop 
vloog in een mand. In het land van de 
uitvinder, Frankrijk werd het langer 
gebruikt.  

johan@sint-pietersdorp.be 
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We kunnen je maar laten zien wat we bezitten van jouw straat of buurt. Misschien staat jou straat niet vermeld maar die van vrienden wel. 
Vergeet hen dan niet deze website door te sturen en ook E23 erbij te vermelden waar zij deze straat dan onmiddellijk kunnen aanklikken. Wij 
doen dit belangeloos en onrechtstreeks doe je er ons ook veel plezier mee. 
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