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De Sleepstraat in ‘t begin 
aan het Sluizeken in de 

20e eeuw. 
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De Grauwpoort 
vroeger de Korte 

Steenstaat, 
Sleepstraat            

en Sluizeken, 
Meerhemkanaal 
en de Leie rond 

1830 
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Plan uit 1820 toen we nog bij de Nederlanden hoorden. 

Kaart uit 1820 
getekend onder het 
Nederlands bewind. 
Uiteindelijk is dit een 
kopie van de kadas-
trale kaart van Piéton 
en Boutique uit 1809 
ontworpen door de 
Fransen. 

Deze kaart heeft nog 
dienst gedaan tot in 
1855 de 1e Belgische 
kaart werd ontwor-
pen door Gérard. 
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15 dec 1872. Het moet  een grote overstroming zijn geweest! 
Links werd het voetpad verhoogd om zich te kunnen verplaatsen 
zonder de voeten nat te maken.  
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Het begin van de onpare kant in de Sleepstraat ontrafeld, van het Sluizeken tot de Gillis Coppinsstraat,  
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1913 Distillerie du Petit Roy 

Drie Musketiers 
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Ook dit gebouw (X) 
is gesloopt wegens 
instortingsgevaar… 

en dit kwam  
in de plaats. 
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Briefhoofd op brief 
d.d. 19-7-1900 

Apotheek Charles 
Schoep 

Sleepstraat 5 Gent 
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P. Beernaert, schilder-decorateur, Sleepstraat Nr 5 

De schilder was er gevestigd lang vooraleer de apotheker het pand 
heeft ingenomen. 

Het huis met nr 21 ten tijde v/d porseleinkaarten is nu 
braakliggend terrein naast het huidige nr 33, 

(zie verder).  

J. De Meyer, platineur, Sleepstraat Nr 21 
johan@sint-pietersdorp.be 
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Twee porseleinkaarten van ondernemers, medio 19e eeuw. 
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De nummers op gele achtergrond 
zijn deze geldig in 2021. 

Alle oude nummers op oranje achtergrond 
zijn gesloopt. Het enige nog gespaarde pand 
was ooit nr 17, heden nr 33, zie vlg. dia 
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De sloop van de beide oude 
huizen 19 en 21 is gebeurd na 
1977.  
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Plan uit 
1855 

61 

59 

Achtergrondkleur v/d huisnummers: grijs = gesloopte huizen, braakliggend 
       oranje = oude nummers  
                geel = hedendaagse nummers 

31 

Huidevetterskaai Godshuishammeke 

Plan uit 
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Twee porseleinkaarten van toenmalig patissier in het 
huidige huisnummer 59 of 61 

A. De Preter 
Suiker en Zoete Koek Bakker. 

Opvolger van 
Mme Tydgat 

Sleepstraat nr 29 in Gend 
recommandeert zig in de gunst van het geeerd Publiek. 

Slypstraet nr 29 
 A. DE PRÊTER 

Opvolger  
 van M. Titgat 

PATISSIER 
en fabrikant van peperkoek 
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Waar het huis, hier gelabeld 
met het huidige nummer 75, 
zich juist bevond, werd maar 
duidelijk toen we een oude 
foto in handen kregen die 
genomen werd van uit de 
Huidevetterskaai richting 
Sleepstraat (zwart-wit foto 
midden). 

Ook het naastliggende huis 
werd gesloopt en is nu open 
terrein. 

73 

75 

Langs of liever onder dit huis door loopt sinds 2015 een officieel nieuwe straat 
met name de Pierre De Geyterstraat (nrs 1-33). 
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A. QUAESAET-DE JONGE 
Blikslager 

en uitsnijder van ajouren 
Slypstraet nr 43 

P.J. THIENPONT 
Huisschilder en glazenzetter 

Slypstraet nr 47 
(Atelier St.-Martensstraat 
bij de kerk v/d Jezuïten) johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

2 porseleinkaarten van ondernemers, medio 19e eeuw. 
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Sleepstraat         in 1977, heden gesloopt, 
met daarnaast de oude doorgang naar de 
magazijnen van Cheyns. Heden 3 Plus nv. 
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HENRI MORET 
Gezworen schouwveger 

Sleepstraat nr 57 

 Personenvervoer en rijtuigverhuurder 
B.J. MICHOTTE 

Sleepstraat 51 & 53 
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2 porseleinkaarten van ondernemers, medio 19e eeuw. 
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Het zebrapad en de aanduiding van de 
Sleepstraat verraden de locatie. Spijtig genoeg 
hebben ze het naambordje van de Sleepstraat 
niet terug geplaatst rechtop het 
Godshuisham-meke. 
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2009 

Hoek Gillis Coppinsstraat - Gillis Coppinssteeg 
2017 
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ADOLPHE PERNOT 
Fabrikant van spijkers en naalden 

Sleepstraat nr 79 

Fabrikant van spijkers, naalden 
en knopen 

PERNOT-MINNE 
Slypstraet nr 83 
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2 porseleinkaarten van ondernemers, medio 19e eeuw. 
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Op de hoek van de Gilles Coppinsstraat, voorheen de Meester Gillisstraat, met de Gillis Coppinssteeg, hieronder estaminet “In 
Zacheus” bij Herman Reynvoet, vestigde zich in 1880 de socialistische afsplitsing der ‘Vrije Bakkers’-vereniging. Zij kozen voor de 
naam “Vooruit” en lagen aldus aan de basis v/d gelijknamige coöperatieve. Lang zijn ze er niet gebleven omdat het pand te klein 
werd. 
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Van de 
Spijkeboorstraat 
tot het eind v/d 

Sleepstraat aan de 
Antoon Sanderusstraat 
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Het was in dit huis dat Vuile Mong en zijn vieze gasten in 1971 begonnen waren.  

2009 

Het apekot (1974)  
Vuile Mong 'Mong Rosseel' en de 
vieze gasten 

D' OUW PEEKES ZITTEN IN 'T APEKOT, 
PARLEZ VOUS WEER ELK ZIJN BED EN 
ELK ZIJN POT, PARLEZ VOUS DE 
NONNEKES STOPPEN U IN BAD DAT 
DOET ZO'N DEUGD VOOR UW 
PROSTAAT, INKE PINKE PARLEZ VOUS. 

Uit Wij Vlaams Nationaal 
Weekblad - 17 jaargang - nr 12  
20 maart 1971 
 

Piet De Clerck en Fabian stellen op 26 maart ten toon in het buurthuis             
«Kontakt» (bij Mon), Sleepstraat 159 te Gent. Er is daar de woensdag- en 
zaterdagnamiddag ook een jeugdatelier bedrijvig, telkens van 14 u tot 

16.30 u  
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179 
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Alle Macht Aan De Arbeiders (AMADA) was een marxistisch-leninistische politieke beweging in België, die vanaf haar oprichting in 1971 evolu-
eerde naar een partijstructuur. De partij werd omgevormd tot Partij van de Arbeid (PVDA) in 1979. 
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141 
143 

139 137 
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201 

139 

Plan uit 
1855 

207 

143 
213 215 

Tot ± 1890 eindigde de Sleepstraat aan het ‘oude Muidebrugje’ of ‘St.-Salvatorbrugje’ over het waterloopje dat de straat 
kruiste en uitmondde in het Meerhemkanaal. Ooit over het brugje begon de Sint-Salvatorstraat met oplopende nummers. 

Sleepstraat Sleepstraat 

St.-Salvatorstraat 

Doornzelestraat 

219-223 

141-145 
227 
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217 
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219 221 

219 221 

223 

141 145 

217 

217 

219 221 

223 

223 1977 johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be De oude 
nummers 

(oranje) dateren 

van na het 
dempen van het 
waterloopje dat 
de Sleepstraat 

kruiste ter 
hoogte van het 

huidige nummer 
199 en zijn 

sindsdien al een 
paar keer 

veranderd. 
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Als het koppel Tita & Nic noemde was de naam 
van het café zeer goed gevonden. Maar de Titanic 
is vergaan! ‘K hoop voor het koppel dat het café 

uitbaatte het er minder tragisch aan toe ging. 

Spijtig dat dit café van naam is veranderd anders 
zou je kunnen zeggen “Ik ben juist terug van 
Peking” en café zeg je er natuurlijk niet bij. 

229 

229 
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Het hoekhuis Sleepstraat – A. Sanderusstraat werd gesloopt. 
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De pare nummers tussen de Achterleie (straat) en de Huidevetterskaai. 
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2 & 4 

Terug naar AF, doch nu aan de pare kant in de Sleepstraat 
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10 
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14-12 

16 

18 

20 

1977 

2009 2014 

18 

18 18 

16-14 

16 

14-12 

24 16 

18 48 

20 26 22 

Kaart 
uit 

1855 
50 

18 

Hier was in de 19e eeuw een doorgang naar de Achterleie die dienst deed als 
watergang. Het straatje verdween met de verbouwing van het gebouw met de 
huidige huisnummers 20-28. 
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 - 
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Heden Sleepstraat 56 - Van sociaal dienstbetoon naar Turkse bakkerij. In de jaren 1953-’55 was in dit pand een schoenwinkel gevestigd (toen 
huisnummer 32) waar mijn moeder een paar jaar gerante was. De schoenwinkel is later verhuisd naar de Veldstraat en had daar aanvankelijk de 
naam ‘Arnold’ dacht ik en werd later “Salamander”. Weet iemand nog hoe die winkel in de Sleepstraat noemde? Kan dit ‘Nancy’ zijn? 
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1993 

32 

58 56 

‘Ideaal’, zie volg. dia 
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

74 76 70 72 56-58 62 60 64 66 68 Sleepstraat 
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‘Ideaal’, op vorige dia 

34 

36 

36 

38 

Sleepstraat 

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


1977 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

68 

66 

66 64 

68 66 64 

38 40 42 

42 Sleepstraat 

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


J. WAELPUT 
Loodgieter 

Slypstraet Nr 42 
 

Het huis v/d loodgieter was vermoedelijk gelegen ter hoogte van 
het huidige huisnummer 68. 
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2 Porseleinkaarten medio 19e eeuw. 

J. F. DUHAYON 
Hoefsmid 

Slypstraet Nr 32 
 

Het huis v/d hoefsmid was vermoedelijk gelegen ter hoogte van het 
huidige huisnummer 56-58. 
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CHS. BUREAU 
Kolenhandelaar 
Slypstraet nr 54 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Het huis v/d 
kolenhanelaar was 

vermoedelijk 
gelegen 

ter hoogte van het 
huidige 

huisnummer 80. 
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48 
46 
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Sleepstraat 



J. JANSSENS 
Huisschilder en beglazer 

Slypstraet Nr 62 

 
Het huis v/d schilder was vermoedelijk gelegen ter hoogte van 

het huidige huisnummer 82. 
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2 Porseleinkaarten medio 19e eeuw. 

E. DE CLERCQ-VANDERVAEREN 
Magazijn van steen- en smeedkolen 

Slypstraet Nr 62 
 

Het magazijn was vermoedelijk gelegen ter hoogte van het 
huidige huisnummer 82. 
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Dit is het huis op de hoek Sleepstraat – Huidevetterskaai, Snooker 
‘Evergreen’ met het huisnummer 74-76. 

76-74 

72 

32 34 36 38 40 50 

74 76 70 72 56-58 62 60 64 66 68 Sleepstraat 
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Sleepstraat 82 

Een Italiaans restaurant met een voorteffelijke keuken 
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Deze huizen werden gebouwd eind 1800 
begin 1900 

Op de kaart van 1855 zien we de ingang 
van een citeetje. Op de poort staan er 4 
brievenbussen. Ik denk dat het deze 
huisjes op de kaart waren. 

90-88 

94-92 

96 
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Godshuishammeke 
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In de stad zie je nog op vele plaatsen Mariakapelletjes. Deze 
werden  geplaatst om de wijk te behoeden tegen cholera-
plagen. Waarom verdween dit hier in deze wijk? 

Het was de schilder-tekenaar Gilbert Boerjan die meer dan 100 
kapelletjes in ere heeft gerestaureerd en zorgvuldig in kleur 
doen herleven in onze stad. johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 
Nochtans nu zie ik het niet meer elders in deze straat ?? ?? 

Zou het kunnen dat de kapel 
nu deze is aan de zijgevel van 
het huis met de trapgevel in 
de Sleepstraat nr 166? 
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De pare nummers in de Sleepstraat vanaf het Godshuishammeke 
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Zeer vele gevels hebben een facelift ondergaan en zijn 
soms bijna onherkenbaar veranderd. 
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114 
116 

110 

112 

114 

116 

118 

88 

112 114 110 

De huizen in de Sleepstraat rechtop de Gillis 

Coppinsstraat, cfr. straatnaamplaat, inmiddels 

verdwenen… 

? 

2009 Blijkbaar wettelijk ? 
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De drukkerij was gelegen in de Sleepstraat 
84. Rond 1906 waren het nog de oude 

nummers. Vermoedelijk is het op vandaag 
het huisnummer 112 dat de moderne 

drukkerij was gevestigd. Het moet toch een 
groot huis zijn geweest om de drukpers te 

kunnen plaatsen!  

Heden ligt de Olmstraat niet meer aan de Blaisantvest 
maar in Mariakerke. Alleen de Spaarstraat heeft aldaar 
deels zijn naam behouden. Vroeger heette deze straat 

François Laurentstraat (hij was prof in Gent en ook 
schepen die achter het sparen stond, vandaar de 

Spaarstraat). Al de andere straten tussen de Gasmeterlaan 
en de Blaissantvest zijn van naam veranderd. Ik denk dat 
dit gebeurd is in 1976-’77  met de gemeentefusies. Deze 

boekjes werden op de zolder gevonden in de Kaprij-
kestraat vroeger een café. Het is deze straat die vroeger de 

Olmstraat heette.  
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De 2 originele 
tudorbogen 
vermoedelijk uit 
de 16e eeuw 
werden bij 
restauratie deels 
meer afgeplat 
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170 

Karel van de Woestijne  
(Gent, 10 mrt 1878 - Zwijnaarde, 24 aug 1929) 
was een Vlaams schrijver en broer van kunst-
schilder Gustave. 
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 Vroeger begon de St.-Salvatorstraat aan 
een waterloopje dat verdween met de  

demping van het Meerhemkanaal. 

Heden aan de 
Doornzelestraat 

Huidenvetterken      

Men is begonnen aan de demping                                                                                                                                   
van het Meerhemkanaal begin 20e eeuw beginnende  
aan het Tolhuis en meer dan 50 jaar later had men gedaan  waar het kanaal uitkwam                                                   

in de Leie aan het Oudburg. De sanering van de kleine kanaaltjes was ook rond 1880 
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De H.-Kerstkerk heeft een lange geschiedenis achter de rug. Ze stond eerst op het St.-Baafsdorp. Toen Keizer Karel in 1540 zich dit gebied toeëigende om er het Spaans 
Kasteel  op te zetten verhuisde de kerk naar het Nieuwland, naar het Sint-Jacobs-godshuis. In 1542 vond ze een onderkomen op de huidige plaats, eerst als kapel die vlug te 
klein was en de nieuwe kerk werd er opgetrokken in laat gotische stijl in 1571. De huidige bepleisterde westgevel in neoclassicistische stijl voor de ingang v/d kerk werd 
gebouwd in 1810. In 1773 werd er een buitenverblijf opgetrokken voor de bisschop, nu pastorie. Het huis op de noord-westhoek werd gesloopt in 1904 (zie vlg. dia). De 
zuidelijke gevelrij werd in 1903 herbouwd. De 3 huizen uit 1792 aan de noordkant van de kerk langs de Doornzelestraat verdwenen in 1940. 

± 1822 – Joseph Wynantz 

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


Doornzelestraat 

1902  Verdwenen huis anno 
1616 aan de H.-Kerstkerk 

in de Sleepstraat. 
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Einde E9. 

Voor de Salvator- en 
Doornzelestraat zie E10 

PS. We kunnen maar laten zien wat we hebben uit jouw buurt. Heb je geen geluk, dan kan jij misschien vrienden van jou plezier doen met deze 
website. Ook ons doe je er groot plezier mee. Vermeld zeker ook E23 er bij om straatnamen op te zoeken. 
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