
C13 is het 

vervolg van C12, 
over uitgeleefde en 
verdwenen 
citeetjes, aan de 
Rozier en de 
Blandijnberg en het 
De Vreese-beluik 

Beste, wij zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert. Voor ons is het van belang het 
www.sint-pietersdorp.be door te geven  aan vrienden en ook E23 erbij te vermelden zodat zij 

onmiddellijk hun straat kunnen aantikken.  Zalig toch!   
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rechts: de twee toegangen vanaf de Rozier.  

Het ”Rozier”-beluik waar 33 huisjes 
maar 1 kamer hadden, dus slapen 
onder de dakpannen. 

Kun je de arbeidershuisjes tellen van 
het “De Vreese”-beluik? Je kunt je niet 
voorstellen hoe de arbeiders er moes-
ten wonen en leven. En zeggen dat deze 
huisjes voor vele arbeiders benijdens-
waardig waren. Want velen woonden 
toen in erbarmelijke omstandigheden. 
Ook hier wilde het stadsbestuur liever 
de arbeiders zien verhuizen naar de 19- 
eeuwse gordel.  Door de bouw van de 
boekentoren transformeerden we ook 

hier  van een 
arbeiderskwartier naar 
een Quartier-Latin.  

Rozier  

Blandijnberg  

73 huisjes met een bovenverdieping 
(vele arbeiderswoningen van eerdere 
datum  hadden maar één bouwlaag) 

links: de twee monumentale 
toegangen tot de huisnummers 
1-66 van het “De Vreese-Beluik”.  
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Wie heeft er nu geen wasmachine? Deze activiteiten werden vroeger 
gezamenlijk gedaan. Hier een foto van rond 1920 genomen in het           
“De Vreese-beluik” heden Faculteit van Wijsbegeerte op den Blandijn  

In 1848 werd het De Vreese-beluik gebouwd. Het reikte van  
de Blandijnberg tot aan de Rozier. Afgebroken in 1935 om de 
boekentoren te kunnen bouwen. De toren was klaar bij het 
uitbreken van wereldoorlog II en in gebruik als bib. in 1942. 

De ingang v/h beluik op de Blandijnberg was afgezet met paaltjes. 

Boekentoren 
na 1945 

Toen ik in de jaren zeventig aankwam was Gent een vuile stad, bijna alles werd verwarmd met 
kolen. Dagelijks kochten studenten en minderbedeelden een zakje kolen. De controle van 

uitlaatgassen van wagens was onbestaande. Alle vervuilende fabrieken zijn heden in het centrum 
verdwenen.   johan@sint-pietersdorp.be 
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Het De Vreese-beluik van 1848. De tijd dat dit bouwwerk 
neergezet werd bestond de fotografie reeds. Maar het 

was nog verre vanzelfsprekend. Hier de pomp die zich aan 
het  toen nog grotere St.-Pietersplein bevond, getekend 

door de stadsarchitect Roeland.  

St.-Pietersplein. Toestand voor 1883.         De waterdrager.  Het was natuurlijk belangrijk om water in 
huis te hebben zodat je niet naar de gemeenschappelijke waterput op het plein moest gaan. Zoals je 

weet bevinden we ons nu op het hoogste punt van Gent en zat het drinkbaar water zeer diep in de 
grond. Men moest een put steken van 48 meter diepte! Daarom ook dat er bijna geen huizen waren 

met waterputten op dit hoogste gebied.  Alle dagen had je water nodig en het was aan de kinderen 
om deze taak op zich te nemen. Mensen die een beetje welgesteld waren lieten dit naar huis 

brengen. De foto hiernaast is een haringverkoper. Maar de waterdrager had juist dezelfde 
benodigdheden om zijn werk uit te voeren.  Deze had wettelijke voorrang aan de waterput omdat dit 

zijn broodwinning was. Ook aan de Spriet Nederkouter-Kortrijksepoortstraat had je een pomp waar 
de waterdrager zijn fris water kwam halen om voor een paar centiemen deze af te leveren op 

appartementen of aan de huizen van de buurt. Zijn job viel letterlijk in het water toen de watertorens 
werden gebouwd in 1883. De bouw was rechtstreeks het gevolg van de choleraplagen. Vele huizen 
lieten het water binnenkomen. Het water was ook af te tappen aan vele gevels van een kraantje en 

was dus gratis te bekomen. Afrikaanse toestanden? In 1878 vraagt de Gazette van Gent de waterput 
in de afgebroken herberg om te bouwen tot een openbare pomp (Verloren Kost) dit omdat zeer 

vele bewoners niet beschikken over een eigen waterput en ze soms van heel ver om water moeten 
komen. 

 

De Blandinusstraat 
heette zo tot 1942.  
Heden de Blandijn-
berg. 
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Foto onder. een huisje op de 
Blandijnberg, (1935) kort voor 
de afbraak. Heden gebouwen 

van de universiteit. Den 
Blandijn. 

Je ziet nog goed de tramsporen 
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De beluikkoer van het “De Vreese-beluik”    

Foto rechtsonder. Op 16 mei 1983 is Vina Bovy gestorven. Ze werd hier geboren op 22 mei 
1900, verloor op zeer jonge leeftijd haar ouders en werd opgevoed door haar grootouders. 
Ze was een befaamde sopraan en maakte carrière door op te treden in de grootste schouw-
burgen ter de wereld. Van 1947 tot 1955 was zij directeur van de Gentse Opera.    

Mathilde Pede (Gent, 24 mei 1874 - Montréal, 13 oktober 1953) zegt jou waarschijnlijk niks 
maar als ik de naam Titanic zeg zal er misschien een belleke rinkelen. Zij was namelijk één van 
de overlevenden van deze boot, haar man Leopold Weisz niet. Eerst zou men een andere boot 
hebben genomen  maar door een kolenstaking  moesten ze de Titanic nemen met het gekende 
gevolg. Mathilde was in dit beluik opgegroeid. 

Het Gebouw der 
Wetenschappen 
aan de Rozier  
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Hier zijn de toiletten die de bewoners van de 73 huisjes onderling deelden goed zichtbaar (2 x 4 
toiletten aan de ene kant en idem aan de andere kant v/h beluik). 73 huisjes x 2 ouders x 4 
kinderen = 368 personen gemiddeld voor 16 toiletten. 

Plaats? Tussen de Blandijnberg en de 
Rozier 

De bewoners hier hadden al wat meer comfort dan in het “Batavia-beluik” of het ernaast gelegen beluik  de 
“Rozier”. De pispot binnen was zeer in trek. Mensen die diarree hadden zaten letterlijk en figuurlijk in de 
problemen.  

Ik zie dat er maar kasseien liggen langs de huisjes. Het moet daar nogal modder 
geweest zijn in het midden van het plein als het regende. 

1933 De rechtse gevelwand v/h “De Vreese-Beluik” 
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Het “De Vreese-beluik”rond 1933 met 2 uitgan-               
gen naar de Rozier, heden “den Blandijn” 

Zouden de werkmansvrouwen van daarnet geweten hebben dat waar ze de 
was en de plas moesten doen op dir plaats een mooi vijvertje aangelegd zou 
worden? Ondertussen is dit mooi plaatje  ook al verdwenen, heden is men 
daar bezig met de bouw van een ondergronds verdiep om de boeken te 
herbergen want men is nu aan de restauratie van de toren bezig (2018). Nu 
is alles achter de rug. 

Tot 1942 “De Rosier”, heden “Rozier” is de 

naam gegeven aan de straat die de St.-Pietersnieuwstraat ver-
bond met de St.-Hubertusstraat doch heden mond de straat uit 
in de G. Lovelingstraat. In het Poortersboek van Gent van 1450 
en 1481 staat er reeds Rosierstraat.   

Blijkbaar was de Gezusters Lovelingstraat nog niet aan de orde. 
Bij het drukken van “De oude straatnamen van Gent” van hoog-
leraar Fris uit het boek van 1925 was Virginie reeds gestorven in 
1923.  Dus is de naam van dit deel van de straat later veranderd 
in de Gezusters Lovelingstraat.  

Rozier 
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In het beluik ”Rozier” (in 1935 afgebro-
ken) was het nog veel erger gesteld dan in 
het “De Vreese-beluik”. Het beluik was dan 
ook veel ouder. 

Tiens tiens, het Mariabeeldje is verdwe-
nen! Zou de opkomst van de socialisten 

daar tussen gezeten hebben?(ha ha)           
 Foto 1933   beluik ”Rozier” 

Uitgang naar de Rozier(str.) 

De boekentoren werd vooral op het 
beluik Rozier gebouwd. 
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Voor  het bouwen van het Gebouw Der 
Wetenschappen is er 2 meter grond 
afgegraven geweest en weggevoerd naar de 
Bijloke-meersen. Men heeft 20.000 m³ 
afgegraven! (Later, rond 1935 was het terug 
hetzelfde) Daarom ook dat men de huizen 
van trappen moest voorzien net zoals in de 
St.-Hubertusstraat ietjes verder (het 
vroegere Kaleitje). 

Rechts v/d  rode lijn 
werd alles afgebro-
ken  voor het bou-
wen van de 
Boekentoren 

Links v/d lijn zie 
volgende dia 

Vorige dia over de laatste resten v.h. Rozier-beluik. 
Hier de ingang ervan. Wat verder had je de 2e      
                  ingang van het De Vreese-beluik 

Sterrenwacht A. Pien 
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Bemerk dat er op 
het “Gebouw der 
Wetenschappen” 
later een verdiep 
zal komen, dit 
tussen 1948 en 
1950. 
 
Terwijl men al 
gestart was met 
het bouwen van 
de boekentoren 
stonden hier nog 
huisjes. Om de 
boekentoren te 
bouwen moesten 
niet alle huisjes 
afgebroken wor-
den. Immers al 
deze mensen 
moesten rap een 
woonst vinden. 

Bemerk de funderings- 
putten waar de 
bijbouw van de 
boekentoren zal komen 
te staan 

Hier heeft men 2 meter 
aarde afgegraven 
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We beseffen niet altijd hoe alles in zijn werk ging in ‘t verleden. Bvb hier de afbraak. Heden zou alles in 2 dagen 
neerliggen indien klaar voor de sloop. Nu moet bouwafval terug worden gerecycleerd.  Vroeger moest men goed 

nadenken waar ze dit zouden storten. Die camions waren niet zoals heden. We weten niet waarheen dit puin werd 
vervoerd. In meersen? We zien ook niet de ganse toren. Wat we wel weten is dat de boekentoren gebruiksklaar was 
in mei 1940 en de Duitsers er snel afweergeschut hebben opgeplaatst. De bovenste foto rechts is dus genomen als 

men reeds een redelijke hoogte had. Alle huisjes zijn definitief van de aardbol verdwenen 

Zou de schilder 
ooit hebben 

gedacht dat we 
zijn schilderij zo 

goed zouden 
bestuderen? 

Waarom heeft de schilder die extra ramen 
erbij geschilderd? Vond hij die toren maar 
niks? Je moet je inleven in die tijd. Ik denk 
dat er toen veel over gepalaverd werd? 
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23 december 1936 Deze foto zal waarschijnlijk ook op 23 dec. 1937 genomen 
zijn. Op wat ik me baseer? Wel de fotograaf dacht waar-
   schijnlijk aan de  
                                                    toren van Pisa en 
   had allicht reeds 
   enkele wijntjes 

   gedronken.       
                                 

De opbouw van de Boekentoren. Deze 
zal voltooid zijn in het begin van de 
oorlog in 1940 

Vlgd. dia 

Vlgd. dia 
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Begin de jaren 60. Weinig auto’s, hé. De kasseien wer-
den enkele jaren later bedekt met asfalt. En de graffiti     
.                                                      was reeds uitgevonden. 

Een verschil van  60 jaar.  De fotografen kenden toch hun stiel hé, om subsidiegelden te krijgen. Hem goed scheef zetten, (ha 
ha) zodat de minister over de brug komt met een smak geld want het is weer ferm nodig 

en hij staat er reeds, 
de ”vierde toren van 

Gent”. Hij is 64 m 
hoog. Belfort en St.- 

Baafs 90 m. Maar 
omdat hij op het 

hoogste punt van 
Gent staat lijken 

deze torens even 
hoog. 

We schrijven hier 1937.   

In 1937 kon men reeds den 
boom plaatsen op het dak. De 
bijbouw moest nog worden 
aangezet. De foto is van 
achteren genomen want we 
zien de achterbouw van het 
gebouw der wetenschappen 
want de gebouwen zijn  van 
de Rozier. 
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Foto’s van 1932. Enkele jaren 
voor de afbraak zie  je nog goed 
waar je overal den tram kon 
pakken. Na veel opzoekings-
werk is men tot de vaststelling 
gekomen dat dit huisje vroeger 
een hoevetje zou zijn geweest. 
We leven hier toch midden in 
de stad hé 

3-10-1810. Gemeentelijk reglement waarbij herbergiers, hoteliers en 
uitbaters van cabarets verplicht worden om een lantaarn te plaatsen bij de 
ingang van hun etablissement. Deze lantaarns die ‘s avonds verplicht 
moeten aangestoken worden zijn van hetzelfde model als die van de 
straatverlichting. Dit reglement herhaalt enkel dat van 1806. 
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Aan de auto te zien zou je denken, 
een foto van na de eerste 

wereldoorlog. Maar de 
boekentoren geeft de waarheid. De 
toren was klaar in het begin van de 

jaren veertig. 

St.-Hubertusstraat  Foto van de jaren twintig en een tiental jaren later zou 
hier de vierde toren van Gent komen te staan. 

 “De Boekentoren” 

Waarom zijn de beluiken zo vlug verdwenen in St.-Pieters? Met de 
Franse tijd (1795) werd St.-Pieters samengevoegd met de stad en 
vermits de  haven van Gent zich nog altijd afspeelde rond de Gras-
lei en de Coupure had men veel grond op St.-Pieters om er citeetjes 
te bouwen. Later is er  verandering gekomen met het graven van 
het kanaal Gent-Terneuzen in 1828. Langzaam heeft de haven van 
Gent zich dan verplaatst naar het noorden van de stad, de Muide.  
Koning Willem I heeft onze Universiteit gesticht in 1817 en moest 
uitbreiden en dit is vooral gebeurd op St.-Pieters. De arbeiders 
werden verdreven  en men begon normen van bebouwing op te 
leggen zodat de rijkere er mooie woningen konden bouwen. Zoals  
je wellicht wel weet kon Koning  Willem I zich niet neerleggen met 
de onafhankelijkheid  van België en hij  sloot het kanaal af.  In 1839 
was het  allemaal koek en ei maar het duurde nog 2 jaar eer het 
eerste schip terug kon doorvaren wegens baggerwerken. 
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Beluiken in 1904 
op de St.- Pieters-
wijk 
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De chique of toch meer bemiddelde klasse woonde hier. De armere klasse 
woonde wat dieper. 

Boven De Blandijnberg rond 1932 blijkbaar 
reeds goed afgetakeld, de sloop en opbouw  
van de boekentoren is gestart in 1936. 

Als alle gebouwen afgebroken werden  was dit 
dan een braakliggend terrein van 1933 tot 
1957, dus 23 jaar 

Een verschil van 60 jaar. De beluikhuisjes werden afgebroken in 1933 om plaats te 
maken voor de boekentoren en  later dit gebouw in 1957 tot 62. 
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Deze toren was afgewerkt in 1940  
en nog geen 80 jaar later terug hoge 
kosten, en het is niet alleen dit 
monument. 
Nu spreekt men van het viaduct ook 
af te breken. 
De overheid neemt toch gemakkelijk 
besluiten die miljoenen hebben 
gekost 
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Je had het De Vreese-beluik en het beluik 
Rozier. Hier zien we nog resten van het 
“Rozier”-beluik welke een 15-tal jaren 
geleden werden afgebroken voor de aanleg 
van een fietsenstalling.  

Onder het Rozier-beluik 
vóór wereldoorlog I 
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Muinkschelde 
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Foto links. Resten van het beluik “De Rozier”, de 
boekentoren staat rechts en de hoge huizen links zijn 
van de St-Pietersnieuwstraat.  
Heden plaats voor fietsstalling, foto hierboven. 

Op de voorgrond de Bagattenstr. 
midden de Jean-Baptist Guinardstr. 

en rechts de Willem Tellstr.  

Voor  de aanleg van deze straten rond 
1865 was dit een tuin waar groenten en 

bloemen gekweekt werden 
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Einde C13. Zie verder 
voor een ander deel 
van dit gebied op C14,  
Kunstlaan      Kramers-
plein          Kattenberg 
Eekhout          Kazerne-
straat     P. van Duyse-
plein      C. de Craeyer- 
en Flobertusstraat 
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