
Het St.-Pietersplein deel 2 

Toen ik op reis was in Bretagne hoorde ik dat zij ook daar last van dit volkje hadden. De Noormannen. Vooral 
de abdijen kregen er koude rillingen van en de St.-Pietersabdij had er ook mee af te rekenen. 
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Na de Franse revolutie (1789) konden de Franzosen het niet laten ook onze gebieden te bezetten waardoor ook de Franse 
wetten in 1794 hier van kracht werden. Alle kerkelijke goederen werden aangeslagen en werden staatsbezit.  De 

parochiekerk die naast de abdijkerk stond werd reeds afgebroken rond 1799. De St.-Pieterskerk werd later een museum 
voor Schone Kunsten maar rond 1801 had Napoleon een concordaat gesloten met de paus en het museum werd terug een 

kerk. Maar de paterkes trokken aan het kortste eind en de abdij bleef staatsbezit. Na meer dan 15 jaar leegstand had de 
wind enz. goed zijn werk gedaan. Ook de burgers wilden van de zaak wat genieten en hadden deuren, vensters en andere 

zaken meer uit het klooster gehaald. Rond 1806 besloot men dan alle buitendeuren en vensters dicht te metsen.  In 1808 
moest er een beslissing vallen om de 3e cohorte te instaleren maar het prijskaartje voor de veranderingen viel wat te hoog 

uit en de 3e Cohorte werd in Ieper geplaatst. De beslissing om er een kazerne van te maken viel rond 1810 en in 1811 
werden de werken gestart. Zoals we reeds weten, in plaats van een prachtig kloosterabdij aan te treffen, trof men er 
triestige vervallen gebouwen aan. Men had beslist het gebouw terug te geven aan de stad om er een kazerne van te 

maken. Een wet bepaalde immers dat de militaire gebouwen van staat naar stad moesten gaan. In 1811 begon men aan de 
westkant waar de gebouwen in verval verkeerden af te breken om er een groot plein van te maken (nu St.-Pietersplein)  om 

als marsveld te dienen en de soldaatjes wat tucht bij te brengen en te leren marcheren. De abdijgebouwen zelf werden 
aangepast om er soldaten te laten liggen, doch alles is maar volop gebeurd toen we onder het Hollands bewind kwamen te 

staan, zie verder op de vlgd. dia’s. Nu spring ik 130 jaar verder, de tijd die het einde inluidde van de St.-Pieterskazerne. 1945 
was het einde van de oorlog en onze soldaten moesten nu Duitsland bezetten. De  infanteriekazerne, kleine 

voetvolkkazerne  voor de Gentenaars hield op te bestaan. De staat bleef nog zeker tot 1952 ongeveer aanspraak maken op 
de achterliggende gebouwen die gebouwd werden na 1811 in de tuin aan de Muinkschelde. Vanaf 1952-53 was het een 

zware taak om van de kazerne terug de eervolle oude St.-Pietersabdij te maken. Daar is het stadsbestuur zeker in geslaagd. 
Alles dat gebouwd werd na 1811 werd nagenoeg verwijderd. Het gebouw uit 1859 langs de Kantienberg (lokalen voor de 

artillerie en geniewacht) samen met de muur langs de Schelde zijn wel behouden gebleven.  
johan@sint-pietersdorp.be 
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De abdij werd opgegeven in 1795 en pas na 1810 gebruikt 
als voetvolkkazerne II. De stad moest instaan voor 
huisvesting en ze dan onderhouden. Men kreeg van de staat 
een zekere vergoeding maar rond 1873 werd deze taak 
overgenomen door de staat. Deze  kazerne werd opgegeven 
rond 1950-53. Hierbij vluchtig wat er allemaal gebouwd 
werd in meer dan 150 jaar:  
1. eerst werd de bakkerij gebouwd (in gebruik op 6-2-1857)  
2. gevangeniscellen voor de stoute soldaten (1858)  
3. rond 1860 beetje bureaus  
4. in 1859 lokalen voor de artillerie en de geniewacht  
5. enkele jaren na de overname door de staat (1873) een ferm 
muurke gebouwd langs de Muinkschelde.  
6. de stadsdiensten moesten gebruik kunnen maken van de 
kelders van de St.- Pieterskerk 
7. in 1876 loods voor bakovens  
8. kolenmagazijn       
9. stal uit 1886                
10. wc.      
11. wachtlokaal          
12. terug stallen  
13. en rond 1906 een houten loods voor kanonnen 
 
Van dit alles is er bijna niks meer te bespeuren, enkel de muur aan de Schelde (5) en 

(4) zijn gebleven samen met nog enkele kleinigheden. Alles werd afgebroken, bedekt 
met  aarde en gras erover. En en en op de helling werd er een wijngaard aangelegd. 

Nu ingang voor 
tentoonstellingen 
in de abdij 
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St.-Pietersplein  

De Muinkschelde met   de brug 
Zie ook vlgd. dia over 
deze plaats 
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Ook vele paarden sneuvelden 
tijdens Wereldoorlog 1. Vele 
boeren zullen ook hun 
paarden zijn kwijtgeraakt. 

Aanleg van de ondergrondse par-king 
op het St Pietersplein in 2002.  

 
Men vond verbrand leem op het 

plein. Deze resten van lokale 
metallurgische activiteiten zouden 

uit de 12e of de 13e eeuw stammen.  
Het gieten van klokken in de vroege 

middeleeuwen werd bijna uitsluitend 
door paters uitgevoerd. Na  het 

einde van de Middeleeuwen kwam 
het gieten van de klokken in handen 
van leken. Men is bijna 100% zeker 

dat Klokke Roeland op dit plein 
werd gegoten.  

Iets om na te denken dat het gie- 
ten van klokken geen gemakkelijk 

taak was, bvb. de Big Ben van 
Londen  werd gegoten in1856 en na 

een barst hebben ze reeds een 
nieuwe moeten gieten in 1858. Nog 
een vb., de Amerikaanse Liberty Bell 
werd gegoten in 1752 maar barstte 

al na de eerste hamerslag. 
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Verjaardagsfeest voor Keizer Willem II 
in 1916 en ieder wilde rond de trap 
nog op de foto staan 

Ik dacht eerst 
dat dit nonnen 
waren. Maar ik 
ben mis 
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De betoging  voor 
algemeen stemrecht 
op het St.-Pieters-
plein  rond 1894.   
De fruitverkopers 
hadden zich daar 
geplaatst wegens 
het zeer vele volk. 

aangebracht door 
Roger Caufrier 
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Betoging voor algemeen stemrecht in 1893 op het St.- Pietersplein 
Wat lees ik in de vitrine? Men stopte met LP ‘s te verkopen, de opkomst 
van de CD heeft daar alles mee te maken.  Het verhuren van video cas-
settes zat in de lift. Wat later had deze tak het terug hard te verduren 
door de opkomst van de DVD ‘s.  Aan dat laatste paste deze sector zich 
terug snel aan nog enkele jaren later kwam de doodsteek door het inter-
net, iPod, usb-stick enz… en TV maatschappijen boden films aan op TV-
kanalen. Wanneer was het ontlenen van LP’s begonnen buiten de 
bibliotheken? Eind de jaren zestig begin zeventig? Ik zal er niet ver naast 
zitten. Is er nog zo een tak in het bedrijfsleven die telkens in zeer korte 
tijd zo grote veranderingen hebben moeten meemaken? Als ik me niet 
vergis was Roxy center een van de laatste die zijn deuren sloot. 

Anseele sprak zijn arbeiders toe 
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Op 15 september 1865 
was ’t gedaan met op 

straat te lopen, men was 
begonnen op de drukke 
St.-Kwintensberg voet-

paden aan te leggen. Dit 
vanaf “Den Spriet” op de 
Nederkouter waar zich de 
waterpomp bevond  tot 
aan het St.-Pietersplein. 

Kaart van de 5e 
wijk omtrent de 
45 beluiken. 
Heden kan men 
ze nu op 1 hand 
tellen! 

St-Pieters Vrouwestraat van de Nederkouter naar de St.-Amandstraat. De naam staat voor de O.L.V.-kerk van St.-Pieters. 
Immers vroeger stond er in het begin, vóór de 1e aanleg van het St.-Pietersplein, de parochiekerk van St.-Pieters. De 

vertaling in 1812 werd Rue des Femmes St.-Pierre, later na de Franse   
                                                                                                                                                    bezetting Rue  Notre- 

                                                                                                                                                     Dame St.-Pierre. Heden  
                                                                                                                                                     St.-Kwintensberg.     
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Muinkkaai 117      Kantienberg 

Fantastisch Roger dat je deze locatie hebt  gevon-
den. Ik had nooit durven dromen dit nog te kun-
nen lokaliseren. Amaai amaai. Dikke proficiat. Dan 
moeten deze krijgsgevangenen hebben gestaan of 
gezeten t.h.v. de Kantienberg - Voetweg langs de 
kaai achter de St.-Pietersabdij die toen nog een 
kazerne was. 
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Schilderij anno? De huisjes staan aan 
de andere kant van de Muinkschelde 

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


De 1e aanleg van het St.-Pietersplein gebeurde in 1811 door de gekende aannemer Kieckepoost die over 250 
Spaanse krijgsgevangenen kon beschikken als onbetaalde werkkrachten om onder andere prelaatswoning en 

de oude gevangenis van het St.-Pietersdorp af te breken en de grond wat te nivelleren. De 2e aanleg van 
1845-47 waarbij het plein zijn huidige vorm heeft behouden. 

De St.-Pietersabdij als kazerne ± 1952 

Terug protest op het St.-Pietersplein, sinds de aanleg van 
het plein was het plein niet geplaveid. Toen dit in 1960 
een bestrating kreeg barstte de bom los. Iedereen die 

iets over kamperen kent, weet verdomd zeer goed hoe 
men de tent moet opslaan en vastzetten tegen de wind. 

Hoe moest men nu circustenten op zetten. Je kon 
immers niks meer in de grond kloppen. Begin de jaren 

zestig kwamen er meerdere toestellen waarbij het niet 
meer nodig was om iets in de grond te slaan.  
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De tijd?  Voor 1953 was de St.-Pieters-
abdij meer dan 200 jaar een kazerne. De 
soldaten waren gelegen in het St- 
Pieterskwartier. Ik vraag me af of de 
soldaten in 1910 wisten dat ze soldaat 
waren in de oude abdij. In 1810 werd 
het licht op groen gezet voor de 
omvorming tot kazerne gegeven. 

Naar de Muinkschelde                                     Het Schoolmuseum 

Naar het St.-Pietersplein 

Na een gift van de universiteit aan de Stad Gent is men 
gestart met een schoolmuseum, deze kreeg haar plaats in het 

straatje van Berouw (1923) waar ook een grote tuin aan 
verbonden was. De bezieler was Michel Thiery (geboren in 

1877). Op pensioen in 1943.  
Er werd in 1965 een nieuw museum (stedelijk schoolmuseum 

Michel Thiery)  opgericht in een vleugel van de St.-Pieters-
abdij.  

Maar nu lees ik ook dat dit geschiede op 29-5-1970. Soms 
staat als datum de beslissing vermeld, soms de 1e 

steenlegging en soms de opening. Ook niet gemakkelijk voor 
mij. 
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Waar bevonden zich deze zuilen die later gebruikt werden voor de 
aula 

Men spreekt van 4 zuilen terwijl onze aula er 8 heeft. Misschien s tonden er aan de 
zuidzijde ook nog 4 zuilen? Of hebben ze er 4 bijgemaakt? Dat weten we niet. 
Informatie is soms een probleem. Toen de Franse revolutionairen de paterkes buiten 
zetten wisten de ambtenaren niet wat deze allemaal hadden van bezittingen en dat 
was enorm veel. Om di t te weten te komen zullen zij, de revolutionairen wat in de 
archieven hebben gesnuffeld. Wat is er met dat archief gebeurd? Hebben ze dit 

meegenomen? Wat we wel weten is deze locatie van 1794 tot 1810  leeg stond. We 
weten dat a lle metalen zoals dakgoten en vele andere zaken ook verdwenen waren. 
Wat wi l je, 14 jaar leegstand en vele armoede. Vanaf 1810 i s men aan de slag gegaan 
tot 1819.  Zou 1819 de intrede zijn geweest van de soldaten. Dat heb ik nergens 
kunnen lezen.  

 
In 1799 was de O.L.V.-kerk reeds volledig afgebroken en zoals we weten werd het 
materiaal bijna voor de volle 100% gerecupereerd. In die ti jd gebruikte men geen 
mortel  zoals heden. De kalkmortel kon men zeer gemakkelijk verwijderen van de 
bakstenen, dit gebeurde nog tot de 1e Wereldoorlog.  

In 1760 hadden ze deze zuilen geplaatst maar vanaf 1794 toen we bij 
Frankrijk werden geannexeerd werden we aan dezelfde wetten onder-
worpen. Alles van kerkelijke goederen werd aangeslagen en openbaar 
verkocht. Uitzonderingen waren die van openbaar nut. Wat hier het 
geval was. Maar vanaf 1794 tot 1811 stonden de gebouwen leeg. De 
zuilen zijn maar weggenomen in 1819 . Er werd veel geroofd en eerder 
wilde men er de 3e Cohorte in onderbrengen maar wegens te hoge 
kosten werd voor Ieper gekozen. Dit deel noemde vroeger niet voor niets 
het Sint-Pietersdorp, er was nog heel weinig                                            
bewoning en dus was roven gemakkelijker. johan@sint-pietersdorp.be 
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Anno 1905 op het St.-Pietersplein.  

Eerst en vooral, alle kunstwerken uit de afgeschafte kloosters werden opgeslagen  in de abdij van Baudelo.  De mooiste werken kreeg Parijs, de 
rest bleef hier, 221 schilderijen en 15 beeldhouwwerken. Tijdens de Franse tijd werd de St.-Pieterskerk gebruikt als Museum voor Schone 
Kunsten. Dit vanaf 1802 tot 1805. Omdat Napoleon vrede had gesloten met de kerk mocht men terug in vele kerken erediensten houden. Het 
Museum van Schone Kunsten werd verplaatst naar de Academie in de Academiestraat. Omdat de O.L.V.-kerk, de parochiekerk van het Sint- 
Pietersdorp afgebroken was in 1799, werden 10 jaar later deze twee namen samengevoegd.  De O.L.V.-St.-Pieterskerk. Want de orde van de 
Benedictijnen was er opgedoekt en een andere orde kwam er in de plaats, de militaire orde, dit tot ± 1953. 

De geoogste wijn 
van de St.-Pieters-

helling wordt 
bezorgd aan het 

stadsbestuur 

11-5-1786. het oplaten van luchtballen is een sport 
geworden. Om misbruiken en ongelukken te vermijden, 
verbiedt keizer Jozef II om nog                                    
“wolkenwagens” op te laten met                                            
vuur of brandende olie. 
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Meer dan 100 jaar ge-
leden. Ondertussen zijn 
deze populieren al lang 
gerooid omdat ze te 
groot werden. Nadien 
werd er een voorstel 
gedaan voor het planten 
van kastanjebomen 
omdat deze niet zo snel 
zouden groeien. Ook 
deze zijn al lang weg.  

De tijd dat de St.-Pietersabdij een kazerne was. 
De foor van nu was oorspronkelijk een jaarmarkt die eerst 
doorging in het Vleeshuis op de Groentemarkt, later in het 
stadhuis en omliggende pleintjes, dan naar het Koophan-
delsplein en Kouter en halfweg de 19e eeuw naar het St.- 

Pietersplein. Aanvankelijk waren het uitsluitend handelaars 
die van alles aan de man brachten doch langzaam kwamen 

in hun zog andere mensen mee die meer en meer de huidige 
sfeer bepaalden en van foire (handel) is niets meer 

overgebleven. Enkel het amusante is gebleven (de jaarlijkse 
kermis). In 1843 moest het gedaan zijn met van kermis naar 
kermis te lopen, de arbeiders moesten wat meer stiptheid 
aan de dag leggen! De bazen waren het grondig beu dat ze 

de maandag niet verschenen op hun werk. Het 
gemeentebesluit bepaalde dat er maar 1 kermis zou zijn en 
wel een zeer belangrijke, deze was aan het St.-Pietersplein.  

St.-Pietersabdij 
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Rond 1799 werd de dorpskerk afgebroken. De eerste aanleg van het toen nog grotere plein is 
gebeurd in 1810 toen ook het Prelaatsgebouw afgebroken werd  om een groot marsveld te 

bekomen voor de soldaten. De abdij was opgegeven en een kazerne kwam  in de plaats.   De 
heraanleg van het St.-Pietersplein zoals op de foto onderaan werd rond 1848 uitgevoerd . 

Na meer dan 100 
jaar is er bijna niks 
veranderd  

In een tragisch ongeval met de dood tot gevolg                                                                                      
werd de militair met de nodige eer begraven op het St.-Pietersplein in de jaren vijftig 

Kunstlaan  

Verjaardagsfeest van Keizer Willem II en 
op de voorgrond de geweren 

De twee watertorens op de Kattenberg 
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20 jaar verder, 1855. Het St.-Pietersplein heeft zijn huidige vorm en is volledig afgegraven en genivelleerd en daar moest 
20.000 m3 aarde verplaatst worden en werd gebruikt voor het opvullen van de oude Schelde in de buurt. Het nieuwe plein 
bestond nu uit 3 pleinen, het huidige St.-Pietersplein, het St.-Amandplein en ‘t Kramersplein.  En de rest werd verkaveld. 

Abdij  

De populieren die hier aangepland 
werden zullen gerooid worden in 1876 
omdat ze te groot werden 

Deze openbare pomp werd in 1843 hersteld, ze lag op bijna het hoogste 
punt van Gent en bediende bijna alle omliggende huizen. Ze was al 

enkele maanden buiten gebruik 

Het plein werd niet geplaveid met stenen maar met bouwafval v/d vroegere prelaatswoning  
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Kaart van 1878. Het St.-Pietersplein is volgebouwd, enkel hier en daar nog lapjes grond op het Kramers- en St.-Amandplein. De St.- 
Amand- en St.-Arnulfstr. zijn nog te bebouwen. Alle gebouwen dateren van deze periode. 20 jaar later zal gans de Kattenwijk aange-
pakt worden en mede door het bouwen v/d nieuwe kazerne ± 1905, zal van een arbeiderskwartier niets meer overschieten. Alleen 
een brand van de cinema ‘t Leopolleken, beroemd of berucht voor zijn seksfilms heeft het  uitzicht wat veranderd op het plein. 

Abdij  

Op 1 april 1860 was het water van de 
pomp troebel aan het St.- Pieters-  
plein. Een prof deed een analyse . Het 
water bevatte goudkorrels!  

De J van jardin zal 
men nog veel 
tegenkomen 

Als een prof dat gezegd 
heeft zullen er velen 
ingelopen zijn 
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Gans het St.-Pietersplein stond 
vol volk en muisstil was het als 
Anseele hen toesprak. 
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De half-vasten kermis op het 
St.-Pietersplein                           
rond 1895 
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De half-vasten kermis 
op het St.-Pietersplein  
rond 1895 

De St.-Pieterskerk 
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De half-vasten kermis op het 
St.-Pietersplein rond 1895 

Alle vrouwen hadden nog een rok tot 
op de grond. 
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De half-vasten kermis op het 
St Pietersplein rond 1895 

Op het Kramersplein? Kantienberg 
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De halfvasten kermis op het 
St.-Pietersplein rond 1895 
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Staking voor het 
algemeen 
stemrecht 
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St.-Pietersplein 68  
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Einde C18. 
Zie verder C19     
St.-Pietersplein 
Deel 3 

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

hun straat kunnen aanklikken.  Zalig toch!   
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