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Vroeger was 
het onmogelijk 
om v/d Boven-
schelde recht-
streeks naar de 
Nederschelde 
te varen met 
grotere boten 
wegens onvol-
doende diepte.  

Ik denk met deze grote aan-
passingswerken wel. Later 
zal deze nogmaals uitgediept 
en verbreed worden en ook 
een sas worden gestoken. 

kaart 
van 

1755 

kaart 
van 

1742 

Keizerpoort  

St.-Lievens- 
poort  

Heuvel- 
poort 

Oud Scheldeken 

Spaans 
kasteel 

St.-Pietersdorp 

De waterwegen - op het eerste zicht identieke kaarten. Neen men gaat niet zomaar een 
nieuwe kaart tekenen. Het was omdat men in 1752 ingrijpende werken had uitgevoerd. 
Men heeft de oude Schelde wat recht getrokken (gele pijl), een nieuwe coupure gegra-
ven van de wallen van het Spaans Kasteel naar de Keizerpoort (rode pijl) en ook een sas 
geplaatst. Daarnaast nog een nieuwe coupure buiten de Keizerpoort, de zogenaamde 
Franse vaart (oranje pijl). 
Correcte gedetailleerde kaarten van waterwegen waren destijds zo belangrijk en onmis-
baar voor het transport als de gps van vandaag voor de auto’s. johan@sint-pietersdorp.be 
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Foto van tijdens de eerste wereldoorlog 
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Kaart uit 1799 van De Vreese. 

St.-Lievens- & Keizerpoort 
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Kaart van 1855 omgeving 
St.-Lievenspoort  en de 
Keizerpoort 
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De monumentale pomp kwam er pas toen de 
overheid de kazerne wilde uitbreiden. Ze ont-
eigenden enkele huizen, ook het waterstraat-
je dat naar de Nederschelde leidde werd 
opgedoekt.  

1976 1977 

Gevolg de buurt 
kon aan geen wa-
ter meer geraken, 
vandaar het plaat-
sen van de pomp 
in 1845.  
Het kruis dat er 
reeds stond van 
voor 1534 werd 
verwijderd. 
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Kaart van 1825 Clarissenstraat werd 
later hier aangelegd.  

Deze huisjes verdwenen 
met de aanleg van de 
Clarissenstr. en werden 
allemaal garages 

1 en 2 zijn appartementen johan@sint-pietersdorp.be 
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Huisnummer 63  

Waarom een beetje aandacht aan het Pesthuis en de kazerne. Dit heeft de 
omgeving doen draaien met allerlei zaken  tot de afbraak kwam van de 
kazerne 
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Het hospitaal was klaar in 1582 lag op een onvruchtbaar verlaten stuk laag zand-
grond het gebied over de Vijfwindgatenbrug. De Gentenaars noemden dit huis 
reeds van in het begin “ het Pesthuis” of huis van Sinte-Macharius”. Er konden 
200 zieken liggen. 60% van de pestlijders stierven in de eerste 3 dagen. De do-
den begroef men ter plaatse aan het Pesthuis. Toen de pest een beetje was 
verdwenen verzorgde men er gewonde soldaten. In 1670 bevond het gebouw in 
zo een slechte staat dat men in 1672 een nieuw gebouw liet optrekken. In 1678 
werden daar voor het eerst niet gewonde soldaten gehuisvest door een Franse 
generaal. Om de Stadskas te spijzen in 1683 werd er 1 stuiver betaald op iedere 
zak tarwe dat er binnen kwam. In 1692 was er een hevige brand ontstaan in de 
linker bovenkant. Men had waarschijnlijk geen geld en men liet onmiddellijk het 
dak plaatsen op het gelijksvloerverdiep. Door een vredesverdrag in 1714 komen 
onze gewesten in handen van de Oosten-                                        rijkers en deze 
locatie bleef voorlopig een hospitaal 

In 1717 werden alle oude gebouwen dat je ziet op de tekening afgebroken uitgenomen het Pesthuis zelf. Rond de 1734/35 start nu de aanleg 
van een kazerne. Wanneer de verdieping op het oude pesthuis terug kwam heb ik niet kunnen vinden ik vermoed dat dit zal gebeurd zijn  nadat 
men aan de nieuwbouw begonnen was halfweg de 18de eeuw .  In 1745 verhuurde de stad de gebouwen aan de staat en zo eindigde het als 
Pesthuis of hospitaal. In 1814 waren de gebouwen terug in zeer slechte staat dat ze enkel werden gebruikt om de paarden te stallen.  Tussen 
1814 en 1833 is men begonnen te herstellen. Omdat de kazerne moest uitbreiden werden de huisjes aan het waterstraatje onteigend (1835). De 
bewoners konden dus aan geen water meer geraken. Dus kwam de pomp op het kruispunt.  In 1836 was de kazerne klaar zoals we haar gekend 
hebben voor de afbraak. Dat het laatste uitzicht van de vernieuwde kazerne is van 1836. De kazerne werd afgebroken rond 1993. 
 

PS. dit was in het kort wat ik gelezen heb van 12 bladzijden teksten en foto’s van het Pesthuis 

De Grote Kavaleriekazerne, anders gezegd “ Het Pesthuis” 

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


Grondplan van 1783 

Met dit grondplan zien we waar de 
mensen dagelijks hun water gingen 
halen naar de Nederschelde 

Het Pesthuis 

In 1783 was gans dit complex ingericht   als hospitaal 
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Het  Pesthuis was nogal beveiligd!!! Het pesthuis 
werd gebouwd in 1582 en herbouwd in 1672.  
Vanaf 1745 verhuurde de stad de gebouwen aan 
de staat en hiermee eindigde het hospitaal en 
werd het , het begin van grotere werkzaamheden, 
een ferm kazerneke uit te bouwen. Maar onder het 
Frans bewind gingen alle militaire gebouwen terug 
naar de steden. De staat vergoede de steden voor 
het onderhoud van de gebouwen enz 
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Het kan geen toeval zijn dat de oude 
ingang van het Blauwhuis samen valt 

met de huidige doorgang van de 
nieuwbouw    woningen 

Grondplan van de 
Kazerne uit 1876 
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Duitse leger in 1914/18 
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Op de kaart van 1825 zien we 
duidelijk het waterstraatje waar 
ook veel om te doen was.                                           
De trappen om water uit de ri-
vier te halen. Daarom had je ook 
vele waterstraatje genaamd. 
Bekijk even goed het kaartje 
hoeveel citéhuisjes dat er toen 
stonden rond 1825? 
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Achterkant v h pesthuis 

Daar stond vroeger de Kleine kazerne om 
een onderscheid te maken met deze kazerne 
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Brusselsepoortstr.  
de rechterkant 
2011 en 1973 

Hoek Brusselsepoortstraat - St Lievenspoortstraat 
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Vanaf 1933 moesten alle kazernen en militaire gebouwen  worden 
aangeduid met een naam van een gesneuvelde uit de eerste 
wereldoorlog. De cavaleriekazerne kreeg de naam Hollain kazerne. 

In 1904 raasde de elektrische tram 
door de Brusselsepootstraat 

De soldaten van de oude garde 
moesten nu naar het bezette 
Duitsland na de oorlog. 
 
In 1961 kwam het hoofdkwar-tier 
van de luchtmacht zich vestigen 
in de Hollainkazerne.  

 
Onderaan 
links kort 
voor de 

afbraak uit 
1993 
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In de Brusselsepoortstraat is de Hollain 
kazerne al een tijdje verdwenen               
en volledig  afgebroken. Heden            
sociale woningen 

? 
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Keizerpoort johan@sint-pietersdorp.be 
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Deze foto met onderschrift 
 

 
geeft veel informatie behalve het jaar-
tal. We moeten al heel wat decennia 
terug om hem te kunnen plaatsen. 
Rue de Bruxelles was de naam voor de 
Brusselsepoortstraat van heden. Toen 
echter werd de straatnaam vertaald in 
Keizerstraat, vandaar dat ik Van Melle 
diende te associëren met die laatste 
straatnaam in de Gentse Wegwijzers.  
In deze van 1873 stond Jan Vanmelle 
vermeld in de Keizerstraat 70 en in die 
van 1876 vond ik op hetzelfde adres 
Vanmelle Des. terug. Des staat wellicht 
voor descendenten wat afstammelingen 
betekent. Was Jan dan al overleden? 
Blijkbaar had hij wel enkele ferme 
dochters die zijn stiel of op het minst 
zijn zaak konden opvolgen. 

De kaart uit die periode laat ons de ex-
acte locatie van het huis zien. 
Passage de la Rue St Lievin is op van-
daag de Krevelstraat. 
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Einde D7.  
Zie verder D8 voor het vervolg 
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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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