
Vervolg van het vorige maar nu omgeving van het Dorpsplein waar zich vele restaurant en cafe’s bevonden 
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Kijk even naar die 
lantaarnpalen 

Die panorama foto’s werden 
genomen vanaf hier 

Vlgd dia’s gaat over het 
uiterste van het expo 
gedeelte zonder het 
moderne dorp en “Oud 
Vlaanderen”   
 
Inhoud 
Vlaanderenlaan  en de 4 
straten rond het 
Dorpsplein 

Het Duits 
paviljoen 

Canada  
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Een fototoestel is ni meer zoals vroeger. Deze 
man had iets in pap te brokkelen en vroeg dat 
iedereen even stil bleef staan 

Ik denk dat dit toeristen 
waren onder 
begeleiding voor de 
werkzaamheden van 
opbouw te bekijken. 
Links zoals op plan het 
Congolees paviljoen 

Een landelijk huisje staat er nog. Geen 
vooropzeg gekregen? Ofwel behouden 
tot laatste moment  voor de bouw-
vakkers ergens te kunnen laten eten? 
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Canada kwam hier in 1913  ook arbeidskrachten werven. 
Ps Canada is groter dan de VS en heeft 35 miljoen 
inwoners. Dat is  inw  3 perkm²  De VS heeft er 318 
miljoen, 32 inw per /km² 

Onlangs met de vluchtelingen crisis mochten  er 25 duizend mensen aangeworven worden   in Canada, deze werden 
geselecteerd in  kampen van  Libanon ,Syrië , Turkije  Malta en Cyprus. Gaan zij een mooie  toekomst tegemoet? Heel  

    zeker. Want daar  hebben ze een te kort aan arbeids krachten. In de Uni zitten we  met meer dan 35mijoen   
                                                       werklozen en onze leiders blijven  maar roepen “Wij  Kunnen Dat Aan”. Terwijl er hier      

                                                                                                                                               meer dan 15% in armoede leven  in   
                                                                                                                                                Nederland is reeds 1 kind op 5 met 

armoede geconfronteerd. In  
                                                                                                                                               Nederland  zijn er 400 000? steuntrek- 
                                                                                                                                                 kers en meer dan 600 000 werklozen.  

                                                                                                                                                 In Belgie 400.000 werklozen en  114 
duizend bij het met OCMW   

                                                                                                                                               steun. In onze omliggende landen is de  
                                                                                                                                                    werkloosheid beperkt en moet men  

                                                                                                                                                 steun zoeken bij de andere overheid  
                                                                                                                                               zoals de bijstand of het OCMW . Er zijn 

meer dan 4 miljoen werklozen in                   
                                                                                                                                                 Frankrijk en het parade paardje                                 

                                                                                                                                                  Duitsland heeft er bijna ook 3 miljoen 
van de andere landen zwijg ik.    

                                                                                                                                                                                  Wij Kunnen Dat Aan 
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Een vlgd dia’s 

Canada was hier ook om mensen aan te 
werven die wilden immigreren.  Maar de 
oorlog 14/18 heeft daardoor een stokje 
voor gestoken. In de jaren twintig zijn er 
familie leden van mij dan geïmmigreerd. 
Want armoede was hier nog troef en daar 
had je een mooie toekomst voor de boeg. 
Nu nog is dit altijd nog een grote toekomst 
voor landbouwers enz enz 
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Canada  
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De situatie is beter te 
zien op de vlgd dia 
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Dat kan toch geen beton zijn. Indien 
wel hoe hebben ze dit afgebroken in 

1913  
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Duits paviljoen 

Avenue des Flandres 

Brussels paviljoen 
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Het  Duits paviljoen op de voor-
grond werd toen niet aanzien als 
een mooi Paviljoen. Maar was 
toch zijn tijd ver vooruit. Duits-
land was niet vertegenwoordigd 
als land maar enkel door Duitse 
industriëlen. Henri Van de Velde 
een Belg die al jaren in Duitsland 
werkte heeft later onze 
Boekentoren gebouwd 

De Laan der Natiën  

De secundaire weg en ingang 
naar Oud Vlaanderen. Let op 

het is geen steegje hoor. Maar 
de fotografie heeft 
gezichtsbedrog     .  
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Roger  Eerst dacht ik dat dit 
een affiche was voor 
reclame te maken in 
Duitsland voor de 
Expo van 13 te Gent. 
 
 
 
 
Nee het is gericht tot 
Nederlandstalige 
burgers. Vele affiches 
werden destijds 
merendeel in het 
Frans opgesteld. 
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De officiële ingang op de  Kortrijksesteenweg  

Vlgd dia is de Vlaanderenlaan 

Mijn grote dank aan 
Roger Caufrier die me veel 
foto’s had doorgestuurd om 

dit te kunnen 
verwezenlijken 
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Zoals heden was het vroeger 
ook hetzelfde, alleen wat het 
oog ziet is belangrijk 

Vlgd dia 

Vorige 
dia 

Avenue des 
Frandres 
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Nogmaals mijn grote dank aan Roger 
Caufrier die me veel foto’s had 
doorgestuurd om dit te kunnen 

verwezenlijken 
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Zicht op de Vlaanderen laan dit was ook de weg naar het Dorpsplein en “Oud Vlaanderen” 
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              Het Duits paviljoen en                     
Das Deutsche Haus 

Ook dit op 
de vlgd dia 

De 4 belangrijke gebouwen 
rond het dorpsplein 



Nabootsing van het 
Prinsenhof de 
geboorteplaats van 
keizer Karel 

Ook hier moest er nog het 
één en ander gebeuren!!! 

Aan de 4 historische gebouwen 
stonden andere gebouwen aange-
bouwd, goed voor de kijker waar 
deze gebouwen dus ook stonden 
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Een historisch gebouw enkel    
                                      van  

Het 
paviljoen 

van Congo 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be


Enkel palviljoen 

Met deze foto zien we 
dat naast  het gebouw 
van Liège een gebouw 
uit Antwerpen lag 
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Enkel historisch gebouw uit  

Het kan ni 
anders dat er 

hier op het 
dorpsplein vele 
cafétjes waren 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be


Op de 2 
onderste foto’s 

zien we ook 
het Congolees 

Paviljoen  
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Van Roger 

Het moet daar zeer mooi geweest zijn 
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Ontwerp van het Spaans paviljoen 
voor de expo van 1913 

Tijdens de expo 
is er brand 

ontstaan in dit 
paviljoen. Paniek 

toen? Het 
brandde volledig 
uit. Het ernaast 

gelegen 
stadspaviljoen 

van Gent dreigde 
ook in vlammen 
op te gaan, doch 

de aanwezige 
brandweer van 
de expo kon dit 

voorkomen 
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Terug een mooie foto, wat stond waar 

Het was in dit gebouw dat er vele landen samen zaten. Zie vlgd dia 

Die lantaarns hadden een ganse 
mechaniek om de lamp naar 

boven of naar onderen te 
brengen 
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Kortrijksestwg  

Kortrijksestwg  

Dit beeld staat op dezelfde plaats. 

Foto hierboven is van 
1966 en deze gebouwen 

stonden er reeds! 

Begin van de 
Oudenaarde-
steenweg 

Begin van de 
kortrijkse-
steenweg aan 
de Sterre 

De st Pietersaalststraat in 1928 
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Een van de vele kiosken die zich 
bevonden op de expo van 1913 

Ook dit 
gebouw 
kan ik maar 
niet 
plaatsen 

Zoals op iedere Wereldtentoonstelling 
en ook heden word er op geen frank 

gekeken. Alleen de bevolking zit 
achteraf altijd met een dikke kater. De  

WT van 1913 kostte ongeveer  4,5 
miljoen of omgerekend 25 miljoen € .  
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Nergens kan ik uitmaken waarbij dit plan behoorde. 
100% zekerheid is dit van Expo 13ne. 
Kijk es goed, hoe verzorg dit toen al was en ook de 
kleurkes dat men gebruikte 
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Einde E 27. Het Moderne dorp die 
ook op de expo 13ne  stond op het 
eind, kan je bekijken op  E28 samen 
met de Belvedère laan (Krijgslaan) 
die uitgaf op het Citadelpark die 
ook deel uit maakte van de 
Wereldtentoonstelling van 13ne 
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