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Enkel de Kortrijksepoortstraat was bebouwd, de andere grond behoorde toe aan de paterkes die alles kwijt 
speelden gedurende de Franse bezetting. 

Kaart van de 16e eeuw van het Sint Pietersdorp 

Deze poort verdween rond 1580 
daarna had je 3 poorten om de 
stad binnen te komen  

Lapjes grond voor 
landbouw of 
tuinbouw 

Kortrijksepoort.   Oude benaming 
”Percellepoort”  

Leie 

Veergrep , het                                      
woord zeg het zelf, er                       
lag een veer  nu het buurtparkje 

Oude tijd goeie tijd?  In 1624 herinnerde men de bevolking dat men zich s’ avonds als het donker was niet mocht 
verplaatsen zonder kaars of fakkel!  Later in 1762 waren instellingen verplicht (cafés abdijen scholen enz) hun huizen met 
kaars of fakkel te verlichten. 

De Verloren kost verdween 
met het graven van de Coupure 

Dit was terrein 
dat toebehoorde 
aan de kazerne 
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De entrepot zal niet ineens worden afgebroken (halfweg 
de 19e eeuw). Van zodra deze gronden verkocht waren  
legde men wegen aan; peperdure huizen, het Blindenhuis  
en een  nieuwe kliniek aan de Bijloke werden er gebouwd. 
Ook zal er een grote fabriek komen waar cementtegels 
woerden vervaardigd … en nog vele zaken meer. 

Het was hier op de 
Bijlokekaai dat een 
deel van de vloot 
van Napoleon werd 
gemaakt. Vele 
steden van het 
keizerrijk werkten 
mee aan dit project. 

Kaart van 1825 

Kaart van 1844 
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De Bijloke  
met de 
stads-
vesten en 
grachten 
rond 1825 

29-1-1804.  Napoleon wilde Engeland veroveren en er moest een armada worden uitgebouwd.  In 1803 richtte Bonaparte één van 
zijn vele scheepswerven op aan de Bijlokekaai. de 1e Gentse landingsboot werd er te water gelaten en  kreeg de naam ”Ville de 
Gand”, hij was 104 voet lang.  We weten van op school dat Napoleon niet geslaagd was in zijn opzet want Nelson heeft daar een 
stokje voor gestoken.  Waar de werf op de Bijlokekaai eens te zien is niks meer op de kaart van 1825 terug te vinden.  Ik lees zojuist 
dat het verlengde van de Bijlokekaai , de Henleykaai ook de Bijlokekaai noemde.  Dit lag buiten de stadspoorten en daar waren 
meersen, laag gelegen gebied dat rap onder water stond.  Bijna alle grote activiteiten werden uitgevoerd binnen de muren.  Maar op 
die andere kaart staat er “scheepstimmerwerf”. 

? 
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Een groot deel van dit terrein is nu een deel van Hogeschool Gent 

Hier aan de  Godshuizenlaan / 
Henley-kaai produceerde men 
cementtegels.  
Tekening is van ± 1890.   
Eén gebouwtje is  
blijven staan. 

Reeds een 
verdiep erbij 

Vlgd. dia 

De brug van 1900 was 9 
meter breed.  Heden 36 

meter 

De Leiebrug Jan 
Palfijn uit 1951 
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Het gaat natuurlijk niet over die 3 mooie jongelingen maar 
over de tegelfabriek.  Plaats Henleykaai                                          
waar  heden een campus                                                                
is van de Hogeschool Gent. 

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 cité Beernaert uit 1883 was in de Godshuizenlaan en is gesloopt rond 1980 om het Provinciaal Onderwijs uit te bouwen. Foto zijn van 1954 en 1976 

Deze bomen staan nog altijd in 
de tuin van de Hogeschool 

Gent in de Henleykaai  
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?????? Nog op te 
zoeken welke 
gebouwen hier 
stonden.  
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Op de kaart van 1880 staat 
de cité Beernaert 53 tot 103 
nog niet op de kaart 

Nog 
bestaand 
historisch 
gebouw, 
nu deel 
van het 
Stam. 

1913 

1912 
En op het plan 
van 1928 is men 
vergeten de cité 
te vermelden 

In 1982 was de Mercatorcampus reeds gebouwd, deze was toen een 
hogeschool van de Provincie Oost-Vlaanderen en werd later opgeslorpt 
door de Hogeschool Gent. Na de sloop van de cité heeft de Provincie 
één van hun belangrijke scholen alhier laten bouwen (PIHS Gent).  Op 
het kaartje uiterst rechts had je nog een cité?  Dit gebouw werd  
ongeveer 15 jaar geleden gebouwd dus na 2000.  Deze zaten vroeger 

aan het werk aan de Sterre en is ook een gebouw van de provincie 
Oost-Vlaanderen.  Spijtig genoeg  heb ik geen foto van vroeger. Was 
daar ook een Citeetje? 

Dit zal één van de laatste foto’s zijn    
   van de Cité, deze foto en verdere 
inlichtingen werden bezorgd           
door Roger Caufrier 

Het huis op de 
straat had nr 51 

Nog aan te leggen                         
Groot- Bretagnelaan 



Omgeving Leiekant - Kortrijksepoort.  Oud moederhuis.  Reeds 
vanaf 1771 (Oostenrijkse tijd) zijn er stappen ondernomen om 
vroedvrouwen op te leiden.  Deze opleiding vond plaats in het 
Gravensteen.  Ook tijdens het Frans bewind hadden de 
vroedvrouwen steun van de overheid via het Scheldedeparte-
ment (er was nog altijd een grote kindersterfte).  Een eerste 
school voor opleiding van vroedvrouwen werd opgericht in 1823 
(koninkrijk der Nederlanden) door de provincie.  De gebouwen 
die je nu ziet dateren van 1860.  Wanneer de opleiding hier 
werd verlaten weet ik niet.  In ieder geval is het moederhuis 
blijven bestaan tot laat in de 20e eeuw.  Daarna lange tijd 
leegstand, dan enkele jaren later politiekantoor en tot heden 
(2014) staan een deel van de gebouwen nog altijd leeg (denk ik 
toch). 
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Op de hoek Bijlokekaai - Godshuizenlaan stond vroeger een bejaardentehuis.  Alles werd 
afgebroken.  De oude mannekes werden overgebracht naar hun nieuw gebouw op de 

Lousbergkaai.  Vandaag staat daar in het perkje het standbeeld van Jan Palfi jn.  Ondertussen is 
Jan Palfi jn afgevoerd maar waar staat hij nu? Is hij gestolen voor het brons?  De abdij- en 

kloostergebouwen ondergingen een grondige restauratie in functie van de inrichting van het 
nieuwe Stadsmuseum STAM.  Eind 2007 werd begonnen met de afbraak van enkele recente 

bijgebouwen en begin 2008 ging men van start met de bouw van het nieuwe toegangsgebouw. 

Foto uit de ppt 

 
gevonden op het internet 
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Godshuizenlaan.  In 1913 kocht het stadsbestuur van het C.O.O. het oude mannenhuis om er een museum te bouwen maar de  1te W. O. besliste alles uit 
te stellen.  De oudjes verhuisden naar een nieuw gebouw op de Lousbergkaai, ondertussen zijn de oudjes daar ook al een tijdje vertrokken.  Op deze plaats 
kwam er een nieuwe ingangspoort, ja nieuwe?  Stond deze niet op de Wereldtentoonstelling van 1913 in “Oud Vlaanderen” ?  In ieder geval kwam hier de 
vroegere  barokke ingangspoort van het Groot Begijnhof uit 1660.  In de jaren twintig kwam er schot in de zaak en op 28.05.1928 deed hier het Bijloke- 
museum zijn deuren open.  Ondertussen terug een nieuw museum sinds okt. 2010, Het STAM. 

Nu een 
zeer 
drukke 
weg. Een 
deel van 
de kleine 
ring 

800 jaar lang waren de zusters verantwoordelijk voor het bestuur van de 
abdij  en de ziekenverpleging.  In de 17e eeuw werd de abdij in noordoos-
telijke richting uitgebreid met wat later het klooster zou worden.  In 1797 
werd de abdij afgeschaft en verlieten de zusters de Bijlokesite.  Het hospitaal 
kwam onder het bestuur van de commissie der Godshuizen.  De zusters 
keerden echter enkele jaren later terug en namen hun intrek in de voor-
noemde 17e-eeuwse uitbreidingen, vanaf dan “Bijlokeklooster” genoemd. 
De overige abdijgebouwen deden tussen 1805 en 1911 dienst als 
“oudemannenhuis”.  De zusters verlieten het Bijlokeklooster in 2001.  

 oude benaming                   
Commissie Openbare Onderstand 
later het OCMW 
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En het jaar 
erop begon de 
Grote Oorlog. 

Opgezocht 
door Roger 
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In 1879 werd het begijnhof opgegeven.  In 1904 stond de 
ingangspoort nog altijd aan het Elisabethbegijnhof.  Door 
het opknappen? of vernielen van ons patrimonium moest 
de ingangspoort weg om er bredere en grotere wegen aan 

te leggen.  In ieder geval stond de poort, een kopie(?) reeds  
op de W.T. van 1913 (foto onderaan).  Waar dit afgebroken 

gebouw  meer dan 15 jaar zo lang verbleef ben ik niet te 
weten gekomen. 

1 

2 

Wat is er nog origineel? 
Kijk, op 1 is gans het 
gebouw breder of is het 
gezichtbedrog.  Op het 
dak zat geen venster en 
is het dak spitser. 

    3 
Boven.                                            
In 1928 opende het 
Oudheidkundig Museum 
er de deuren en dit tot 
2005. Vijf 5 jaar later 
opening van het nieuwe 
museum het STAM. 

In 1926 werd door toedoen van de vereniging “De 
Vrienden van Oud Gent” aan de Godshuizenlaan een 

nieuw toegangsgebouw opgetrokken, met als centraal 
element (reconstructie van) de afgebroken barokke 

toegangspoort van het Sint-Elisabeth Begijnhof.  Deze 
was acht maanden te zien geweest aan de ingang van 

Oud Vlaendren op de Gentse expo van 1913. 
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Nog op te 
zoeken waar 
deze 
gebouwen 
eens stonden 
of er nog 
staan? 
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Ik denk dat ik één van de laatste was die het oude Bijlokemuseum heeft bezocht.  Er was geen kat meer te zien.  Maar toen 
ze aan de afbraak begonnen, dacht ik: Wat een heiligschennis! 
Na de opening van het Stam viel ik bijna achterover van het zeer mooi museum die we nu gekregen hadden.  Ik ben er toch 
al verschillende keren terug op bezoek geweest. Vergeet dus die heiligschennis! 
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Dit was, is de Bijloke 
gezien van op de stads-
vesten  (heden kleine ring Godshui-

zenlaan) in 1834.  De 
staande wip van de 
schuttersgilden St.-Joris 
en St.-Sebastiaan stond 
toen  nog altijd 
overeind. 

De oude Bijloke, heden het STAM museum  

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 zijvleugel van de Bijlokabdij.  Het is een prachtig voorbeeld 
van vroege 14e-eeuwse baksteenarchitectuur.   Het is een van de 
hoogtepunten van de baksteengotiek. 
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Retro                                     Oud johan@sint-pietersdorp.be 
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Vlgd. dia 

Wat vooraf ging aan de bouw van het Bijloke museum.  
Het 1e museum had plaats in de gebouwen van de unif in de Volder-
straat van 1833 tot 1838.  Dan verhuisd naar het stadhuis.  In 1874 
naar een beuk in de Baudelokapel die ook gebruikt werd als univer-
sitaire bib.  
In 1884 terug verhuisd naar de Lange Steenstaat, naar de leegstaande 
Vrouwebroerskerk.  Nu zit daar de provincie met zijn tentoonstell-
ingen.  15 jaar later kriebelde het terug om te verhuizen.   
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Het nieuwe Bijlokehospitaal sloot aan op het oude 
Bijloke hospitaal met op de achtergrond, de St.- 

Pietersabdij 
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De Bijloke 
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Moest je de zieken van vroeger die 
hier lagen gezegd hebben dat dit later 

een mooie concertzaal zou worden 
denk ik dat de hoofdgeneesheer hen 

zou aanraden even naar een 
psychiater te gaan. Wat denk jij? 
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Na 1220 werd het hospitaal verlaten in Onderbergen en 
verhuisde naar hier.  Na meer dan 600 jaar heeft de 
gemeenteraad beslist in feb. 1837 een nieuw hospitaal 
op te richten.  Het zal meer dan 30 jaar duren!  Het 
nieuw hospitaal werd geopend op 1 juli 1869.  Een 
goeie 110 jaar later in 1982 werd er terug een nieuwe 
kliniek Jan Palfijn geopend.  Een deel van deze 
gebouwen werd onmiddellijk ingenomen in 1982 door 
de Academie van Gent die later opging in de  Hoge-
school Gent in 1995.  

Bijlokemuseum en de oude Bijlokekliniek  vr. Radiologie  
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Bijlokehof  aan de 
Martelaarslaan, 
Godshuizenlaan en 
Groot-Brittanniëlaan 
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De Apotheekstraat &         
Jozef Kluyskensstraat in 1976 
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Bartsoenkaai aan de Bijloke 

De gebouwen links 
dateren van rond 1901. 

Jozef Kluyskensstr. 
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Gent 
1534 

Leie St.-Kwintensberg Kortrijksepoortstr.   Ketelvest  Veldstraat  

Je staat ongeveer hier te kijken aan het venster.  De straat moet 
nog aangelegd worden en dit zal gebeuren rond 1780 door 1 huis 
te slopen. 

 Verloren Kost   Nederkouter   Oude Houtlei 

. 

Ik tel hier op het kaartje minimum 
23 windmolens in dit  deel van de 

stad.  Wist je dat er rond 1534 
meer dan 100 waren  op de 

stadsvesten!  

. . . 
. . 

. . 
. . 
. . . . 

. 

. . . . 
. . . . 

. 
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Het St.- Pietersdorp 

Kaart Hondius van 1641 

Leie                  
Verlorenkost 

Percellepoort 
Nederkouter 

St Pietersabdij 
St Kwintersberg  

Plaats waar de kazer-
ne zal komen te staan 

is reeds afgebakend! 
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De Vledermuis bestond al sinds 1860 en was een guinguette, zeg maar een 
soort restaurant waar je paling enz. kon eten.   Gans dit terrein is nu een 
deel van de Hogeschool Gent, tolken enz …   
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1982 was het jaar van de opening van het gebouw.  Een belangrijke school van de provincie 
die in handen kwam van Hogeschool Gent. 

Toen ze begonnen met 
bouwen waren de oude 
gebouwen al lang geleden 
tegen  de vlakte gelegd. 
De Vledermuis bestond al 
sinds 1860 en was een 
guinguette (vorige dia)  
dan werd de Vledermuis 
afgebroken om de 
tegelfabriek te bouwen.  
Ik denk dat de Vledermuis 
juist buiten de rand lag 
van de tegelfabriek. Alles 
is nog op te sporen. 
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Leie De Club Nautique, tegenhanger van Sport Nautique, eveneens aan de Leie gelegen 
op het gedeelte van de Bijlokekaai dat nu de Henleykaai heet. 
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Zelfde gebouw v/d vorige dia 

Bij de stichting van Club Nautique was hun zetel gevestigd in “De Vleermuis”. De 
botenloods was een gehuurd kolenmagazijn aan de Marcellisbrug.    
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Maar waar zou dit zijn     
geweest in Gent?                              
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Au Pavillion de la Lys was gelegen 
in de Meersstraat, de achterkant 
kwam uit in de Eedverbondkaai  

De Eedverbondkaai ligt ook aan de Leie.  Een oude schipper zou zeker    
                       nog dit huis herkennen.  Wat verder niks meer want alle        
                                      huizen zijn bijna afgebroken en vervangen door       
                                                                           hoge appartementsblokken. 
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Plan van Goethals van 1795, binnen en buiten de Kortrijksepoort 

Bijloke 
hospitaal 

Stadsgrachten 
en -wallen 

Percellestraat naar de 
gelijknamige poort 
ofwel de 
Kortrijksepoort 

Alle moestuintjes zijn inmiddels verdwenen.  Het groen is later 
ingenomen door de unif, Apotheekstraat enz… 

Scheepswerven? 
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Plan  Saurel van 1840 

           Op de stadsvesten                   
zou men 30 jaar later de kleine        
ring aanleggen.                                   
Nog geen brug te zien over de Leie 

De Percellestraat 

Omgeving Bijloke 

De stad deed veel om de gevels er wat vrolijker uit te 
laten zien.  Heden is het niet meer mogelijk de 

bloemetjes buiten te zetten in het Quartier-Latin, 
(letterlijk natuurlijk) 
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Zie verder B2, het gebied wat verder 

Ik vond het al zeer vreemd dat                                                   
Jan Palfijn niet terug was ge-                                                  
plaatst op zijn vertrouwde plaats aan de Jan Palfijnbrug. 
Jan Palfijn was de uitvinder van de verlostang.  Immers 
vele moeders stierven toen ook samen met het kind 
omdat het niet ter wereld kon komen.. 

Jan Palfijnbrug 
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