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J. Fr. Willemsstraat 
Benedictijnenstraat 
Voetweg  
Stalhof home 
Vermeylen home 
Fabiola  home 
Rode Plankierkens 
   Beluik  
Beluik de Kerfijzer 

Ik was het beu altijd maar de 
graffiti te verwijderen. Van zodra 
er terug witte verf op lag … kon ik 
opnieuw beginnen. johan@sint-pietersdorp.be 
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Home Fabiola 
(1961) nog te 
bouwen 

Stalhof. Van de vroegere arbeiders- 
huisvesting is hier niets meer te 
bespeuren. De huisjes  waar o.a. 

Pierre De Geyter, de componist van 
de Internationale heeft gewoond, 

werden afgebroken in de jaren vijftig 
om later home Fabiola te kunnen 
verwezenlijken.  Waar de bomen 

staan heeft men het 
studentenrestaurant gebouwd. Nu 
veranderd tot een winkelcentrum. 
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Deze arbeidershuisjes in het Stalhof werden afgebroken eind de jaren 50 van de vorige eeuw. Later 
20 december 1960 word de 1e steen gelegd van de  “Home Fabiola” die de deuren opende in  1962, 
of was het 1963? ‘t Was een home enkel voor meisjes en toen was er ook strenge controle.  

Stalhof  

1850 
Overpoortstraat  

2 dia’s verder, hetzelfde kruispunt 
hoek J. Frans Willemsstraat. 
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Zie vlgd. dia voor meer 
over dit café op de hoek 
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1999 

2009 2020 

1960 

Hoekhuis 
Stalhof 39, heden 
Rockcafé  
Den Drummer 
Je houdt dit niet voor 
mogelijk 



Stalhof heden  Home Fabiola  Stalhof 

Bevolking van de Overpoortstr. in 
1866, 530 personen.  

Kindersterfte in Gent rond 1866,   
3 op 10 kinderen stierven in het 

eerste levensjaar ! 

‘t was de gelegenheid om alles wat platter en rechter te trekken. 
Spijtig dat we de laatste huizen rechts niet zien op de oude foto 

Jan Frans Willemsstraat 
met het kruispunt Stalhof. De foto is 
genomen in 1956. Ook hier werden 

honderden m³ aarde afgevoerd 

Vlgd. s lide gaat over 
deze plaats (citeetjes) 
waar later hoogbouw 

za l  komen te s taan 
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Foto’s 1968 - Beluik Stalhof  
nrs 34-42 links en nrs 24-32 rechts. 

Kijk, hoe oud zou dit vrouwtje 
zijn geweest in 1968, het jaar 
dat de foto is getrokken?  Dan 
is ze nu … Wat gaat de tijd toch 
snel. 

Al deze kleine arbeidershuisjes zijn 
kort na het nemen van deze foto 

(1968) afgebroken en heden staat 
er een gigantisch “Home 

Vermeylen” op die plaats. 

Bij de bouw van dit beluik had men de plicht in het te 
voorzien van drinkbaar water. Dit is gebeurd met het 
plaatsen van een pomp. Dus is dit beluik gebouwd 

voor 1883, het jaar dat men overal leidingwater 
voorzag. 
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De gemeenschappelijke toiletten. Amaai in de winter. Hier 
is het zeer duidelijk waar de Overpoortstraat en de Schelde 
gelegen is. Aan welke kant zou jij niet willen wonen. Waar 
loopt het water naar toe als het ferm regent? 

Binnen was er geen water maar het was er rustig en 
goedkoop wonen. Wat een luxe hier, je moest nooit 
denken om vroeg op te staan om de vuilbak buiten 
te zetten. 

Ook hier kan men spreken van een ”Arbeiderskwartier” 
naar een “Quartier-Latin”. Alles is verdwenen om  huis-
vesting voor de universiteitsstudenten mogelijk te 
maken. Ook aan de kant v/d Overpoort moest er een 
gans huizenblok verdwijnen voor het studentenrestau-
rant “Overpoort”. 

Foto’s 1968 - Beluik Stalhof nrs 48-70 

12 huisjes maal ± 4 personen is gelijk aan 48 personen voor 5 wc’s. 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Achterkant Citadellaan  

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


Na 1850 was het verboden dergelijke cités te 
bouwen. Ze mochten vanaf dan niet meer 
ingesloten zijn en dienden in verbinding te 
komen met de straat en een breedte hebben 
van minstens 3,5 meter.  

Je gaat door het poortje binnen en je komt te-
recht in een oase van rust.  Vroeger was dit 
zeker niet het geval door de overbevolking die 
er heerstte (gemiddeld 6 personen per 
huisje).  

Cité “t Puurtje van de Handborstel“, beluik 

uit 1840. 

Foto van halfweg de jaren 
zestig?  De bewoners 
moesten hun wasgoed zelf 

wassen en te drogen 
hangen. Heden zijn de 
arbeiders al lang vervangen 
door een jong volkje, de 
studenten (vlgd. dia) 

Foto 1964 - 
Voetweg 

Bailliestrate was gelegen op het St.-Pietersdorp 
tussen het Eekhout en het Stalhof en bevatte slechts 3 
huizen ten tijde van Justus Billiet.  
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Foto  1973 - Beluik 
Voetweg nrs 14-46 

Smalle overdekte toegang tot het 

steegbeluik in de Voetweg 
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Aan het café is er feest! Sinds 1924 is er hier ook het één en ander gewijzigd, bvb. het 
venster is verbreed. Regenpijp verplaatst. Het huis is zeker deze kant, want het regenwater 
loop richting Muinkschelde. De oude arduinen deurdrempels waren zodanig uitgesleten 
dat er op 2 plaatsen nieuwe stukken werden  opgeplaatst of was de reden van verhoging 
door een nieuwe vloer in het huis te leggen? Onderaan werd er een dorpel toegevoegd 
wegens aanpassing van het heraanleggen van de straat?  
Wat nog veranderd is, is het volk, heden allemaal twintigers, studenten. 
 
Spijtig dat er op de foto niet meer  van het gebouw op staat  die dateert immers van de 
jaren twintig. 

In 1866 had men hier ergens in de Voetweg 
in een cabardouske de eerste gevallen van  
cholera vastgesteld, het was de laatste plaag 
van de 7 sinds 1832 maar ook de ergste. De 
werkzame vrouw werd besmet en stierf. De 
dag erop de klant die deze bezocht had en 
bijna tezelfdertijd de bazin van de bar. Om 
verdere besmetting te voorkomen werd 
matras en vele spullen buiten gehaald en in 
brand gestoken. 
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2009 

2014 

2020 
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Café De Zwijger aan de Voetweg in 1924 
Eerst dacht ik dat dit het huis was van de foto van op 
de vorige dia. Mis.                                                               
Op de foto staan de mensen in het deurgat toch vrij 
hoog.  
Plat is de Voetweg enkel aan de Muinkschelde.  Deze is 
er heden niet meer toegankelijke voor auto’s. Maar 
daar stonden enkel fabrieken dus is dit deel uitgeslo-
ten en op de Gevaertkaart van 1880 staat dit deel van 
de straat zelfs niet meer vermeld. (zie enkele dia’s 
verder).  
Ik heb de indruk dat het water op de foto van rechts 
naar links loopt. We zien er ook nog een gaslantaarn 
hangen. De foto is niet scherp maar ik heb de indruk 
dat het naastliggende huis wat dieper staat. 
De vensterbanken zijn niet doorlopend, bij veel huizen 
in de Voetweg waren ze dat wel. 
 
Er is maar een waterkansje dat we dit pand, waar deze 
mensen dicht bijeen zaten op een zonnige dag in de 
zomer, nog zouden kunnen traceren? Ik zie veel 
planten en zowel het venster als deur staan open. 
Maar waar het huis stond in de Voetweg is nog op te 
zoeken. 
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Foto uit 1971 en waarschijnlijk kort erna af-
gebroken. 100% zeker dat dit de Voetweg  
was 

O
ve
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o

o
rt  

We zien hier juist de hoek van de Voetweg 
die 90° draait 

De fotograaf stond in de hoek van de Voetweg en zag de huisjes en 
nog net de hoek van het voetpad aan de overkant 

Situatie vlgd. dia 
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De haakse bocht 
in de Voetweg 
richting 
Overpoort 
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Enkele jaren voor de  
afbraak. De ingang van de achter- 
liggende citeetjes is reeds afgesloten 

om het sluikstorten te vermijden 

Benedictijnenstraat  
Foto onderaan - Richting Stalhof. Al deze huizen van 
het beluik de “Rode Plankierkes” uit 1860 zijn 
verdwenen. 
Nieuwbouw heeft plaats gemaakt voor een jong 
volkje.” De studenten”. Ook hier kan je spreken van 
een “arbeiderskwartier” naar een “Quartier-Latin” 
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Hoek Benedictijnenstraat Voetweg 

Vlgd. dia is de huidige 
toestand, dus 40 jaar later 

Home Fabiola staat reeds 
op de hoek Stalhof – J. Fr. 
Willemsstraat. Foto links. 
Deze gebouwen  zullen er 
nog meer dan 20 jaar 
blijven staan 
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In de Benedictijnenstraat zijn alle huisjes nu 
verdwenen en het hoekhuis grondig gerenoveerd 
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Verleden en heden 

Uitgang  Van een arbeiders-
wijk naar een 
Quartier-Latin 

Foto rechts 1973 – Beluik “De Rode 
Plankierkens” uit 1860 
Benedictijnenstraat nrs  16 – 60 
 

Huis van het Stalhof op de 
vlgd. dia 

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


De Cité  in de Benedictijnenstraat    
was nog altijd bewoond in 1971 

Huis in het Stalhof op de   
        vorige dia  
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Foto linksonder - De 
ingang van het beluik 
de “Rode Plankierkens” 
in de Benedictijnen-
straat 

Het einde van de 
Benedictijnenstraat 

aan het Stalhof.  
 

Vroeger was het 
nog een volkscafé 
heden is het voor 

een jong volkje. De 
studenten. 
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Beluik de 
Rode 
Plankierkens 
van 1850 

Ingang beluik 
Benedictij-
nenstraat 

Hier was een kraantje voor gans het beluik i p v de pomp 
buiten. Het deurtje staat open. Dus tot de afbraak van de 

huisjes nog in gebruik 

Home Fabiola 

Anno 1973 

Ik denk dat het maar afgebroken werd in 1995 
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De Benedictijnenstraat gezien vanuit Stalhof 
rond 1975. Je ziet nog juist waar de muren 

zich bevonden van de beluikhuisjes 

(gemiddeld 4 à 5 pers)  
30 jaar later is v/h arbeiderskwartier niks meer overgebleven uitgenomen 

de 2 hoekhuizen Stalhof en Voetweg met de Benediktijnenstraat 

Café de Sleepboot is reeds lang omgedoopt tot 
een studentencafé en het was toen de enige 
café van het Stalhof. 

Straatje was geen 
2 meter breed !! 
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Stalhof, Benediktijnenstraat,  Voetweg, Cité Kerfijzer, Kantienberg Kaart ± 1880. Eens 
buiten de Overpoort 
zat je op den buiten 
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Deze woningen waren rug aan rug gebouwd en 
dateren van rond 1860 Foto’s 1970.    Beluik Voetweg nrs 66-184 

Cité de “Kerfijzer ” Bouwjaar ± 1860 gesloopt in 1970 

Dit beluik stond pal aan hun textielfabriek. Voordeel, je 
kon enkele minuten langer slapen. De werktijd was 12 a 

14 uur per dag. Maar langzamerhand gaan we terug 
naar deze toestanden, door onze verre verplaatsingen 

die we moeten afleggen.  Enkele jaren geleden ging de 
leegstaande fabriek tegen de vlakte met de aanpalende 

beluiken. Op de Kantienberg, Voetweg staat nu de 
diamanttoren van de Arteveldehogeschool) 

Vlgd .dia 
is het 
heden 

van deze 
fotos 

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


Kramersplein 
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rtstraat  

Kaart van 1870 

De beluikjes van 
de vorige dia 

H
o

m
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Foto 
genomen 

Waar vroeger de beluikjes en fabriek ston-
den rees de kristaltoren van de Artevelde-
hogeschool. En waar vroeger de arbeiders 
in miserabele omstandigheden moesten 
leven heeft de universiteit gezorgd voor 
piek fijne studentenwoningen  
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De eerste textielfabriekjes zijn gevestigd rond 1790. 
Later hebben drie fabrieken een fusie gevormd tot 
één grote katoenfabriek.   
De Leie en de Schelde vormden voor vele arbeiders 
die toen in vele beluiken aan het water woonden een 
groot probleem. Regelmatig overstroming. Dit werd 
opgelost door de Ringvaart aan te leggen. Daarmee 
werd gestart in 1951 en alles was klaar in 1969. De 
toen slechte gronden worden heden ingenomen door 
dure appartementswoningen. 
De fabriekssite reikte van de Kantienberg tot Stalhof 
en Voetweg.  Ook het soldatenleven is er al lang niet 
meer wat het vroeger was (kazerne in de abdij)  en 
de huidige Leopoldskazerne stelt niet veel meer voor 
qua soldatenleven.  
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Aan de Kantienberg de 
Arteveldehogeschool 
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Einde van C21.  
Zie verder C22 
Citadellaan, Kantien-
berg en omgeving 
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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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