
C25  
 
Het vervolg v/d  
Sint-Pietersnieuw-
straat. 

Ik verwijs hierbij ook naar 
D29 dat gaat over de 
Muinkschelde, voor de 
achterkant v/d gebouwen 
aan de St.-Pietersnieuw-
straat kant Muinkschelde- 
oever. Reden hiervoor is 
dat de Muinkkaai in de 
sectie D ligt. 

Eertijds voorgestelde computersimulatie van wat het nu is… 
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1959 
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… en hoe het vroeger was 

Foto rechtsonder - Het gebouw waar nu de Vooruit staat.  De foto is genomen vanaf de 
Muinkschelde richting St.-Pietersnieuwstraat. Het hoogteverschil met het water is 12 à  13m. Dit 

kan tellen. 
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Foto links - Begin de jaren dertig. Gevel v/h 
nieuwe redactiegebouw van het dagblad 
‘Vooruit’,  schuin tegenover de stamkroeg 
van de socialisten in de St.-Pietersnieuw-
straat. 
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Foto rechts – Het zelfde gebouw jaren 
later (1982) op de cover v/h vijfde 
nummer van het tweemaandelijks 

tijdschrift “Monumenten en 
Landschappen” 
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Lammerstraat 

Parijsberg 

Waterstraat 

Engelse nonnenstraat 

Hoveniersberg 

119 

107 

105 

95 

93 

65 

63 

25 

23 

11 

152 

140 

138 

102 

100 

76 

74 

34 

Blandijnberg 

Rozier 

Plateaustraat 

Bagattenstraat 

Al wat in ‘t rood 
is weergegeven 
bestaat heden 
niet meer 

178 117 

164 

103 

105 

126 

124 

93 

89 

59 

61 

98 

100 

42 

27 

25 

13 

166 

115 230 

115 

216 

220 

107 

105 

93 

95B 

188 

194 

158 

156 

45 

oprit unief 

oprit unief 

19 

Links - kaart uit 1899 van 
A. Hoste. 

Rechts - kaart uit 1855 
van de gebr. Gérard met 
de huisnrs in zwart. Blauw 
zijn de huisnrs uit 1878 
van Gevaert en groen de 
huisnrs van 2020. 

Wanneer  
wat waar 

in de Sint-Pieters- 
nieuwstraat 
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1975 

2009 1975 

Gebouw uit 
1977 
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Voormalige gebouwen v/d vlasspinnerij Feyerick in de St.-Pietersnieuwstraat recht 
tegenover de Jozef Plateaustraat. Nu universiteitsgebouwen. 
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Jozef Plateaustraat 
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Van 1975 tot 2020. De verbouwingen in de St.-Pietersnieuwstraat zijn niet meer bij 
te houden. Heden zijn dit allemaal universiteitsgebouwen. Je kan niet overal zijn. 
Gelukkig is Google maps er nog! 
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De Sint-Pietersnieuwstraat anno 1855 

Foto’s linksboven en rechts gaan over hetzelfde gebouw 
benaderd van beide straatuiteinden. De foto linksonder is 
van een latere datum dan die rechts. 

Gebouw  nr 57 bevat 12 
traveeën 

Ook dit gebouw 
bevat 12 traveeën 
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Afbeelding rechtsonder – Porseleinkaart van de katoenfabrikant 
Poelman te Gent, St.-Pietersnieuwstraat 39. Begin 1800 tijdens het 
Frans bewind. Dit bedrijf was gevestigd op de site v/h voor-malig 
klooster v/d Engelse Benedictinessen (foto linksboven). 
Anderhalve decennia later toen de Nederlanders hier de macht 
hadden overgenomen ging het bedrijf op de fles. 

Engelse Nonnenstraat werd zo genoemd naar de Engelse 
Benedictinessen die zich er kwamen vestigen in 1623 en er hun 
klooster stichtten. Zij hielden hier meisjes op pensionaat en 
gaven er onderricht in het Engels. Afgeschaft in 1793 keerden ze 
naar Engeland terug. Daarna werden de gebouwen als 
katoenfabriek gebruikt. Ondertussen afgebroken en ingenomen 
door de universiteit Gent. Het Engelse Nonnenstraatje was één 
van de vele kleine steegjes die afliepen naar de Schelde. Slechts 
één steegje is gebleven op de helling aan de Scheldekant, de 
“Hoveniersberg”. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Porseleinkaart


1619 - Kaart van J. Horenbault 

Lammerstraat 

Muinkschelde 

Parijsberg 

Hoveniersberg 

Blandijnberg Plateaustraat Bagattenstraat 
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Waterstraat 

Verdwenen steegjes welke bergafwaarts naar de Schelde liepen 
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Lammerstraat was reeds ver-
breed, de Bagattenstraat nog 
niet. Later kwam de Vooruit  
recht op de Bagattenstraat te 
l iggen. 
De Kalkstraat en het verlengde 
ervan werd later de Jozef 
Plateaustraat. 
Naast de Vooruit staat het 
rectoraat wat achteraan. 

? 

De Dierentuinlaan later de 
 Pr. Franklin Rooseveltlaan   

Ik denk dat 
deze en de 

foto uit 1855 
3 dia’s terug 

vanuit dit huis 
werd 

genomen 

Hoveniersberg  

Allemaal 
water- 

steegjes 

De spoorlijnen zijn nagenoeg 
niet te zien tussen deze 2 
gebouwen. In 1855 stond de 
fotografie nog in zijn 
kinderschoenen 

Deze 2 locaties waren 
niet mogelijk omdat je 
deze gebouwen niet 
ziet op de foto 
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Kaart van 1825 

Op dit lapje grond zal 
men de Bataviawijk 
bouwen in 1825 zie 

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


Omgeving St.-Pietersnieuwstr., Walpoortstr., Lammerstr., Bagattenstr. 

Kaart van 1855 

Het Bataviabeluik 
uit 1825. Wat later  
zal het gebouw  der 
Wetenschap-pen er 

komen te staan. 
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Gevaertkaart van ± 1880. 
20 jaar later is ook hier van het eens rustige St.-Pietersdorp niets meer te zien 

Al deze huisjes                       
zullen enkele                        
jaren later ver-
dwijnen om            
plaats te maken   voor 
statige herenhuizen 

Dit beluik              
“Petit Paris” zal pas 
gesaneerd worden 
in 1970 

Niet uitgevoerd 

Het kaleitje 

Het Batavia beluik 
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Foto rechtsonder - ± 1913.  
Er stond op de foto dat de 
kleine doorgang de ingang 
was van de brouwerij en de 
ijskelders. En dat klopt. Na 
het nemen van de foto is men 
de huizen beginnen afbreken   
om de nu nog steeds 
bestaande huizen te bouwen.  

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 1855 
Zicht op de gebouwen v/d ijs-
kelder en de schoorsteen 
vanuit de inrijpoort in de St.-
Pietersnieuwstraat 

Zie meer over 
de ijskelder en 
het 
Emmaüskasteel
tje op D29. 
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De Sint-Pieters-
nieuwstraat 100 
jaar verschil 
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De Huizen ‘Hof van Beroep’ en ‘’t Keetje’, twee bekende panden werden rond 1848 reeds vermeld als 
café. Maar de eerste sporen van beide woningen dateren volgens archiefstukken reeds vanaf 1792.  

Een keete of keet es een hutte of een schuure, uuk 
een gruute kanne. een veel voorkomende naam 
van cafés. Sorry hoor, ik kende maar één Keetje en 
die is reeds verdwenen sinds 2003. Al een tijdje 
moet ik het doen men een kleine kan. Het bruin 
café ‘t Keetje was het eerste café in Gent waar 
men een Duvel kon bestellen, maar dat is al lang 
geleden.  
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2009 

2014 

124 
126 

126 

2019 

Eind de jaren zestig opende de vere-
niging v/d studenten der  rechtsfa-
culteit voor de eerste keer een eigen 
café, het Hof Van Beroep. In 2006 
moest het café de deuren ech-ter 
sluiten wegens ernstige gebre-ken 
aan het gebouw. De studenten 
verhuisden naar een andere locatie. 
Gelukkig werd het pand, een ont-
werp van architect Th. De Smet in 
eer hersteld met behoud van de 
glasramen in Art Decomotieven. 

Zie ook vlg. dia 
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Welke student 
herinnert zich 

boekhandel ‘De 
Vlam’ niet? Deze 
zaak was gespe-

cialiseerd in 
schoolboeken. 

Reeds jaren 
opgedoekt nu.  

Heden een 
koffie- en thee-

bar. 
Gelukkig is het 

art-deco-
winkelpui 
gespaard 
gebleven. 
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Nooit gedacht dit huis te kunnen plaatsen. Je ziet er 
nog een auto op afgebeeld van de jaren ‘30? Een 
Citroen traction-avant? Heden is het huis nr 144. 
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www.sint-pietersdorp.be 
St.-Pietersnieuwstr. Eertijds nr 76 

Huwelijksaankondiging in de krant “La 
Flandre Libérale” van zat. 14 dec. 1918.  
Nicaisse Oscar, slager …  
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106 

104 

108 

Foto links - Deze 3 huizen net 
voorbij de Rozier, ook afgebroken 
en reeds een paar keer vervangen 
door nieuwbouw. 
Het huis rechts op de foto is het 
hoekhuis want door de ruit onder-
aan zie je volgens mij dwars door 
de ruit achter de hoek de gevel 
van een huis op de Rozier. 

2020 

2014 
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Nr 188 Café “De Hoeve” bij 
Mon waar menig student 
heeft vertoefd. 
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Nr 202, vierde huis voorbij de Rozier. 
Ontwerp van architect A. Ledoux van 
1906. 
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Jaren ’50? 

Jaren ‘60 

Firma G. Vandersteene & R. Verbeke, technische werktuig-
kundigen, verkoop kantoormachines.  
Merk de totaal vernieuwde gevel op. 

Tram 5 komende van Gent-Zuidstation aan de halte 
Blandijnberg.  
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St.-Pietersnieuwstraat rechtover de Blandijnberg. Over 
een tijdspanne van amper 60 jaar toch veel veranderd. 

2020 

2009 
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Jaren ‘60 Jaren ‘60 
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2020 

Jaren ‘60 

Blandijnberg 

Zelfde locatie als vorige dia. De tram links 
komende van Zwijnaarde aan de halte 
Blandijnberg. Op de achtergrond het Sint-
Pietersplein. 
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St.-Pietersnieuwstr. nr 115. 
Vroeger kloostergebouwen 
van de zusters Apostolinnen. 
Heden uitgebreid met een 
paar aanpalende woningen 
tot een woonzorgcentrum. 
Het fronton kroont nog steeds 
het pand. 
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POSTBUS 

Zie ook volgende slide 
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Nr 150 van weleer draagt nu 
het nr 230 en ligt op het einde 
v/d Sint-Pietersnieuwstraat.  
Het hedendaagse nr 150 
bevindt zich zowat halverwege 
de straat. 
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Zie ook volgende slide 
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Het einde van de St.-Pietersnieuwstraat aan 
de pare kant. 
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Foto omstreeks 1894 - 
Hoek St.-Pietersplein met 
de St.-Pietersnieuwstraat 
 

Moeme hier nog 

lang wachten op 

den tram? 

125 jaar geleden 
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Einde C25. 
Zie verder C26 dat gaat over de 
Nederkouter vanaf de Verloren-
kost tot aan de Bagattenstraat 
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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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