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

dit te kunnen 
verwezenlijken 
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Kaart van het Citadelpark van voor 1900. We zien op de kaart nog juist het 
klein st Pietersstationetje staan die gelegen was aan de Parklaan. De tram 
kwam vanuit het centrum via de Kortrijksepoortstraat Kortrijksesteenweg naar 
het Stationetje  om terug te keren langs de andere zijde van het park, de 
Hofbouwlaan terug naar het centrum van de stad. Op de onderstaande tekst 
zien we nog onbebouwde grond. Reeds voor de expo waren er plannen  opge-
maakt om het miljoenenkwartier aan te leggen  deze zouden maar verwezen-
lijkt worden na wereldoorlog 1. Van de weinige huisjes  op st Pietersaalst wijk 
staat enkel het oude kerkje vermeld. In deze wijk zal er rond de kerk nog volop 
worden gebouwd. De huizen waren volledig afgesloten door de expo van 13 

Voor de bouw van het huidige st-Pietersstation lag er hier het 1ste  stationetje (zie C8 of vlgd dia). Je moet ook weten dat de laatste trein op 6/10/ 1928  in het zuid-station 
vertrok. Vele reiziger zullen zeker voor de expo van 1913 ook nog daar zijn aangeland. De bouw van het nieuw station duurde meer dan 2 jaar en was klaar enkele 

maanden voor de opening van de Expo 13.  Voor een vlotter verkeer te hebben heeft men in record tempo nog vlug de sporen ook nog op een verhoogde berm gelegd! 

Het msk werd gebouwd 
vanaf 1900 tot 1904 
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Kaart van 1912 waar een jaar later de wereld-
tentoonstelling van 1913 zal plaatsvinden Het Citadelpark  Sint Pietersstation Leie    k.Albertlaan   Byloke        Groot-Brittanniëlaan   

Oudenaardsesteenweg  Kortrijksesteenweg  Sterre 

St Annaplein 

Na de eerste                                           
     wereldoorlog  
zal het landelijke 

rond Gent snel 
verstedelijken 
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De wereldtentoonstelling 
gezien op het plan van Gent 
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Vlgd 
dia 

Voor het 
citadelpark zal ik 
eerst het 
feestpaleis 
belichten en 
dan de rest 
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Op de Wereldtentoonstelling van 1913 was er ook een zeer uitgebrei-
de Bloemententoonstelling (3 seizoenen)in het Citadelpark. Voorheen 

was dit op de Coupure, of het Casinoplein. Vanaf 1913 heeft ze dan 
haar definitieve stek gevonden in het feestpaleis. Deze Bloementen-
toonstelling die om de 5 jaar doorgaat vind nu al een tijdje opnieuw 

haar stek in Flanders Expo. Heden terug naar de stad gebracht   

Om het park binnen te moest                            
       men hier een 0,5 frank betalen.                   
        Toen niet weinig voor een arbeider. 

Op de vorige dia zag 
je de 4 ingangen als 
je reeds een kaartje 
had. Hier was de 
hoofdingang van 
het Citadelpark 



Met deze foto zie 
je nog duidelijker 
dat men dan later  

terug een deel 
van het Citadel-
park heeft aan-
geslagen om de 

Ch. De Kerchove-
laan te verbreden 

tot de Heuvel-
poort.  

 
30 jaar eerder 
keek men hier 
tegen de hoge 
muren van de 
grote citadel!!! 

Roger  

? 
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Royal  casino 

Dit standbeeld staat 
voor het M.S.K 
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Aan het feestpaleis in het Citadelpark is men 
beginnen te bouwen in 1912. Blijkbaar 

konden ze ook al goed timen in het verleden 
want het was geen klein gebouw. In 1946 is 

dit gebouw in vlammen opgegaan en in 1949 
kwam het nieuwe gebouw. Nu SMAK. Op de 

bovenste foto ziet je nog het MSK   
Het M.S.K. staat vlak voor dit standbeeld 

SMAK 
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Royal casino 

msk 
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Aan het feestpaleis in het Citadelpark 
is men beginnen te bouwen in 1912. 

Blijkbaar konden ze ook al goed timen 
in het verleden want het was geen 

klein gebouw. In 1946 is dit gebouw in 
vlammen opgegaan en in 1949 kwam 
het nieuwe gebouw. Nu SMAK. Op de 

bovenste foto ziet je nog het MSK   johan@sint-pietersdorp.be 
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Eerst dacht ik dat dit ge-
bouw hier had gestaan.                    
Mis was ik want het                    
gebouw is van 1908                 
en de expo was                         
van 1913. Ik denk                    
misschien dat de foto              
genomen is op de cou-                              
pure toen de Floralieen         
daar nog verliepen. 

Weet je waarover ik zo triestig 
ben over Gent is dat je geen enkel 
bloemetjes meer buiten kan zet-
ten. In 1995 was het de laatste 
keer dat ik bloembakken op de 
vensterbank kon zetten. Je gaat 
op reis naar Frankrijk en wat zie je 
staan als je soms het dorp of stad-
je binnen rijd. Ville fleurie. Om de 
4 jaar zijn er hier Gentse floraliën. 
Verder geen commentaar. 
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In 1913 is deze poort zeker vele 
keren bezocht geweest. Het was 
in deze kazerne, citadel dat de 
soldaten werden gescheiden van 
Hollandse of Vlaamse afkomst. 
Daarna werden de Hollandse 
soldaten bevolen onze gebieden 
te verlaten. Natuurlijk waren ze 
begeleid tot aan de grens. 
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Wat de oorzaak was van brand 
in 1946  weet ik niet 

Al deze gebouwen stonden vol bloemen, 
3 seisoenen en je weet dat bloemen maar 
een beperkte tijd stand hielden. Dus      
werden er regelmatig ander planten 
aangebracht 

Prachtig hé 
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De eretrap van het 
Feestpaleis werd in 
1930 verwijderd en het 
werd een gelijksvloers. 
De gevel bleef 
ongewijzigd. In  het 
begin van de jaren ‘50 
kreeg dit gebouw een 
moderne gevel. Dit alles 
verdween enkele jaren 
later voor een 
betonnen gebouw.  

1912 
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Dezelfde naam, casino had ook 
deze naam waar nu het SMAK is 

De eretrap 
om binnen te 

komen 

Het was expo13 en er was een wandelpad aangelegd om het één en ander te bewonderen. Ook beeldende kunst  

verleden 
heden 
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We hebben niet veel om ons op te baseren maar het kaartje help 
ons al iets. Er is daar veel gebouwd en verbouwd geweest.  1913 
werden mooie gebouwen opgetrokken. In 1930 werd de Eretrap 
reeds uitgebroken. In 1946 had je de vreselijke brand. Nieuwe 
gebouwen in 1949/50. Wat we niet weten tot waar is de brand 
geweest en vervangen door                                                                       
nieuwbouw. Aan de andere                                                                                 
zijde heeft men ook grote                                                                    
verbouwingen uitgevoerd                                                                                         
en ook een nieuwe gebou-                                                                                    
wen laten bouwen  
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De jaren 
vijftig 

Op de postkaart staat er 2 
maal hetzelfde, “ het 
feestpaleis” als je het niet 
weet denk je dat het 
hetzelfde gebouw is. Dit 
gebouw is het spiegelbeeld 
van links of rechts. Op een 
foto staat er niks vermeld. De 
grote veranderingen zijn 
gebeurd in het Azalea deel tot 
de grote afbraak in de jaren 
zeventig. Het Royal casino is 
altijd hetzelfde gebleven tot 
de brand in 1946 dan was het 
nieuwbouw casino en daarna 
het SMAK 
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In feite schiet er bijna niks meer 
over van de gebouwen  uit 1913. 
Bekijk even wat er over schiet 
van Jardin de la Ville de Gand en 
Jardin Français 

1949 
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In de jaren dertig hadden ze deze 
Eretrap afgebroken. En links zie ik 

niet of deze al dan niet is 
verwijderd. Want om naar beneden 

te gaan bestond de trap uit 3 of 4 
delen. Op de bovenste foto zie je 

nog een kleine trap  om het 
gedeelte van het gebouw links en 

rechts te bereiken  

1 
2 

3 

4? 

Van Roger.  
 

Was het in dit 
gebouw, 

GRANDE SALLE 
DES FETES           

dat alles zich 
afspeelde? 
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We kennen allemaal  een wagentje dat van boven naar beneden rijdt op 
volle snelheid. Jammer genoeg werd hier in 1913 een dode betreurd. Ik 
vond nog  steeds niet de locatie van dit zogezegd ontspannend speelgoed.  
Nu wel. Op de onderste kaart staat dit niet vermeld. Ik denk dat het einde 
van 1912 is op de foto? er hangen links nog wat bladeren aan de boom. De 
omgeving van het Azalea ingang is verre van afgewerkt, ook lig er nog een 
rol dikke elektriciteit draad op de weg. 
Op het kaartje links staat deze Railway wel vermeld maar waarschijnlijk 
was dit daar niet mogelijk ze daar te plaatsen en staat ze bijna aan de 
ingang van de Azalea ingang (zie foto) 
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Ik dacht dat de grotten waren ontworpen met 
de aanleg van het Citadelpark. Waarom zat dit 
bij de informatie over de expo 13ne. Dus 100% 
weet ik niet of ze behoren als rest van de expo 
13ne? 
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Van Roger 

Door cultuur 
barbaren 

moesten deze 
gebouwen 

verdwijnen. 
Moest men nu 

beslissen het 
huidige gebouw 
afbreken zou er 

niemand van 
wakker liggen 
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De 
zoon 

van de 
chef 
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Het is een zware opgave al die 150 inboorlingen hun 
inbreng hier aan bod te laten komen. Ik denk dat er 
veel mensen hun dorp zijn komen bezoeken. Velen 
hadden immers nog nooit zwarte mensen gezien 



Men was een kano 
in het  hout aan 

het uitkappen!!! 

Deze 150 inboorlingen kon ik 
maar tonen dank zij Roger 
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Ik denk dat het daar 
drummen was om 
binnen te komen 

Ik denk dat de huidige 
betonbrug daar op 
dezelfde plaats lig in 
het Citadelpark johan@sint-pietersdorp.be 
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Waarom deze foto van 1908 hier 
toegevoegd? In dat jaar hadden hier de 
provinciale tentoonstel-ling plaats gegrepen 
en dus ook wat ervaring opgedaan  voor de 
toekomst, de expo van 1913  
Ik dacht toen ik deze foto zag dat het 
hetzelfde torentje was van  bovenaan. Dus 
moet ik dit nog uitzoeken waar dit torentje 
eens stond. Toch denk ik dat het hetzelfde 
torentje is 
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De ingang, 
zijde 
Kortrijkse-
poort, 
fontein 

Ingang kant Heuvelpoort M.S.K. 

Het laatste restant, de 
ingangspoort van de 
vroegere citadel toen 
het grootste van Europa 

Het feestpaleis, heden 
S.M.A.K 

WT van 1913 

Nu de 
Krijgslaan 

Om te weten waar 
de plaats was op de 
foto’s  heb ik een 
deel van deze kaart 
telkens gekopieerd.  

2 dia’s 

Vlgd 
dia 
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De hoofdingang van het Citadelpark 
was hier en mensen zagen hier de 
stand van Tunesië 
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Toen ik naar school ging bestonden vele landen nog niet.  En sprak men van vb 
west Afrika, Noord – west Afrika. Zuidoost Afrika Zuid-Afrika. Voor het 
Engelstalige gedeelte ware  er ook grote regio’s. Langzamerhand werden deze 
regio's opnieuw opgesplitst waar de huidige  landen zijn ontstaan. Vele landen 
hebben dan hun koloniale naam dan ook nog es gewijzigd. Voor de tweede 
wereldoorlog streefden bepaalde gebieden naar onafhankelijkheid en kregen 
die. Maar na de  oorlog begon alles versneld tempo   Vb Tunesië kreeg  zijn 
onafhankelijkheid reeds in 1956, van dan af was het een domino effect.  

De onderste foto’s zijn 3 maal 
dezelfde met het enigste verschil is 
dat er personen op staan of in 
zw/wit werden afgedrukt. Maar op 1 
zw/wit staat nu Senegal.  Maar waar 
zou Oubangui liggen? Deze naam 
staat ook vermeld op de bovenste 
postkaart naast Algerije 
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Het paviljoen van Congo 
Belge was gelegen op het 

eind van de Avenue des 
Nation op het eind van deze 

laan. Waarschijnlijk was er 
in het citadelpark ook iets te 

zien?  
Maar waar het stond? 
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We zien op de achtergrond de huizen van Boulevard du Leopold  (gelieve de straat 
uit te spreken met een Gents accent. Dat klink veel gewichtiger.  
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Gedurende de nacht bleef het gebouw verlicht 

Het MSK in het citadelpark in 
1913 en heden. In 1919 kon 

men nog foto’s trekken zonder 
1 auto  te zien op de foto 
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De Wereldtentoonstelling van 1913.                                    
Deze liep van 26 april tot 3november.  
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Vele foto’s ontbreken nog. Spijtig want het moet een 
zeer interessante expo geweest zijn 

Ik ben bijna 100% zeker dat het 
verboden was een boom om te 
hakken 
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Vlgd dia 

Beide foto's waar ze gelegen waren zie 
wat verder 
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Lag bijna in het verlengde 
van de Monterystraat en  
de Krijgslaan 

Vanaf hier gaan we 
de Belvédèrelaan, 
nu de Krijgslaan 

binnen en zo 
rechtdoor op  E29 
naar het Moderne 

Dorp 

Ik vermoed dat dit gebouw 
heeft gestaan waar later een 
gebouw werd opgetrokken  
voor activiteiten van de derde 
leeftijd (zie gele pijlen). johan@sint-pietersdorp.be 
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Wegens plaatsgebrek de Belvédèrelaan een 
verbindingslaan tussen de grote Expo en 
het Citadelpark die ook deel uitmaakte van 
de grote Expo13 naar hier gebracht  
Deel 6 van expo 13ne op E 29 zijn de 
uitersten van waar eens de grote Expo was 
Op het uiterste zuid oosten lag het 
Moderne Dorp we spreken de tijd van 1913 
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Nu het zicht vanuit het Citadelpark naar de Krijgslaan en ten tijde van de expo 13ne de Belvédèrelaan 
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Avenue du Belvédère (Krijgslaan) was de verbinding 
met Citadelpark met het grotere geheel van de 

Wereldtentoonstelling 1913 

Parklaan  
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Heden de Krijgslaan en tijdens de Expo 13 de Belvédèrelaan 

Ten tijde van de expo was de Belvédèrelaan smaller 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

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


Wat er hier te zien was in 1913, zie E26 

Boven en onder had je op E26 
de Avenue des Nations 
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Dank zij dit plannetje van de Avenue du Belvédère (Krijgslaan) kon ik het te plaatsen Burgerhuis nu plaatsen. Ook deze straat met zijn 
nachtverlichting kon ik nu plaatsen. De elektriek was met de Expo van 13ne goed in opgang gekomen. De meeste mensen verlichten 
hun huis toen nog met de gasverlichting. De Wereldoorlog I had een rem opgezet om in vele huizen van elektriciteit te voorzien. Het 
is pas met de intrede van de radio (de jaren twintig) dat er bijna overal aanvragen waren voor aansluitingen van elektriciteit. 
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De werken zijn al aan de volle gang. Op het eind zie je de bomen uit het Citadelpark 
Nu weet ik waarom er zo weinig foto’s 
zijn getrokken op het eind van de 
Belvédèrelaan zie daarover vlgd dia 
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Citadelpark  

Heins was de tekenaar van de kaart en 
deze was klaar in 1912. Maar de kaart 

tekenen was toch enkele jaren werk 
geweest. Waar de expo13 kwam te 

staan waren er reeds straten getrok-
ken maar nog niet aangelegd. Toen de 

kaart uitkwam was men al volop aan 
het bouwen voor de expo want alles 

moest klaar zijn tegen april 1913. 
Ik heb maar 1 straat en 1 paviljoen op 

de kaart  getekend. Avenue des 
Nations en het Paviljoen van Congo 

De deels bewoonde wijk in de St 
Pietersaalststraat zal afgezonderd  

worden met nepbebouwing op 
bepaalde plaatsen 

Ik vraag me af wat er daar te doen was, je kon je nog draaien nog keren. 
De bebouwing was aan het randje van bestaande woningen gebouwd 
en diende in feite om net zo ook op andere expo’s iets te verdoezelen. 
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De EXPO in  volle gang. De constructie voor de  waterpret is 
nog in volle gang  

Het gebouw 
van “Vooruit” 

Van Roger 
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Van hieruit keek men op het middelstandhuis ook 
genoemd het Burgershuis 
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De expo is gestart. Lente? Op het eind zie je de bomen uit het Citadelpark 

De gebouwen van “Vooruit” 

Al deze huizen werden gebouwd na     
      de wereldoorlog 1, begin 1920 
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Op de plaats waar eens het gebouw van 
Vooruit stond heeft de hoofdarchitect van 
de WT 13ne Oscar Van de Voorde dit 
gebouw getekend in 1925, Parc  Résidence 

De doorgang van het Citadelpark naar het andere deel van de WT van 13ne noemde de Belvédèrelaan , nu Krijgslaan 

Langzamerhand kan men de 
gebouwen plaatsen 

Ik denk dat dit ook de 
Krijgslaan is. Maar ik steek 
mijn handen niet in het vuur 

Ook dit gebouw is volledig uitgebrand 
door kortsluiting dit 1 week voor de  
        sluiting 

Vorige dia 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

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


Het Burgershuis 
van de Gentse 
Middenstand 
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Het gebouw van de Socialisten 

Belvédèrelaan, het Burgershuis was gelegen hoek Parklaan Fortlaan Krijgslaan 
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Naar Citadelpark naar Expo 13 



Vlgd dia 

Het Burgershuis 
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Vorige dia johan@sint-pietersdorp.be 
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De uitgebrande stand van het bakkersverbond op 
18 september. 
Op vele tentoonstellingen braken er vroeger brand 
uit. Men had de elektriciteit nog niet onder controle. 
Men wist al zeker dat de oorzaak elektriciteit was. 
Maar waarom? Wist men nog niet onmiddellijk 
Je moet weten  elektriciteit was nog voor velen toen 
iets nieuws 
Nu weet men allang veel beter en waarom 
 
Als je gas legt en je heb een lek dan riek je het, dat is 
ook de reden dat ze aan het gas een geurstof aan 
toevoegen 
Waterleiding  gelegd en ni goe gedaan. Dan heb je 
een lek en mag je een dweil nemen 
 
Elektriciteit is iets moeilijker. Je leg 2 draadjes aan de 
stroomkabel en het lampke brand. Maar draai je 
later een lamp in van 150 watt of meer in dan brand 
je lamp ook maar als je een te dunne draad heb 
gebruikt, zal het na lang branden van de lamp de 
leiding geweldig warm komen gevolg, brand. 
Daarom dat me nu vele zekeringen steek. Oude 
kleine huisjes hadden soms maar 2 zekeringen !!!!!! 
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Dit gebouw stond naast het 
gebouw van Vooruit 
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Vooruit en het huis van de Middenstand                                           
             is men nog volop aan het  
                             afwerken 
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Het gebouw van de Socialisten 
zie ook vlgd dia 

Bij een nieuwe brand op de Belvédèrelaan krijgt het paviljoen van 
Vooruit het hard te verduren. Het vuur is ontstaan in het aanpalende 
Duitse spijshuis Ober Bayern, Oktober restaurant Oberbayern  dat lag 

naast van het paviljoen van de Vooruit maar de wind blies de vlammen 
in de richting van het paviljoen van Vooruit. De bakkerij, de keuken en 

een aanzienlijk deel van de gelagzaal zijn vernield. Met het einde van de 
wereldtentoonstelling in zicht, werdt de bakkerij niet heropgebouwd. 
Nu een opsomming van de branden die er geweest waren op de expo 
van 13ne.  In mei brandde restaurant Zillerthal volledig af. In augustus 
het Spaans paviljoen. In sept restaurant Rheinland in deze straat, de 

Belvédèrelaan .  Op het eind was het ergens in “Oud Vlaendren”. 
Uiteindelijk bluste de brandweer alles door-één 20 branden(tjes). 

Blijkbaar hadden vele expo's jaren ervoor ook hetzelfde lot 
ondergaan!!!  

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

verwezenlijken 
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Zie vorige dia 

Een socialist 
dronk 
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Wegens plaatsgebrek staat 
enkel het Moderne Dorp op 
E29 

Beste , we kunnen natuurlijk maar laten zien wat we hebben uit jou buurt, heb je geen 
geluk dan kan je vrienden misschien van jou mee plezier doen met deze website. Ook 

ons doe je er groot plezier mee. In dit wereld wijd web zijn wij niet gemakkelijk 
merkbaar. Vermeld zeker ook E23 over straatnamen na de start. 


