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Porseleinkaart v/d 
zilver- en goudsmid 
A. Hage ter bekend- 
making van een 
adresverandering, 
Mageleinstraat 1, 
circa 1845. 
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Foto Linksonder - 
ca. 1893, Magelein-
straat 1. We zien 
nog geen tram-
sporen. Wel wat 
meer vensters. Waar 
nu de blinde ramen 
zitten waren deze 
vroeger nageschil-
derd.  

Op de foto staat er 
iemand naar de 
fotograaf te kijken 
op zijn kloefen en de 
2 vrouwtjes die 
rustig de straat 
oversteken zijn nog 
lang gerokt. 

ca. 1893 
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Foto rechts - De pare 
kant in de Magelein-

straat  
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Dit is de hoek, 
E. Braunplein - 

Mageleinstraat. 

Op de foto links nog 
eenrichtingsverkeer 

toegelaten. 

Rechts heeft de 
Mageleinstraat 

reeds de status van 
voetgangerszone.  



Foto rechts - Je komt uit de Mageleinstraat richting stadhuis. Meer 
dan 100 jaar geleden stond daar links een huizenblok tegen de Sint-
Niklaaskerk aangebouwd en in 1960 werd daar het 2e blok aan de 
Poeljemarkt ook afgebroken, zodat het E. Braunplein één groot plein 
vormde. Heden ten dage is het ruimtelijk aspect opnieuw verdwenen 
door het bouwen van… de Schaapstal. 

Foto onder -  Het huizenblok tussen de Korte Ridderstraat en de 
Cataloniëstraat dat afgebroken werd ca. 1906. 
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vroegere  
Korte Ridderstraat. 

Cataloniëstraat 

Volgende dia 

1898 
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Mageleinstraat 

De belforttoren in 3 verschillende gedaantes.   
De gietijzeren toren van ca. 1850.   
De nieuwe van 1912 in de steigers ca. 1975 
en terug de hedendaagse. 
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Koffiehuis 
v/d vorige 
dia 

Bennesteeg 

Deze foto wordt 
op volgende dia 
ontleed. 

1975 
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Zicht op de Mageleinstraat. Op de achtergrond de Belfort-
toren met de toenmalige gietijzeren spits en aan het eind 
het huis op de hoek v/d Cataloniëstraat en de Botermarkt 
dat rond 1906 werd gesloopt met het ganse huizenblok 
voor de aanleg van het E. Braunplein. De zijstraat links is 
de Bennesteeg. 

De foto moet tussen 1888 en 1902 zijn genomen en dit 
tracht ik te verklaren aan de hand van de details en de 
combinatie van de winkelpanden die moeten 
overeenstemmen in tijd en ruimte. 

Wat leesbaar of herkenbaar is: 
- “MANUFACTURE DE PIANOS” op het nr 19; 
- “COURONNES” en “CORBEILLES” op het hoekpand nr 14;  
- het huisnummer 14 op de hoek met de Bennesteeg, de 
   andere hoek met de handschoen is dan nr 16; 
- een horloge boven de entree v/h huisnummer 17; 
- een klok boven de entree v/h huisnummer 21. 

14 
16 

19 

21 

17 

15 

Alle namen en adressen komen 
uit één en dezelfde Wegwijzer 
der stad Gent van 1896. 

Vanaf 1903 werd op nr 16 
eveneens A. Gilson vermeld 
i.p.v. de handschoenwinkel. 

18 
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Mageleinstraat 5 
Mode Christiaenssens 
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Mageleinstraat 7, 9 & 11 

Drie prachtige gevels 
waarvan de bepleistering 
gelukkig werd verwijderd 
zodat de parementsteen 

weer volledig tot zijn recht 
komt. 
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Bennesteeg  

Mageleinstraat  
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Mageleinstraat 21, 
het huis met de 
trapgevel en de 
klok net voorbij de 
Bennesteeg. 

Wat hier 100% 
vast staat is dat 
de gsm al in 
gebruik was 
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Mageleinstraat 31 & 33  

De zussen Madeleine en 
Simone Defauw vóór de 
er ca. 1894 gevestigde 
juwelen- en horloge-
winkel van hun ouders, 
Theofiel Defauw, horloge-
maker, en Maria-Louisa 
Ombelets. 
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De juffrouwen Defauw van voorgaande dia, Madeleine links en Simone midden, samen met Carmen rechts op de fotostand 
v/d wereldtentoonstelling in Gent in 1913. 
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2010 1975 

Richting Belfort 

32 
34 
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Sinds 1833 werd het pand met de grote 
poort tegen het eind v/d Mageleinstraat 
bewoond door een "societeijt" voor jonge 
dochters (Jozefienen of Spinessen), in de 
volksmond ook wel “quesels” genoemd.  

1934 
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         Mageleinstr.                          Henegouwenstr. 
Volderstraat 

Belfort 
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Kalandeberg  
richting Volderstr. 
Mageleinstraat. 

De “Bank van de Arbeid” op de hoek, 
ging over kop in 1935. 
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Kalandestraat 
± 1920 
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Op de kaart stond er vermeld Volderstraat. Boven lees ik “langs de kant van de Ciprey straet.” De 
bouw is getekend in 1826. “Ciprey straet” was niet gemakkelijk te vinden omdat deze straat niet 

voorkwam op “Gentse Straatnamen (1799-1942).“ Maar wat verder stond deze straat vermeld als 
Cipereystraat dit vanaf 1812, later vanaf 1940 Kalandestraat. Ik denk dat dit gebouw werd 
afgebroken om plaats te maken voor  “De Bank van de Arbeid” die het hele blok tussen de 

Volderstraat en de Paddenhoek innam. Later op 28 maart 1934 zal men het bankroet uitspreken. 
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Merkwaardige advertentie ca. 1905. Edg. Van de Putte-Pieters. 
Huis gesticht in 1885. Fabriek van rijwielen & afzonderlijke 
stukken en toebehoren en benodigdheden voor velomakers, 
motorrijwielen en automobielen. Onderdelen en accessoires. 

Detailhandelsmagazijn: Henegouwenstraat 1bis. 
Groothandelsmagazijn: (Lange) Kruisstraat 8 & 10. 
Fabriek en garage: Korte Kruisstraat 4. 

Van de Henegouwenstraat is pas sprake sinds 1887. Voordien 
bestond de straat niet, De Volderstraat eindigde in de Kalande-
straat die doorliep tot de hoek met de Korte Kruisstraat. 

De tekening in de advertentie geeft wel een duidelijk beeld v/d locatie op de hoek v/d Lange Kruisstraat 
en de Henegouwenstraat. 

Of het er werkelijk zo uitzag als weergegeven kan niemand nog navertellen. Met een tekening heb je 
namelijk meer speelruimte dan met een foto. In elk geval lijkt één huis vrij goed op de dito locatie op de 
foto. 

Op de achtergrond zie je bovendien ook het Belfort en de Sint-Niklaaskerk. 

De bekende Gentse fotograaf Sacré was blijkbaar een achterbuur van de fietsenfabrikant. 
johan@sint-pietersdorp.be 
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Paul De Laet wist van wanten en 
begon in 1880 als zadelmaker in de 

Hoornstraat 6. Eind de jaren 
tachtig v/d 19e eeuw, na de aanleg 
v/d Henegouwenstraat, opende hij 
een groot lederwarenmagazijn op 

de hoek met de Kalandestraat. 
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Henegouwenstraat 6 & 8 
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B. Wiemer 
handel in 
granen en 

zaden 

A. Verhesschen 
conserven en 
fruithandel 

V. Keymeulen 
coiffeur 

Hoe de publieke opinie een huis aan de Kalandestraat met merkwaardige fraaie barokke gevel uit 1714, dat echter niet geklasseerd stond, 
kon redden! 

Op de middelste foto zie je de betonnen nieuwbouw na de afbraak v/d rechter huishelft. Gelukkig gedwongen terug in ere hersteld. 

Hoewel yin en yang tegengestelde symbolen zijn, vormen ze geen echte dualiteit. In plaats van alleen tegenstellingen, zijn het namelijk ook 
aanvullende waarden voor elkaar. Alles heeft een tegenovergestelde kracht om in balans te zijn volgens deze filosofie. 
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Kalandestraat richting Kalandeberg circa 1825. 

Op de voorgrond het hoekhuis geadresseerd 
Henegouwenstraat 2. 

Het winkelpand met nr 5, Koentges, nieuwkuis. 
Daarnaast het nr 7, Warie, behanger 
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Aan de hand v/d 
uithangborden mogen we 
deze foto dateren tussen 

1845 en 1861. Toen woonde 
op nr 2 de borstel- en 

mattenmaker Supli. In het 
huis ernaast met nr 4 was de 

coiffeur Eduard Rossel 
woonachtig. 

De Kalandeberg werd pas in 
1867 doorlopend 

genummerd als plein. 
Voordien waren de pare en 

onpare nummers 
gescheiden. 

Hierdoor veranderde 2 in 16. 
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Deze marmeren fontein 
“De eendenjacht” stond 
van 1963 tot 1992 op de 
Oude Beestenmarkt. De 
hond op de fontein waakt 
nu over de Kalandeberg 
en houdt de eenden er op 
afstand. 
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De Kalandeberg tijdens WOI   Duitse vlag  

Kaart 
1878 
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Ik zit in Den Appel of in De Peer op de Kalandeberg 
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Ik wist dat ik de naam Odnar nog ergens had 
gezien en hier was het. Het is ook een gans 
ander gebouw. Odnar was een bruin biertje 
v/d brouwerij Liefmans uit Oudenaarde. 
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Meer uitleg over 
dit pand op de 
hoek v/d Koestraat 
met de Kalande-
berg in A19.  
Alleen het 
hoekhuis kreeg 
blijkbaar een 
nieuwe rooilijn. 
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Borreputsteeg 

Bakkerij D. Ottevaere rond de 
eeuwwisseling 
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Een bronzen herdenkplaat aan het balkon v/h huis verwijst 
naar de locatie v/d woonplaats van Jacob van Artevelde. Je 
weet wel de man van zeer lang geleden. 
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Hier stierf op 24 
juli 1345 als 

slachtoffer van 
een factie Jacob 

Van Artevelde die 
de gemeenten van 

Vlaanderen tot 
een hoge welvaart 

bracht. 
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Gouvernementstraat  9 (Braille 
Liga?) 

Hoek Jodenstraat-Gouvernementstraat 

Zie ook op het eind van 
deze reeks, de 

Jodenstraat 

Zie ook  
vlg. dia 
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Vorige dia 

Jodenstraat 

Watermolenstr. 
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Henegouwenstr. 

St.-Baafs 

Oranjeberg 

Henegouwenstr. 
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Kruispunt Henegouwen- met de Gouvernementstraat Niks meer te herkennen van de Jodenstraat, 
maar wat schrijft Roger C. daarover:  

“Oude Foto behoort niet bij Gent – maar is 
Leuven.  Ik wist het al lang – maar ge moet 
het kunnen bewijzen. 
Ik geloof dat ik deze foto van het internet 
heb gehaald, wat hebben bepaalde mensen 
daaraan?” 

Hoek Jodenstr. - Gouvernementstraat nr 9 

Hoek Schrijnmakerstraat - Jodenstraat Leuven.   Bedank Roger voor de 
rechtzetting. 

In 1794 moesten we ons aanpassen.  
De gouverneur werd net zoals in Frankrijk prefect genoemd. 
De provincie Oost-Vlaanderen wordt zoals in vele 
departementen in Frankrijk een naam van een stroom of rivier 
gegeven.  Dus Département de l’Escaut 
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Volderstraat? Ramen van het 
gebouw van de jezuïeten?  

Ko
rte M

ee
r 

Het theater v/d 
vorige dia. 
Heden nrs 7 en 9 

Het Noordelijk 
deel van het 
gewezen 
Jezuïetenklooster 
(1591-1773) na de 
sloping van de 
kerk in 1798. 
C= comptoir 
G= gang, galerijen 
K= kamer (slaap-  
      kamer) 
P= passage 
S= school (klaslo- 
     kaal) 
Sh= spreekhuis 
Sp= speelhuis 
V= vestibule 
W= washuis 
 

 
 

 
Het plan is van 

voor de bouw van 
de aula 

Brandladder? Of waren er 
werken aan de gang door 

dakwerkers? 

Ch. Manilus, 1778-1852. Hij kocht in en rond 
Gent 300 hectare grond waaronder een deel 
van het oude jezuïetenklooster. Hij was ook 
eigenaar van een bekende meetingzaal van 
Sodaliteit maar ook de gronden waarop later 
de aula zou worden gebouwd. 

Volderstraat 
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“Sodaliteit” in 1820 en na de afbraak dit huis rond 1840 

De bloemententoonstelling, ingericht door de K.M. voor 
Landbouw en Plantkunde van Gent, aanvankelijk gehou-
den in de herberg Frascati aan de Coupure werd wat te 
groot met 49 planten, daarom verhuisde men in 1910 naar 
hier in de Sodaliteit met 243 planten. 

In 1587 kwamen de Jezuïeten naar Gent. Men kon een proper lapke grond 
bemachtigen tussen de Volderstraat, Korte Meer en de Lange Meer. Deze 
laatste heet nu Universiteitstraat. Daar bouwden zij een kerk, klooster en 
een college. Het college werd geopend in 1592. Omdat goed kunnen bab-
belen hoog in hun vaandel stond richtte men nog een gebouw op, een 
theater. Dit stond waar heden Korte Meer 7 & 9 is. De theaterstukken, 
meestal treurspelen,         werden opgevoerd in het Vlaams en in 
het Latijn. Soms             wel eens aangevuld  met een blij-
spel of ballet. 

Na een zeer lange rijke geschiedenis van allerlei belang-
rijke verenigingen werd het gebouw verkocht en afgebro-
ken in 1889 en kwamen er de huizen 7 en 9 tot stand in de 
Korte Meer. 
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Porseleinkaart ca. 1844 – juffrouw Zoé Delherm 
Hoek Korte Meer 2 met Universiteitstraat (Volderstraat) 

modiste 

Dat is nu reeds de 3e Gentse pianofabriek die ik 
tegenkom. Is dit heden niet allemaal made in China?  
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Porseleinkaart ca. 1841 - J. Dammekens pianist, Korte Meer 7 
gebrevetteerd pianofabrikant & reparateur aan het 

muziekconservatorium  
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Porseleinkaart ca. 1845 - Charles Van Geen, Korte Meer 3bis  
behanger 

Porseleinkaart ca. 1845 - Philippe Waelput, Korte Meer 13  
kleermaker & Lakenhandelaar 
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Kruispunt Korte Meer - Volderstraat  

Hier beginnen we iets te zien 
van de bebouwing van vóór 

1900. Kijk even naar het 
voetpad in de Korte Meer van 

toen en nu. 

Waarschijnlijk werden deze huizen gebouwd  op een 
nieuwe rooilijn en moesten de huizen later rond 1898 
bij afbraak nogmaals achteruit.  Want op een bepaald 
moment rond die tijd had het stadsbestuur beslist dat 
alle straten ik denk minimum 8 of 12 meter breed 
moesten zijn. Gent bestond toen uit heel smalle 
straatjes. 

1975 heden St.-Niklaasstraat 
Posthoornstraat 
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Edmond Bilsen & zoon, schoenmakers 

 

Veldstraat 

Volderstraat 
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achtereenvolgens Volder-, Jezuïeten-,     Universiteit- en terug Volderstraat 

Burgerlijke 
rechtbank 

Universiteit  

Ko
rt

e 
 M

ee
r Men schrijve 1825. Dit was enkele jaren nadat 

onze universiteit gesticht werd. De ingang die 
iets buiten de rooilijn staat zie je duidelijk op de 
kaart. Waar was onze universiteit juist in de 
Volderstraat. Iedereen  weet dit natuurlijk. Op 
de kaart lees je Universiteitstraat. Deze naam 
werd in de 2e helft v/d 19e eeuw wel eens 
gebruikt voor de Volderstraat.  
De Hoornstraat en brug en andere delen 
moeten nog aangepakt worden. De rechtbank 
bleef er tot het justitiepaleis werd gebouwd. 
Daarna lagere school. Nu unief-gebouw. 
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Ik zal daar 
even 
passeren 
en staan 
waar de 
fotograaf in 
1975 heeft 
gestaan. 

Volderstraat 13 & 
15, bijna tegen 
het kruispunt met 
de Korte Meer en 
de Sint-
Niklaasstraat.  
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Volderstraat nrs 8 &10.  
De 2 onderste foto’s 

dateren van voor WO I.  
Toen was er een grote 

zaak in inlijstingen, 
gravures, kaders en passe-

partouts gevestigd,  
PAPETERIE ANGLAISE.  

Alles nog goed 
herkenbaar. 
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Volderstr. 
66, toen nr 
26 

Bij de heroprichting v/d universiteit na 1830 
trachtte men de heersende orangistische 
(aanhangers van het Nederlandse bewind, je 
moet weten dat we veel te verliezen had-
den qua afzetmarkt, denk aan Nederlands 
Indië. Ook had Nederland zeer veel gedaan 
voor Gent) strekking te neutraliseren door 
aanwerving van franssprekende professo-
ren.  

Volderstraat nrs 10-14 in 1956. Ik kan het 
niet meer vinden. Reeds een hele tijd 
geleden vervangen door nieuwbouw t.h.v. 
De slagerij Aula. 

1956 
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Volderstraat 58, voorheen 22 



Volderstraat 1956 
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Vooraleer boekhandel De Slegte zich hier 
in 1975 kwam vestigen was er op deze 

plaats de muziek- & pianozaak R. 
Cnudde. 
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Hoek Volderstraat met 
Korte Meer en die met 
de St.-Niklaasstraat. 
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Foto onder - Inauguratie van de Gentse universi-
teit in de troonzaal van het stadhuis op 9 okt. 
1817 in aanwezigheid van kroonprins Willem. 

2017, 200 jaar universiteit in Gent!  De universiteits- 
gebouwen lagen toen verspreid en er werd gestart in 
1819 met de bouw van de aula in de Volderstraat. De 
stadsarchitect was Lodewijk Roelandt een West-
Vlaming uit Nieuwpoort. In 1926 was de Academie 
voor Wetenschappen reeds voltooid. Vier zuilen kwa-
men van een afgebroken gebouw op het St.-Pieters-
plein in 1819, waar nu het Schoolmuseum is gevestigd. 

Volderstraat. De naam v/d straat herinnert aan de beroemdste  nijverheid 
van het Middeleeuwse Gent, deze van de wol. Vollen betekent “wollen 
stof de nodige volheid geven en van vetdelen zuiveren”. Er is van deze 
straatnaam reeds sprake in een tekst van 1328, maar toen was dit slechts 
een smal straatje zoals de andere zijstraten van de Veldstraat.  
Om een beter zicht te hebben op de toegang tot de aula werd de noord-
zijde van de straat tussen 1824 en 1835 verbreed. In 1887-’94 gebeurde 
dit ook voor de zuidzijde. De Volderstraat moet dus een zeer smal steegje 
geweest zijn want zo breed is deze nu ook niet.  

Nu weet ik waarom dat als ik het schilderijtje wou vergroten de kwaliteit ferm 
achteruit ging, de resolutie was te klein.  Maar groot was het ook niet, iets van 25 op 
55 cm.  Waardevol echter wel, immers een fototoestel bestond nog niet. 
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1835 

Trossaert-Roelants & Cie 
Volderstraat 4 

of chiquer 
Universiteitstraat 4 

 



Wie had 30 jaar 
geleden gedacht dat 
de boekenverkoop het 
zeer moeilijk zou 
krijgen? 
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De acht zuilen v/d de aula v/d Gentse 
unief werden anno 2000 ingepakt 
met rauwe Ganda-hesp door de 
kunstenaar Jan Fabre. Het project, 
een idee v/d kunstpaus Jan Hoet 
werd “Over the Edges” genoemd of 
was’t “Over De Schreve”? Na een 
tijdje begon de kunst fameus te 
stinken en gedaan was ‘t ermee  in de 
Volderstraat. 

Tijdens een kortstondige onafhankelijkheid van de Spaanse bezetter was 
Hembyze hier één van de leiders. Veel deugd hebben ze van hem niet  
gehad. Hij werd onthoofd op het Sint-Veerleplein toen we onder Spaans 
bestuur terugkeerden. Zijn woning stond op de hoek v/d Volderstraat. 

De Jezuïeten zochten een lapje grond om hun denken goed te kunnen door-
drukken. Ze hadden succes en kochten het goed in 1591 van zijn dochter. 
Meer nog, ze konden nog extra woningen aanschaffen rond de woonst van 
Hembyze. Reden, vele woningen waren van protestanten die zijn moeten 
vluchten naar het noorden wegens de beperkte godsdienstvrijheid. Deze 
woningen werden voor een appel en een ei te koop gesteld. Tijdens de 
Oostenrijkse tijd in 1773 werd de orde van de jezuïeten door de paus 
afgeschaft. Waar de kerk van de Jezuïeten (1608-1619) stond staat nu de 
aula van de universiteit. Deze zuilen van de aula kwamen van de ziekenzaal 
van de St.-Pietersabdij (de ziekenzaal gebouwd in 1770 werd rond 1810 
afgebroken).  

Wat rond 1823?  Men moet weten dat toen de lessen aan de hogeschool, 
zeg maar ‘t unief, in het Latijn werden gegeven. Wanneer de proffen open-
bare redevoeringen gaven gebeurde dit ook in het Latijn! In de dagelijkse 
omgang  spraken de academici uitsluitend Frans. De reden was dat de 
gegoede standen als gevolg van de 20 jaar Franse overheersing van 1794 tot 
1814 nog sterker verfranst waren. Ook de Vlamingen onder elkaar verston-
den elkaar niet omdat ieder zijn eigen dialect sprak. Enkel om deze reden 
spraken ze om elkaar te verstaan Frans. De Hollandse studenten die hun 
moedertaal zuiver en sierlijk spraken begrepen we duidelijk. Maar de 
Hollanders wilden hier qua taal ook iets bijleren en daarmede spraken zij 
ook graag Frans. Na de onafhankelijkheid was natuurlijk het Frans de enige 
officiële taal en begonnen langzamerhand de taalproblemen. 
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      Op dit stuk grond tussen de Volderstraat en de Korte Meir                          
                                 hadden de Jezuïeten hun klooster gebouwd.   

                                    Heden is dat ingepalmd door een andere 
  orde, de Universiteit van Gent.  

Bijna alle gebouwen zijn verdwenen. 
   Enkele vleugels zijn bewaard gebleven 

  in de Volderstraat. 

Tijdens het Frans 
bewind kregen de 
kloosters en de 
kerken een 
andere bestem-
ming. De Tempel 
van de Rede. 
Heden is de Rede 
daar nog altijd 
aanwezig door de 
Universiteit.  

Op 12 mei 1606 werd de eerste steen gelegd voor de verdere bouw van deze kerk. De laatste steen in 1619. Het was de laatste kerk 
in Gent die in Gotische stijl werd opgetrokken. Afmetingen 50m lang, 22m breed en de hoogte binnen was 17 m. In 1679 stond de 

toren in brand. De kerk van de jezuïeten werd onder Frans bewind ingericht als Tempel der Rede. Dit werd beslist in het 
gemeentebestuur op 14-12-1794. De kerk werd openbaar verkocht op 1 nov. 1798 en de afbraak begon eind december.  
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De Aula Academica 

Paddenhoek 

De Emile Braunschool was het eerste jezuïetencollege in Gent (1606-1666). 
Na de opheffing van de orde in 1773 werd het college een rechtbank. Toen 
de rechtbanken in de Volderstraat arriveerden en deze snel plaats tekort 
hadden heeft men goed nagedacht om er een uitbreiding te maken. Dit 
werd later afgevoerd en vermits de stad moest instaan voor de huisvesting 
van de rechtbanken heeft men dan besloten een nieuw justitiepaleis te 
bouwen. In 1817 vond de Faculteit der Letteren er een onderkomen en later 
kwam er een stadsschool bij. In 1999 werd de universiteit de enige eigenaar 
en kon de restauratie starten. Nu is het oude college een onderdeel van de 
faculteit Rechtsgeleerdheid en huisvest het de administratie van het deca-
naat en enkele vakgroepen. 

Allegorie v/d eerstesteenlegging in 1819 
van de aula van de unief. Op de achter-
grond ziet men de belfort- en een deel 
van de St.-Baafstoren. 
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Meubelmaker 
De Raeve-Verhaeghe E. 
Volderstraat 2 

ca. 1882 
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Na de ontbinding van de jezuïetenorde tijdens 
het Oostenrijkse bewind door de paus was er 
al het één en ander veranderd en kwamen de 
gebouwen in handen van de stad. De gena-
deslag is er later gekomen met het Frans be-
wind toen vele gebouwen openbaar verkocht 
werden of in handen bleven van de stad. 
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St.-Baafskathedraal 

Sinds 1999 
eigendom van 

de Gentse 
Universiteit. 

De binnenkoer van de voormalige stedelijke Emile Braunschool vóór en na restauratie 
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In 1817 werd de jonge architect Louis Roelandt (1786-1864) door de Gentse Gemeen-
teraad aangeduid als architect voor het bouwen van de Aula (enz…) van de in 1816 
opgerichte Rijksuniversiteit. Deze werd gepland op de terreinen van de vroegere 
jezuïetenkerk die in 1798 gesloopt werd. Tegelijk werden bepaalde delen van het 
jezuïetenklooster afgebroken en verbouwd tot leslokalen voor de verschillende facul-
teiten. Acht Korinthische zuilen van arduin, waarvan er vier afkomstig waren van de 
toen in ruïne verkerende infirmerie van de Sint-Pietersabdij, sierden het portaal v/d 
aula. Het voorziene, maar nooit uitgevoerde bas-reliëf moest de  vereeuwiging van 
Willem van Oranje voorstellen.  De fries onder het fronton vermeldt in het Latijn 
“AUSPICE GUILIELMO I, ACAD. CONDITORE POSUIT, S.P.Q.G. MDCCCXXVI” en geeft dus 
te kennen dat onder de bescherming van Willem I door het gemeentebestuur en het 
volk van Gent deze Tempel der Wetenschap werd opgericht in 1826. Weinigen weten 
dat dit Latijnse opschrift in 1830 door de Belgische opstandelingen werd verwijderd. In 
1840, nadat de revolutie was veilig gesteld, werd de inscriptie opnieuw aangebracht. 

Gedurende wereld- 
oorlog II wilde een 
professor van onze 

universiteit peiltekens 
aanbrengen aan onze 
openbare gebouwen. 

Dit lukte hem voor 
openbaar nut. Meer 

info op C14 
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In 1778 vonden de magistraten van de Raad 
van Vlaanderen het Gravensteen te koud, te 
vochtig en te kil. Het gebouw van de Jezuïeten 
werd een staatsgebouw.  De paus had de orde 
opgeheven en de eigendom aan de staat 
geschonken (toen waren we onder het 
Oostenrijkse bewind).  Maar in de periode van 
1795 tot 1846  terug veel veranderingen. In 
1795 werd “de Raad van Vlaanderen” 
afgeschaft en kwam er een nieuw orgaan 
“Tribunal Civil du Departement de l’Escaut”. 
Later in 1800 de Rechtbank van Eerste aanleg. 
Rond 1840 werd het Justitiegebouw en 
iedereen vertrok naar zijn nieuwe werkplek. 

In de Franse tijd waren er veel rechtbanken en 
voor de stad was het niet gemakkelijk passende 
gebouwen te vinden. Een deel van hen waren 
hier tijdelijk gevestigd tot het justitiegebouw 

klaar was rond 1840. Later had de universiteit 
van Gent deze gebouwen broodnodig voor de 

Faculteit der Wetenschappen. In 1893 kreeg de 
stad Gent de gebouwen in bezit en konden er 

meisjes tegen betaling naar het lager onderwijs. 
In 1999 werd het terug bezit van de (staat) 

universiteit. Het werd grondig opgeknapt en 
vormt nu één geheel met de aanpalende 

universiteitsgebouwen van de Korte Meer, 
Universiteitstraat en de Paddenhoek. 

Bij aanvang geen 
ramen beneden. 
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Einde A15.  

Zie verder A16  
voor het  1e deel van de 
Veldstraat en ook de           
Jan Van Stopenberghe-
straat.  

Geef www.sint-pietersdorp.be door aan vrienden met E23 
erbij zodat zij onmiddellijk hun keuze kunnen maken.  Je 

gaat er hen en ook ons veel plezier mee doen! 
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