
Mooi overzicht van het huidige pand. We zien op deze afbeelding 
nog duidelijk de muur van de afgebroken Dominicanenkerk 

B29 

Onderbergen. Het pand 
van de Dominicanen   



Onderbergen  
nr 57 in 1940 

Roger Caufrier heeft gevonden waar het 
Spijshuis lag in Onderbergen. Ik had zitten 
zoeken in de andere helft van Onderbergen. 
Op de foto uit 1955 staat het gebouw er reeds 
bouwvallig bij. Wanneer het werd afgebroken 
zal waarschijnlijk begin de jaren zestig zijn? 

Kijk even naar de foto linsboven. Vroeger 
kon men aan 2 kanten parkeren maar 
toen bestonden de ondergrondse 

parkings nog niet. 

Van Roger 

johan@sint-pietersdorp.be 
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Onderbergen toen nr 64,     
het huisje van het                   
OCMW 

Onderbergen in 1956 
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Onderaan,             
Onderbergen 
in de jaren 
zeventig en 
2011 

Boven, Onderbergen  nrs 41 en 43 in 1940 

Hoekhuis vlgd. dia Huis op de vlgd. dia 
Volgende 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/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf


Onderbergen 
nr 45 in 1940 

Hoek Onderbergen - Gebroeders Vandeveldestraat in 
het begin van de jaren zeventig   

                                 

Huis van de vorige dia 

In zijn geheel genomen is 
Onderbergen nog redelijk 
goed erkenbaar gebleven 
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In    Kort Onderbergen verdwenen deze huizen aan de linker-
kant  voor  verbreding van de straat begin 20e eeuw                                                                   

                                                              en tevens de aanleg  van de 
Gebr. Vandeveldestraat    

Kaart 
van  
 
1912  
 
en  
1880 

Onderbergen 
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Er  staat opgeschreven Onderbergen in 1906, 
maar hoe het juist zit zie ik niet onmiddellijk. 

Onderbergen  

? 
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                       Onderbergen met 
de Zwartezustersstr in 1906 
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Bijna het einde 
van Onderbergen   

Onderbergen   
nr 34 in 1956 
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Blijkbaar is 
Onderbergen 
goed bewaard 

gebleven 
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Gezien 
door 
Sanderus 
voor of 
na de 
jaren 
1600 

De abdij en kerk van de Dominicanen  en de St.-Michielskerk 



Onderbergen. Afbraak van de 6 eeuwen oude Dominicanenkerk in 
1860.  Men was begonnen met bouwen in 1240. Ze werd beschouwd 
als een van de mooiste van Vlaanderen.  Ze was opgetrokken in 
Doornikse steen. 52m lang, 22 breed en een houten gewelf van 29m 
hoog.  Gedurende de Beeldenstorm en het Calvinistisch bewind stevig 
toegetakeld.  Onder het Frans bewind werd ze openbaar verkocht. De 
paters en broeders hebben hun eigen kerk terugge-kocht.  In 1823 
konden ze de verdere kosten niet meer aan en werd de kerk verkocht, 
maar in de verkoopsakte stond vermeld dat de paters verder mis 
mochten opdragen zolang zij leefden.  De laatste mis werd 
opgedragen op 2 okt. 1854 om 8 u ‘s morgens.  De stenen werden 
gebruikt om de dijken van de polders te verstevigen. 
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De  CIAC-garage opgericht in 1923 hield het aan-
vankelijk bij een ruimte in het gewezen Domini-
canenklooster in Onderbergen.  Pas veertig jaar 
later bouwde het een nieuw complex op de 
gronden van de oude vlas- en jutefabriek voor 
Ekkergemkerk. De Peugeotgarage die ondertus-
sen ook al is verhuisd om plaats te maken voor 
appartementen. 

Ingang van de gewezen  
Dominicanenkerk naast het 
Pand in Onderbergen 
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Zie dit gebouw op de 
vlgd. dia  

De Dominicanen kwamen terug naar hun oude pand nadat 
het aangeslagen was tijdens de Franse revolutie, ze 

vertrokken terug in 1845 naar een pand in de Holstaat.  Ik 
denk dat de staat of stad toen de abdij aangekocht had 

want de gevel aan de Leiekant werd volledig opgeknapt 
voor de W.T. van 1913. De rest van het gebouw bleef 

onaangeroerd. Tot 1955 heeft het dienst gedaan als 
gastenverblijf voor arbeiders.    

Later was er een  
                       Peugeotgarage en in 1963 werd  

                                het gekocht door de unif Gent. De                 
                                         renovatiewerkzaamheden werden  

                                                  maar gestart in 1971. 

Foto van 1940 

5 5 

Naast de 
afgebroken 

kerkmuur een 
hele lange 

gang van de 
vroegere abdij 
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Kijk dat is 
het voor-

deel van het 
oude met 
het heden 

even te 
bekijken. Je 
ziet soms   

meer 
nieuwbouw  
dan dat je 
dacht het 

oude te zien 

3 
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3 
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De St.-Michielskerk Het Pand in Onderbergen. Bijna 
gans de voorzijde werd afgebro-
ken. Vroeger was er daar goed-

kope huisvesting zeg maar een 
soort cité. Zeker tot 1950.  Wat is 
het Pand toch veranderd in 1OO 
jaar! 
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Het Pand in Onderbergen is het 
oude Dominicanenklooster  
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Afgebroken gebouw 
aan de straatkant 
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Met het toevoegen van de bovenstaande foto van Roger Caufrier 
ben ik nu zeker dat dit het pand is.  

1 

Vóór het klooster van de Dominicanen stond hier het stads-hospitaal, dit verhuisde naar de Bijloke waar nu het Stam is 

                               Door woningnood                                                      
                      en mensen die door armoede                           
                  naar de stad kwamen om werk te                   
    zoeken kwamen velen hier terecht vanaf 1800 
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5 

De afbraak is nog niet ten einde 

5 

Als je aan het gebouw vooraan 
staat zie je niet dat de hoek 
volledig is afgebroken en 
vervangen door nieuwbouw. Ik 
heb het reeds ergens geschreven, 
we zijn kraks in het herbouwen in 
retro-stijlen . 

Nu is dit het binnen-

pleintje van het Pand 
dat zichtbaar is van 
de straatkant 

17-1-1793. De Fransen hadden maar pas onze contreien bezet en alles 
wat deed herinneren aan het Ancien Régime werd afgeschaft wat in 
hun kraam paste natuurlijk.  Onmiddellijk werden inventarissen 
gemaakt van de bezittingen van kloosters en kerken. 4 jaar later zullen 
deze kloosters zeer goed beseffen waarom deze zo ijverig waren.  
16-1-1797. Alle meubels, kunstwerken en religieuze voorwerpen van 
de kloosters der Predikheren (Dominicanen) en Augustijnen (in de 
Academiestraat) worden op bevel van de Franse bezetter openbaar 
verkocht als nationaal goed.  Vele andere kerken en klooster zullen dit 
ook ondergaan. 

Van 
Roger 

johan@sint-pietersdorp.be 
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16 juli 1823. het pand werd verkocht aan Pierre  
Velleman. Hij herstelde het Pand ten dele en 
verhuurde de cellen aan particulieren. Een 
tijdlang werd de refter als bazar uitgebaat 
De binnenplaats van het Pand (nu tuin) in 
Onderbergen. Was geregistreerd al een beluik. 
Er waren aub 153 kamers in 1948. Ook waren er 
magazijnen, verkoopzaal, schilders en 
danseressen vonden er hun onderkomen. De 
wc’s waren niet te onderhouden, dit was de 
schuld van de eigenaars en vooral van de 
bewoners. 

Tijdens het Calvinistisch bewind 
eind 16e eeuw werd het Domini-
canenklooster aangeslagen en 
omgevormd tot een universiteits-
gebouw.  Na bijna 350 jaar is het 
terug in handen van de Universi-
teit Gent. En maar goed ook. Wie 
zou deze herstellingen anders 
kunnen betaald hebben. ‘t Mag nu 
gezien zijn hé. 

5 

5 

4 

4 

Afgebroken 
gebouw nu 
pleintje 
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Een zeer interessante foto 
om even het geheel 
vanuit de lucht waar te 
nemen van het pand in 
Onderbergen.   
Op de foto zijn de 
werkzaamheden reeds 
gestart. Bvb  de gebou-
wen aan de straatkant en 
in het midden zijn reeds 
afgebroken. Deze en vele  
navolgende dia’s werden 
aangebracht door Roger 
Caufrier. Bedankt hoor 
Roger en ook in naam van 
de kijkers. 
 
Ik heb rode cijfers 
aangebracht op deze 
luchtfoto die betrekking 
hebben op één van de 
volgende dia’s die ook 
hetzelfde cijfer hebben.   

Parking  

1 2 

3 
5 

Na afbraak van de 
gebouwen is dit hier 
nieuwbouw vlgd dia 6 
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4 

Zie vlgd. dia 

1 
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2 
3 

4 4 

4 

Dit gedeelte van het 
gebouw kan je niet zien 
vanaf de straatkant 

1 
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De bijgebouwen in de binnenplaats in 

het Pand in 1943.  Alles werd gesloopt 
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De dominicanen kwamen naar Gent in 1228 en ze konden zich 
huisvesten in het stadshospitaal dat toen reeds te klein was 
geworden na 27 jaar.  Zij verhuisden naar hun nieuwe locatie in 
de Bijlokemeersen.  Wanneer de Dominicanen aan hun gebouw 
zijn begonnen heb ik nergens gevonden.  Men zal zeker een 
ganse tijd in dit oude Stadshospitaal zijn blijven wonen. 
Na meer dan 300 jaar hadden de dominicanen reeds een mooie 
bibliotheek aangelegd en de Calvinisten vonden het fijn deze in 
de Leie te kieperen in 1566.  Naar het schijnt kon je over de 
boeken lopen die weggegooid werden.  Zoals je wel weet was 
het 12 jaar later namelijk in 1578 terug prijs.  Nu werden de 
dominicanen er buiten gezet en er werd een universiteit 
gesticht en hun kerk werd als tempel gebruikt.  Na de val van 
Gent onder hertog Alva werd de klok teruggedraaid en konden 
de paters opnieuw aan de slag. 
In november 1796 verdreven de fransen de dominicanen, ook 
predikheren genoemd, nu definitief uit Onderbergen want in 
1797 werden kerk en klooster verkocht. 
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Ik wist reeds lang dat dit de muur was van 
de kerk van de Dominicanen.  Maar dat de 
muur als scheidingsmuur nog bestond dat 
wist ik niet.  Zouden de mensen die in hun 
tuin zitten weten dat er daar vroeger werd 
gebeden, er een kerk stond en er wijntjes 
werden geconsumeerd?  Maar dat was het 
bloed van Christus! Laat me ook even in 
deze tuin zitten en genieten van het bloed! 

De Jacobijnen had niks te maken met de Franse 
revolutie, wat ik eerst dacht. De Predikheren 
ook wel de Dominicanen genoemd en nog 
vroeger de Jacobins genoemd vandaar de 
Jacobijnenstraat 
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Wanneer het kleinste winkeltje van Gent stopte weet ik niet meer, zeker in de jaren 
tachtig.  Ik was blij deze foto te zien. Wat er te koop was?  Spekken of babbeluten. 

Ik verschoot me een bult.                  
Leegstand dreigt voor het Pand 

Artikel uit de krant De Gentenaar 



Etser Jules De Bruycker 1870-1945 was 
iemand die waarschijnlijk nooit stil kon zitten. 
Hij heeft enorm vele etsen van onze stad 
gegraveerd 
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St.-Michielskerk 

De afbraakwerken zijn 
achter de rug. Nu moeten 
de opbouwwerkers  
aan de slag 

Doorgestuurd van Roger 
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Van Roger  
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Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen 
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Einde B29. 
Zie verder B30 
Burgstraat 
Koolsteeg  
Prinsenhof 
Zilverhof Varkens- 
en Pluimstraat 

Beste, we zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert. Voor ons is het van belang het web-
adres door te geven aan vrienden en ook E23 erbij te vermelden zodat zij onmiddellijk hun 

straat kunnen aanklikken.    Zalig toch!   
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