
Kramersplein      van Duyseplein     Lange en Korte Kazernenstraat    
  Kazernenstraat      Flobertusstraat 

C16  

is het 
vervolg 
van C15 
dat ons 
toelaat 
wat 
meer 
ruimte 
te 
hebben 
voor 
nieuwig-
heden. 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/C15.pdf
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


Het Kramersplein. Zouden de fantasietjes 
uitgevoerd zijn geweest? 

Toen ik bij de schooldienst werkte 
moest men op zaterdag de deuren 
openen in gebouwen waar het 
mogelijk was om een douche te 
nemen. Op het stedelijk internaat 
op het Kramersplein was dit ook 
mogelijk. Deze dienst werd 
afgeschaft in de jaren tachtig 
wegens geen belangstelling meer.  Het bekende frietkot stond 

jaaaaren op deze plaats. 
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Dit is het plein achter het Sint- 
Pietersplein. Vroeger noemde 
men dit pleintje “Het Klein St.- 
Pietersplein”. Waarschijnlijk was 
de naam te lang om op het 
briefpapier  te zetten en heeft 
men gekozen voor een kortere 
naam. “Kramersplein”. We zijn 
1930 en staan aan nr 4. Zouden deze twee schattige 

kinderen van toen nog leven?   
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Sneeuwpret op 
het Kramersplein 
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Kramersplein  
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Tip van Roger 
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P. van Duyseplein 
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Prudens van Duyse-
plein in de jaren 70 en 
heden, hoek met de L. 
Delvauxstr. Hoek met 
de Verdedigingstraat. 

Heeft iemand 
weet over deze 
fietsenmaker 

Robier? We vin-
den er niks van 

terug. 

PS In ‘t begin van de jaren 50 werd plaats vervangen door 
plein. Dit was ook zo op andere plaatsen in onze stad. 
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Prudens van 
Duyseplein 
in de jaren 

zeventig  

Atelier van de 
ex waterdienst 
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De bepleistering van                             
gans dit hoekgebouw is verdwenen 

Logement- 
estaminet 

Foto 1909 

Foto 1917 

Voor de oorlog heeft men reeds de dak-
kapel verwijderd en nog een tijdje later 

zijn al de huisjes afgebroken 
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De Kazernenstraat 
Nog bestaande huizen 

2 ingangen van een 
citeetje (zie kaart 

vlgd. dia) en 6 
voordeuren.  

Brand 
geweest? 

De 
ingangen 
van de 2 
citeetjes 
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Kaart van ± 1880 
van Hulthemstr.    
J. Jordaensstr.                     
Hortastr.                                
G.De Craeyerstr. 
Kanunnikstr. 
Metdepenningenstr ( die 
men nog zal wijzigen) 

Voorlopig plan want 
gans dit huizenblok 
zal verdwijnen 

Rond 1896 was men van plan hier het 
M.S.K. te bouwen. Tussen de 

Metdepenningenstr., Kanunnikstr. en 
de van Hulthemstraat. 

Het “dorp” is al duidelijk 
aan het veranderen! 
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De Flobertusstraat is één van de kortste straten van 
Gent en ligt in het verlengde van de Kazernenstraat  en 
mondt uit op het St.-Pietersplein. Deze orgelbouwer 
woonde in nr 2 en was ook herbergier. De café noemde 
vroeger “Café- Chantant in de stad Haarlem.”    

De middelste foto werd 
me bezorgd door Roger. 
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Einde C16.  
Zie nu 
verder over 
het St.- 
Pietersplein 
op C17, C18 
en C19 

Het schandaal over de                                                             
zwarte kas van de socialisten. Het geld                             was 
verkregen door de fabrikant van de                                  
Agusta helikopters.  Gelukkig is dit                             
uitgekomen en nu krijgt iedere                      partij geld  van 
de staat. Oorspronkelijk zou                   ik een zak geld 
laten transporteren met   US       dollar erop. Dit niet 
gedaan omdat we een zeer                goeie  burgemeester 
hadden en hij alle dagen met zijn fiets naar het               
stadshuis trok.  

US 
dollar 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Beste, wij zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert. Voor ons is het van belang het 
www.sint-pietersdorp.be door te geven  aan vrienden en ook E23 erbij te vermelden zodat zij 

onmiddellijk hun straat kunnen aantikken.  Zalig toch!   
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