
C17  Het  
St.-Pietersplein 

 deel 1 

Naar vermoeden één van de eerste 
portretten van het Sint-Pietersdorp,  
een detail uit een schilderij van een 
panoramisch zicht op Gent.  

Kunstenaar anoniem, gedateerd 1534. 
Tentoongesteld in het STAM. johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

O.L.V.-parochiekerk 

St.-Pietersabdijkerk vóór de beeldenstormen van 1566-1580 
De beeldenstormen en godsdienstoorlogen waren bepalend voor 
het voortbestaan v/d abdij, zij ging in verval en zou pas in het 2e 
kwartaal van de volgende eeuw stil letjes uit de grond herrijzen. 
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De oude abdijkerk vóór de 
beeldenstormen van 1566-1578 

oostzijde noordwestzijde 

Arent van Wijnendale 
Stadsarchief 

Atlas Goetghebuer 
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Details uit kaarten van 
Lowijs Guicciardijn 

1612 

1567 

St.-Pietersabdij en -kerk 

O.L.V.-parochiekerk 

Hier werd de kerk met de grond 
gelijk gemaakt na de beelden-

stormen en verder verval  
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van kaarten van Gent van de hand van Gerard & Jacques Horenbault                        1619  1534     2 details van het Sint-Pietersdorp uit facsimile heruitgaven 
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Na de beel-
denstormen 
werd de 
abdijkerk 

afgebroken. 
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Op weg naar de 
Overpoort, maar nog 
geen cafeetjes te zien. 

Ik denk dat onze     schilder te veel 
jenevertjes had       gedronken, hij 
zag engeltjes            vliegen boven                             
de O.L.V.-kerk! 

De abdijkerk bevond zich opzij van de O.L.V.-kerk, zie vorige dia. 
Deze imposante kerk werd in 1629 gebouwd op de fundamenten 
van de oude romaanse abdijkerk. De bouwmeester Pierre Huyssens 
liet zich inspireren door de grote Italiaanse renaissancekerken. Het 
prelaatspaviljoen voor de abdij werd later opgetrokken, rond 1730. 

1-5-1722 Dat waren nogal tijden! Een bisschoppelij-
ke verordening waarbij het verboden wordt alcohol 
te schenken in de herbergen tijdens de hoogmis! 

Schilderij van Pieter Hals. Landschap met de O.L.V.-kerk links, ± 1630-1650.         Een landschapsschilder schept sfeer en daardoor ook verwarring. 

Het prelaatspaviljoen zal decennia later 
hier worden gebouwd  
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a. De nieuwe kerk 

b. De abdij 
c. Bibliotheek 
d. Slaapvertrekken 
e. Oude refter 
f. Infirmerie 
g. Brouwerij Bakkerij enz. 

h. Proosdij 
i. Stallingen 

k. Wagenhuis 
l. Voorpoort en Conciergerie 
m. Greaders 

n. Kantine 
o. Hof v/d Prelaat 

p. OLV-kerk 
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Sanderus Flandria Illustrata 1641 

Kantienberg                       Zie ook volgende dia doch anders ingekleurd 

De Kanunnikstraat zal in 1810 verdwijnen bij 
de eerste aanleg van het St.-Pietersplein met 

hulp van Spaanse krijgsgevangenen. 

Sanderus had inzage in de plannen en tekende de 
site zoals ze er ooit zal komen uit te zien. 
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a. De nieuwe kerk 
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Abdij van St.-Pieter op de Blandinusberg, orde van St. Benedictus en in ingelast kadertje het portret van Sanderus. 
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Een fragment uit een kopergravure met 
het plan van Gent door Hondius en 
Sanderus uit 1641.   

Deze plaat zal meer dan een eeuw tal van 
strategen en uitgevers in het toenmalige 
West-Europa inspireren voor herdrukken.  

We zien dat het hedendaags St.-Pieters-
plein toendertijd bijna integraal werd 
ingenomen door de abdij met haar kerk 
(7) en de parochiale O.L.V.-kerk (5). 

Middeleeuwse tredkraan aan de oever v/d 
Muinkschelde voor het lossen en laden der 
schepen. Wat wijst op een aanzienlijke 
bedrijvigheid op deze site. 

Muinkbrug (Monnikenbrug) over de Schelde. 

Sint-Pietersnieuwstraat. 

Overpoort. 
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De nieuwe abdijkerk heeft nu 2 fraaie 
torens. Vóór die tijd slechts één. 
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We zijn rond 1760. 

De Kerk heeft altijd onderscheid ge-
maakt tussen mensen.  De ene kerk was 
voor  de geestelijken, de andere was 
voor het gewone volk, waar dan ook 
nog eens onderscheid gemaakt werd 
voor de vrouwen en de notabelen van 
het dorp. Deze laatsten kregen zelfs een 
bloedrood fluwelen kussentje onder 
hun kont geschoven. Gelukkig is deze 
vorm van discriminatie voorbij en is 
iedereen nu gelijkwaardig(?) 

Vóór 1799, het jaar dat de Parochiekerk 
v/h St.-Pietersdorp verdween, had je 2 
kerken op het Sint-Pietersplein. Tussen 
1720 en 1730  werd er tussen beide 
kerken een luxueuze tuin aangelegd die 
vroeger deels het kerkhof was van de 
O.L.V.-kerk. De ingangspoort van de 
abdij lag nu hier op de voorgrond. 
Daardoor verdween de middeleeuwse 
poort die aan het Kramersplein lag. Het 
opzet van de abt voor het aanleggen 
van de tuin zal wel wat meer prestige 
geweest zijn voor het prelaatspaviljoen.  

Het prestigieuze prelaatspaviljoen 
van 1730 
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1524 Pieter de Keysere 

ca. 1550 Lucas De Heere 

Zie volgende dia 

Sint-Pietersnieuwstraat 

Zicht op de ingangspoort aan de zuidzijde, daar waar nu het Kramersplein 
is. 
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Olieverf op doek van 
Jan Van Doorsselaer 
ca. 1726-1750.  

Torenbrand 1733 
O.-L.-Vrouwkerk 
(naast St.-Pieters). 

De O.L.V.-kerk wordt 
voor het eerst ver-
meld in 1140. Zij 
werd meermaals 
geteisterd door 
verschillende grote 
branden, nl. in 1353, 
1359, 1378, 1675 en 
1733.  De kerk stond 
wel bijna op het 
hoogste punt van het 
St.-Pietersdorp. 
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Foto vorige dia 
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Kaart - De Vreese, vlak 
vóór de afbraak v/d 
parochiale O.L.V.-kerk.  

Nieuwe bazen nieuwe 
wetten. 

In 1799 moesten al de 
namen op pleinen en 

straatnamen die in het 
Vlaams stonden 

vermeld nu in het  
Frans worden  
geschreven.  

Abdijkerk 
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1799 
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Abdijkerk 

Kaart rechts -
Roothaese. 

Onder Nederlands 
bewind. 

Nu kan men echt 
spreken van het St.-

Pietersplein, alle 
ruïnes werden 

afgebroken en een 
groot plein kwam tot 

zijn recht. 1825 

1809 

Kaart links - 
Piéton Boutique. 
Het tijdperk van de 
Franse bezetting.  De 
O.L.V.-kerk is van de 
kaart verdwenen. 

Kerk 
afgebroken 



2 foto’s doorgestuurd van Roger. Als je aan 100 
mensen zou vragen waar de Tweekerkenstraat 
zou liggen dan denk ik dat niemand dit zou 
weten. Wat was er daar vroeger om er toch te 
zijn? De straat lig naast de St.-Pieters-OLV kerk 
op het St.-Pietersplein. Toch nu een belangrijke 
straat vermits jonge gasten nu klaargestoomd 
worden in economie en bedrijfskunde. 



Aquarel van de sloop 
van de O.L.V.-kerk in 
juni 1799 

johan@sint-pietersdorp.be 
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In 1796 schaften de Franse republikeinen er 
de erediensten af en in 1799 volgde de 
afbraak van de OLV-kerk. Om de toren naar 
beneden te krijgen gebruikte men geen 
dynamiet. Men schoorde de toren onderaan 
met houten balken en men kapte een groot 
deel van de ondersteunende muur weg, 
men stak de balken in brand en dan was het 
afwachten tot de toren instortte. Wat denk 
je, zou er veel volk hebben staan kijken?  

Bemerk hier ook de westelijke 
toren van de abdijkerk die 
ontkroond is. 

Prelaatspaviljoen 

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


Aquarel van 
Jacques Trachez  
1778. 

Hier is de torenspits v/d 
O.L.V.-kerk reeds van de 
toren verdwenen. 

Muinkschelde 
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De afgebroken O.L.V.-kerk en de abdij 

De Muinkschelde 

14-4-1629 eerste steenlegging v/d nieuwe Sint-  
Pieterskerk door bisschop Triest. In 1719 werd er 
halfweg een steen ingemetseld , dat is reeds 90 
jaar later. In 1722 voltooid. Vele grote kerken 
werden gebouwd als er geld was. Dus lagen 
kerken jaren stil. 

De oude St.-Pieterskazerne 

De Sint-Pietersabdij gezien vanaf de 
Schelde. Tekening uit de 16e eeuw.  
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Een aquarel (1821)  van onze Hollandse soldaat Wynantz die vele aquarellen heeft nagelaten. 
Zie ook vlgd. dia 

Het prelaatspaviljoen en de St.-Pieterskerk zijn reeds afgebroken en het gebouw rechts is reeds omgebouwd tot Kazerne 
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Van de Franse bezetter 
kwamen we terecht op een 
ander volkje, de Hollanders. 

Een zekere Wynantz heeft 
toen mooie aquarellen 

achtergelaten. Hier het weidse 
St.-Pietersplein en in de verte 
4 molens. 4 van de 100 die er 

toen gebouwd waren op de 
vesten. 

Na de sloop van de gebouwen die op       dit plein stonden ontstond een plein van 400 op 90 a 200 meter breed. Het 
plein lag niet overal plat en horizon-         taal, dit gebeur-    de in 1849. De architect tekende een plein van 220 op 85 
meter zoals we dit nu kennen. Voor           de rest kwa -          men er woningen (Blandijnberg) en 2 pleintjes, het Kramers -
plein en het St.-Amandpleintje  
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Nog geen schoor-
stenen te bemer-
ken. Deze zouden 

pas enkele jaren 
later verschijnen, 
waarmee de uit-

buiting v/d arbei-
ders goed begon.  

 Gedurende meer 
dan 100 jaar, tot 

na W.O. I, zullen 
vele arbeiders in 

ellendige omstan-
digheden blijven 

leven.  
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circa 1800 
Ioseph Carmine (Augsburg) 
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Schilderij van 1820, Fr. de Noter 

In de 9e eeuw is er voor het eerst sprake van de wijngaard van 
de St.-Pietersabdij. Vanaf de 13e eeuw gaat de abdij echter 

steeds meer wijn van betere kwaliteit aankopen bij de 
invoerders.  

Aan de oevers van de Muinkschelde heeft men nu terug een 
wijngaard aangelegd. Ik vraag me af wanneer de laatste 

wijngaard zich bevond op de abdij. Zou men er 500 jaar later nog 
wijn verbouwd hebben? Als je in de 13e eeuw reeds wijn 

invoerde was dit niet zo simpel! Wisten ze toen al dat we niet 
het geschikte klimaat hadden? 

Hoe werd deze kerk van de sloop gered in 1794? Door 
de gepaste mensen in te schakelen zoals van Hulthem 
die ze liet inrichten als museum voor Schone Kunsten. 
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Nu de vraag, kan iemand aan de hand van 
goed gedocumenteerde foto’s aanbrengen 

wanneer deze torenuurwerken enkele 
meters de hoogte ingingen? 
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Foto links – De oostelijke toren v/d Abdijkerk. De torenuurwerken 
staan nog ter hoogte v/d galmgaten in de toren en zijn daardoor 
ook minder goed leesbaar op de achtergrond van witte steen. Let 
ook op de naar buiten hellende galmborden die bescherming 
boden tegen de regen en de galm naar beneden richtten, zij 
overlapten de beide ramen. 

Foto rechts – De hedendaagse oostelijke toren v/d Abdijkerk . De 
torenuurwerken zijn verplaatst naar de top v/d de toren en zijn 

beter leesbaar op de donkere achtergrond. De galmborden zijn nu 
gehalveerd en passen in beide ramen. 
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Aan de achterkant van de abdijkerk was 
er een beluikje waar er zich 3 huisjes 
bevonden. Hier één van de 3 huisjes die 
net zoals vele citeejes zijn verdwenen. 
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Je zal je waarschijnlijk afvragen waar dit gebouw 
stond. Het stond op de Korenmarkt. Dit gebouw van 
Bernard De Wilde is van de 18e eeuw en moest 
plaatsruimen voor een nieuw Postgebouw en de 
nieuwe St.-Michielsbrug.    

De vaas van Bernard De 
Wilde die op het 

vroegere pakhuis stond 
op de Korenmarkt, 
prijkte jaren (sinds 
1966) voor de St.-

Pietersabdij. En waar 
nu?!  

De leeuw       staat nu in het Cita-    delpark 
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Zouden de soldaatjes 
van de St.-Pieterskazer-
ne van 150 jaar geleden 
ooit hebben gedacht dat 
ze daar een put zouden 
graven van 3 verdie-
pingen diep waar meer 
dan 700 karren zouden 
kunnen geplaatst 
worden? 

Bij het aanleggen van de parkeergarage is een  
interessante vondst gedaan.  Jawel we zijn nog altijd op 
het St.-Pietersplein en we gaan terug tot het jaar 1013. 

Een gevoel voor humor hadden ze toen ook want op 
een steentje stond gebeiteld “Als je me ooit ziet dan 
smeek ik je me te laten rusten”. Mag ik je erbij vertellen 
dat hij er wel op stond dat hij geen monnik was.  

In 2002 werd gestart met het archeologisch 
onderzoek op het Sint-Pietersplein daarna 
begon men aan de parkeergarage 

Geen enkele kerk werd gespaard. De 
vernielzucht had de grootste prioriteit tijdens 
de beeldenstorm in 1566 en 12 jaar later nog 

eens. Daarna was het enkel maar afbreken en 
een nieuwe kerk optrekken en in 1629 was 
de start gegeven. De bouw duurde tot 1723 
maar rond 1794 waren de Fransen hier de 

baas komen spelen, maar de kerk werd gered 
door van Hulthem die er het Museum van 

schone kunsten kon laten onderbrengen.  In 
1802 werd er een concordaat met de paus 

getekend en de kerk kreeg zijn oude functie 
terug. 
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Plan uit de 17e eeuw! Maar in het begin of het 
einde? Het prelaatspaviljoen is uit 1730, dit werd 
afgebroken rond 1811. ik denk met 100% zekerheid 
dat dit het grondplan is van voor de bouw van het 
prelaatspaviljoen. 

Uitgang naar de 
Overpoortstraat 

plan in kleur. Afkomstig uit het 
archief van het 

Scheldedepartement. Bij 
decreet van 1 prairial V (20 mei 
1797) werd de kerk van de Sint-
Pietersabdij omgevormd tot een 

museum.          De paviljoenen 
van de abt ... 

De groene li jnen 
zijn om aan te 
tonen waar de 
deur van de kerk 
staat in het 
blauw de 
kerkdeur 
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Het grote St.- Pieters-
plein ± 1835, vóór de 
aanleg van het huidige 
plein. Van plein kon 
men moeilijk spreken 
omdat het stukje land 
een fameuze helling 
had die geweldig afliep 
naar de Muinkschelde. 

De kazerne op 
de Kattenberg 

Abdijkerk  

Na de afbraak v/d dorpskerk en 
enkele andere gebouwen had men 
nu een plein van 425 m lang op een 
breedte van 90 tot 200 m 

De Dekstraat, nu 
Kunstlaan kwam uit op 
het toen grote Sint- 
Pietersplein  

De oude Kanunnikstr. is 

verdwenen onder  Frans 

bewind. Dit rond 1811 met 

de 1e  aanleg van het St.- 

Pietersplein. In de archieven 

hebben we niet gevonden 

waar de huidige bewoners 

zijn heengetrokken. 

Waarschijnlijk waren vele 

bewoners zich gaan 

vestigen in dit steegje dat 

later de huidige Kanunnikstr. 

zou zijn en dit kan geen 

toeval zijn. 
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Zie verder 
C18 Sint 
Pieters-
plein 2e 
deel 
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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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