
C19 St.-Pietersplein 
Deel 3 

In 1919 werd door ene Bernard 
Cliquet in een bestaand Café Du 
Parc een “gemengde zaal” opge-
richt. In 1931 werd de zaal volle-
dig heringericht als filmzaal. Deze 
werd uitgebaat door Napoleon 
Bonnevalle die toen eigenaar was 
van het gebouw. Toen Napoleon 
in 1933 overleed kwam de zaal in 
handen van Octave Bonnevalle 
die de zaal  Du Parc in 1939 her-
doopte als Leopold III, later 
gewoon Leopold genoemd. 
 
Voor zover bekend werden hier 
uitsluitend erotische films 
gedraaid die een speciale aan-
trekkingskracht hadden in die tijd 
op studenten, militairen en 
werklozen die zelfs van een 
“gunsttarief” konden genieten. 
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Meestal stonden twee films op het programma en aan 
de ingang zorgden foto’s met netjes afgeplakte intieme 
delen voor de nodige verlokking. 
Er was een brede kassa aan de ingang en de zaal 
beschikte over een ruim balkon met helemaal achter-
aan zelfs enige “loges” die de bezoekers konden 
afsluiten met een luikje. 
Het interieur was oorspronkelijk netjes en sober. 
Toen de eigenaar(s) in minder goede financiële papie-
ren kwamen te zitten brandde de zaal in juli 1981 volle-
dig uit onder verdachte omstandigheden. 
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Na de brand, de af-
braak en dan de her-
opbouw moesten de 
bewoners, studenten 
van het Quartier-
Latin,  dit genre van 
ontspanning nu wat 
verder gaan zoeken.  
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Van Roger 
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Porseleinkaart 

Van der Heyden Lateur 
stond in de 
“Wegwijzer der stad 
Gend” van 1844 
inderdaad vermeld in 
de rubriek bouwkundi-
gen en in de rubriek 
aannemers van 
openbare werken.  

In de “Wegwijzer der 
stad Gend” van 1845 
in de rubriek kolen-
handelaars en in de 
rubriek aannemers 
van bouwwerken. 
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Het was Roger Caufrier die 
zag dat de huidige toestand 
nog ontbrak. Bedankt Roger 

Sint-Pietersplein nr 26 
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Foto van 1979, dus voor de 
brand van Cinema                          
‘t Leopolke 

Er was een ten-                                                                      
toonstelling in de                                                                          
St.-Pietersabdij.  
De lokvogel, was  
de draak die in 1912 van het belfort werd  gehaald en 
die een kleine eeuw, weer en wind had getrotseerd. 
Er schiet niet veel meer van over. Blijkbaar kon de 
draak niet meer vliegen! 
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Foto van halfweg de jaren zestig? 
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In 1791 beslist Frankrijk dat alle kazernen ten laste zijn van de staat. Met de aanhechting van onze gebieden werd deze wet wat later hier ook van toepassing. 
Door een keizerlijk dekreet in 1810 werden alle gebouwen teruggegeven aan de gemeenten voor het onderhoud ervan.  65 jaar later vonden de steden dat 
deze taak beter door de staat kon worden volbracht. Dit gebeurde in  1873 (1876) 

Deel van de St.-Pietersabdij met een 
verschil van bijna 100 jaar 

Het St.-Pietersplein.  
1810 na de 1e aanleg van dit plein. Deze 
plaats heette natuurlijk niet het St.- Pie-
tersplein maar  Place du Roi de Rome.  
 
In 1847 waren de werken op het St.- 
Pietersplein uitgevoerd. Vroeger was het 
plein veel groter en omvatte het huidige 
St. Amand- en het Kramersplein en reikte 
tot de Blandijnberg. 

1932 vleugelkant St.-Pieterskerk. 
Trap staat er nog . Na de 
restauratie zal ie verdwijnen. johan@sint-pietersdorp.be 
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Waarom deze postkaart? 
Stad Gent had vastgesteld dat er vazen en 3 kandelaars waren gestolen. 
Deze gestolen goederen werden later ergens te koop aangeboden. De eigenaar kon bewijzen 
dat hij de rechtmatige eigenaar was en de stad Gent bood een zeer mooie som aan maar de 
eigenaar vond dit veel te weinig. De stad Gent  trok zich terug.         
           Persoonlijk vind ik het 
           wel spijtig dat het niet  
           tot een deal komen kon 
           want veel van ons stads-
           patrimonium is reeds    
                                                                                                                          verdwenen. 
            Tot op de dag van van-
            daag staat er nog altijd 
            1 eenzame kandelaar te 
            wachten op zijn makkers. 
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Het is niet met even 
te schilderen dat 
het dan nieuwe zijn. 
Van boven moet er 
terug een lantaarn 
worden opgeplaatst 
installeren moet er 
nog bijkomen enz.. 

Op geen enkele foto zie ik een uitvoering van die platte 
schalen op de dakgoot; ik denk dat dit zelfs nooit uit-
gevoerd is geweest op de huizen. 

Het was een zeer 
mooie prijs die het 
stadsbestuur heeft 
geboden. Men zal 
dit nooit aan deze 
prijs nog kunnen 

verkopen.  
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Ingang 

14 juni 1911. Een lid van de militaire overheid deelt mee dat hij een venster heeft  laten steken op het pas gerestaureerde 
schilderij van “Van Reysschoot”! Zou het dit venster zijn? In ieder geval heeft hij geschiedenis geschreven. Hoe heeft hij zijn 
ster(ren) verdiend? Zopas nog es gekeken naar de datum en het was geen 1 april ! 

St.-Pietersplein. Ingang v/h 
kazernemuseum gezien 
vanaf de binnenkoer. Ook 
hier slechts weinig verschil 
op 100 jaar tijd. Wel 
duidelijk opgefrist.        

Toestand ten tijde van kazerne 
johan@sint-pietersdorp.be 
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Ingang  

noord west 

zuid 

oost 
In 

Het gaat hier dus wel duidelijk over de noordelijke gevel van 
de zuidelijk gelegen vleugel aan de binnekoer van de kazerne. 
 
Er staan 8 zuilen aan de aula in de Volderstraat. Hier aan het 
Schoolmuseum stonden er 4. Als alle zuilen van de Sint-Pie-
tersabdij kwamen, moeten er hier nog ergens 4 afgebroken 
zuilen hebben gestaan? Of heeft men er 4 bijgemaakt? 
29 mei 1970. Het vernieuwd Schoolmuseum wordt overge-
bracht naar een vleugel van de St.-Pietersabdij. Vroeger was 
dit museum in het straetje van Berouw. Dit werd in 1924 
gesticht door Michel Thiery. 

Is deze bouw in 1760 onmiddellijk bepleisterd 
geweest? Deze vraag stel ik maar om te weten 
te komen waar de zuilen stonden. Enfin we 
weten nu 100% dat ze hier stonden en niet op 
het afgebroken gebouw op het St.-Pietersplein 
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Wat is er daar nog origineel van? 
De abdij kreeg in  1810 een nieuwe bestemming. 

Een kazerne, dit tot 1953 In 1760 werd de oude vleugel gesloopt. De 
huidige die je hier ziet is van toen met de 
wijzigingen na 1952, zie vlgd. dia 
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Foto onder - Opnieuw grote werken in aug. 2020 
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De tip kwam van Roger en dan ter plaatse de spo-
ren opgezocht. Ja als je het weet zie je de verande-
ringen die men gedaan heeft. Zie foto’s onderaan.  
De brandvrije ruimte tussen de 2 vleugels is verdwe-
nen, dit door de vleugel 2 meter te verlengen (zie 
foto links. De barst van boven naar beneden zie je 
duidelijk als je het weet, waar  de uitbreiding is 
geschied. Ook rond het poortje is alles nieuw. In de 
onderbouw met Doornikse steen zie je ook duidelijk  
het verschil tussen oud en nieuw. 
 

Oud   nieuw  
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Oud en nieuw 

Waarom dit opgezocht, wel je gaat op reis naar Berlin, Trier, Ieper, en 
vele veel andere steden die plat gebombardeerd werden gedu-rende 
de oorlogen. Telkens hebben de mensen moed gehad hun verleden 
terug te herstellen. Soms zie je 3 foto’s, één tijdens het 
bombardement ervoor en erna. In reisgidsen spreekt men dan van de 
12e eeuw maar het zijn nieuwe woningen. Soms laat men enkel de 
gevel staan. En ik blijf ook staan en lees verder in mijn reisgidsen. 
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Sint-Pietersplein 

Je kon zomaar niet in de kazerne 
binnenvallen. Ieder kazerne had aan 
haar ingang een soldaat op wacht 
staan. Dit is een van de weinige 
foto’s v/d St.-Pieterskazerne met een 
wachtkotje op. 
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Achterkant van de St.- Pieters-
abdij in 1976 

Ik zie het bos door de bomen niet meer. 
Zal even in de winter gaan fotograferen 
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1975 aquarel 

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


Men is hier bezig alle gebouwen af te 
breken die zich achter de abdij en kerk 

bevonden in de jaren 1950. Op deze 
plaats groeien er terug druiven zoals 

weleer.  

Tekening 
uit 1532 

Muinkschelde  

De opbouw was begonnen op het eind van 
de Franse bezetting na meer dan 20 jaar 
leegstand van de oude abdij. De aangesla-
gen parochiekerk werd afgebroken in 1799 
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Achterkant van de ex 
kazerne St.-Pietersabdij in 
1976 
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fabriek 
rond de 
Kantien-
berg 
Voetweg 

Arbeiders waren reeds 
in grote getalle 
aanwezig om de noeste 
arbeid uit te voeren! 

 Heuvelpoort   Stalhof Studentenrestaurant   Overpoortstr  Kramersplein. Het schooltje moet nog gebouwd worden 

Fabriek waar 
vitriool werd 
gefabriceerd  

Kaart 
van 
1855 
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Foto onder - Het 
bloementapijt op de Grote 
Markt van Brussel in 2014, 
een voorstelling van een 

Turks tapijt om het 
bestaan te onderstrepen 
van 50 jaar gastarbeid.  

Foto’s boven - Het St.-
Pietersplein te Gent. 

Bloementapijten, in de 
jaren zeventig, maar wat 
die voorstelden weet ik 

niet. 

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


Een reusachtig 
beest was binnen- 
geslopen ‘s nachts 
op ons St.- Pieters-

plein en studen-
ten hebben het 

beest aangevallen. 
Deze kregen 

daarop hulp van de 
politie die het 

vluchten onmoge-
lijk maakte door 

nadars er omheen 
te plaatsen.  

 
Dokters van de 

universiteit konden 
het beest 

reanimeren en 
‘s anderendaags 

kon het beest 
terug op zijn poten 
staan en is dan in 

alle stilte ontsnapt.  
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In de strijd tegen 
het coronavirus 
werden in het 
voorjaar van 2021 
krijtcirkels aan-
gebracht op het 
St.-Pietersplein om 
de studenten in 
goede bubbels te 
leiden. 



Einde van het 
derde en laatste 
deel van het St.- 
Pietersplein.  
Zie voor de 
Overpoort op 
C20 johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

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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