
Zeg niet zomaar meeuw. Er moet ooit iemand 
geweest zijn die de naam jan-van-gent aan 
deze stootduikende zeevogel heeft gegeven. 
Hij behoort tot het geslacht der genten of 
rotspelikanen. 

De naam jan-van-gent vindt zijn 

oorsprong in het middelengelse 

‘gannet’ .Hoe gannet werd 

omge-toverd tot gent is 

waarschijnlijk een 

klanknabootsing.. “Jan” kwam er 

mogelijk voor de lol maar ver-

moedelijk eerder uit onbegrip. 
Jannen lieten zich - net als vele 

andere zeevogels die nauwelijks 

mensen gewend zijn - 

gemakkelijk vangen. De zeelui 

van weleer vonden dit best ‘zot’. 
Leuk detail: ook de 

wetenschappelijke naam van de 

jan-van-gent werd recent 

gewijzigd  naar Morus bassanus. 

En laat die Morus nu net zijn 

afgeleid van het Griekse moros 

wat ‘zot’ betekent.  johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 
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Een 18-
eeuwse 
kuiperij. 
Waar kan ik 
deze 
afbeelding 
beter 
plaatsen dan 
op de 
Kuiperskaai ! 
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Van de 
Kuiperskaai van 
vroeger is er niet 
veel meer te zien. 
Met deze affiches 
wil ik de 
bedrijvigheid van 
vroeger laten 
zien. 

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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


De Kuiperskaai 
Onderaan, De Kuiperskaai en het winkelcentrum Zuid. 
Werd afgebroken in 1991 om het Urbis-complex te bou-
wen en ook een deel van de Kuiperskaai. Daar stond ook 
een gebouw het Coliseum dat reeds in de jaren 20 en 30 
zeer gekend was in de uitgang als danscafé. Toen ik jong 
was en met oudere gepensioneerde mensen praatte had-
den ze veel over de Kuiperskaai en deze is bijna zo geble-
ven tot enkele jaren voor de sloop ervan. Maar vóór de 
afbraak hadden zich reeds  vele cafés geconcentreerd op 
de Overpoort. Wat overgebleven was van het Coliseum zijn 
de spanten in gietijzer, deze hebben ze gedemonteerd en 
een nuttige herbestemming gegeven in het koopcentrum. 
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1915 

Zel fde gebouw 

Reeds in 1913 werd de naam veranderd in Duitse naam om meer klanten aan te  spreken                   
    voor de WT van 13ne. Eerst was het Valentino. Oudere mensen van in mijn jeugd                        
       spraken daarover. Na een opknapbeurt werd de naam veranderd in Scala en in                           
        1913 Wintergarten, de naam klonk goed  want een jaar later toen we                                              

         bezet waren door de Duitsers. Deze  maakten er een gezellig verblijf van                                    
            die uitsluitend door deze Duitstalige mensen  bezocht werden. Het                                           
                                werd een       Soldatenheim. Terug naam verandering in 1921.                                   
                                                           Het Coliseum. In 1960 trad het verval in                                                   
                                                              en alles werd afgebroken voor het                                                             

                                                              complex van de Zuid te kunnen                                                    
                                                                  bouwen, je welgekend.  
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De Kuiperskaai draaide het beroemde Valentino, 
Scala, Wintergarten of Coliseum op volle toeren. 
De jaren 20 tot 70 waren gouden jaren voor het 
uitgaansleven. Het uitgaanscentrum verplaatste 
zich in de jaren tachtig  langzaam naar de 
Overpoort. Je ziet het aan de foto’s  het verval en 
afbraak volgde na meer dan 150 jaar want het 
was hier dat de eerste bebouwing van huizen was 
na de bouw van het Zuid-Station.  
Heden winkelcentrum.  

Kuiperskaai 
Oude Scheldestraat 

Muinkmeersen rond 1800 

kaartje  rond 1855,                  
toen de trein er                             
reeds 17 jaar aankwam 
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De  gietijzeren 
spanten werden 
hergebruikt in het 
winkelcentrum van 
het Zuid  complex 
en staan niet op 
dezelfde plaats van 
vroeger 

De Oude Scheldestraat is de naam dat men heeft gegeven 
omdat daar op deze plaats vroeger de Oude Schelde liep. Later 
na de sanering van de wijk werd het doodlopend steegje de 
Kuiperskaai een belangrijke straat die leidde naar het Zuid-
Station. Gans dat gebied werd met de grond gelijk gemaakt 
uitgezonderd de huizen van de Statiestraat. Na de afbraak was 
de arbeiderswijk volledig verdwenen. Alles werd opgehoogd 
van 1m 50 tot 2m en er werd een hoge kaaimuur opgetrokken. 
rond 1900 zou de Kuiperskaai uitgroeien tot één van de 
belangrijkste uitgaanstraten van Gent tot de hoek Kuiperskaai/ 
Wilsonplein werd afgebroken. De uitgaansbuurt  werd 
overgenomen door de Overpoortstraat 
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Georges Carpentier  (12 januari 1894 - 28 oktober 1975) was een Franse bokser , acteur en de Eerste 
Wereldoorlog piloot. Op 1 juni 1913, versloeg hij"Bombardier" Billy Wells in Gent. 

Nee beste mensen ik ben geen boks liefhebber. Ik heb een aantal 
foto’s gezien op een Franse web side van de overheid en had Gent 
ingevuld. Maar waar de bokskamp plaats vond stond er niet vermeld. 
Als ik me niet vergis kon het hier op de Kuiperkaai zijn geweest. Resten 
van de ijzeren spanten hebben ze geïntegreerd in het koopcentrum op 
het zuid. Toch twijfel ik het hier een beetje. De spanten op het zuid zijn 
veel hoger. Een andere mogelijkheid kan zijn in het Citadelpark waar 
vroeger de floralieen door gingen. Van zodra ik het zeker weet verhuis 
deze foto dan naar het citadelpark 

? 
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De Kuiperskaai in de jaren 
zeventig toen het nog een 
uitgaansbuurt was. 

Alle huizen zijn verdwenen voor het Zuid-
complex in 1993 
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Van Johan Coppens 
Emmers en allerlei kleine en grote vaten voor bier, wijn  olie werden 
in het hout gemaakt door de Kuipers. Vandaar de naam kuiperskaai 
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Reling aan de Kuiperskaai 

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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Hoek Kuiperskaai met Frankrijkplein. Foto’s, alle huizen links over het water wer-
den afgebroken om er een parking en sporthall te bouwen (blijkbaar waren dit 
stapelhuizen geweest  om de goederen die uit de boten waren gehaald en te sta-
pelen op de bovenverdiepingen. Alles is terug verdwenen om de nieuwe stadsbi-
bliotheek te bouwen. Foto onderaan links werd genomen op de hoek van de zuid 
naar de Muinkschelde ter gelegenheid van het vertrek van een wielerwedstrijd. 
Met de afbraak van de gebouwen werd het steengruis vervoerd per schip. Men 
deed dit voor alsof het een nieuweheid was. Het tegendeel is waar. Vroeger werd 
bijna alles per schip vervoerd indien dit kon. Vb alle steengrijs van de afbraak van 
de Dominicanenkerk in 1855 werd vervoerd met 7 vrachtschepen rond 1854 aan  
                                                                                                          Onderbergen  

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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Kuiperskaai Wilson en Frankrijkplein  en enkel  Zuid-station  

Het verlengde v/h vorige 
Hier zal het stadsbestuur die 

deze gebouwen hebben 
afgebroken  en er een 

nieuwbouw hebben laten 

bouwen , nogmaals deze 
opnieuw aanpakken 

(kostprijs onbekend) nieuwe 
gebouwen na 25 jaar? 
Vernieuwbouw? Terug 

afbreken om er terug  een 
nieuwbouw laten optrekken ? 

Dit om een  deel 
stadsadministratie in onder 

te brengen. 

In vele openbare gebouwen is 
efficiëntie  een onbekend 

woord. Iedereen die binnen 
stapte zag dat al die kubieke 

meters warme verre van 

efficiënt was. Maar ja het is 
de belastingbetaler die altijd 
de rekening moet betalen. 

De 2  opéénvolgende dia’s johan@sint-pietersdorp.be 
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De Vooruit 

In 1822 stierf Lieven  Bauwens aan een hartaanval in Frankrijk. Hij 
was gevlucht naar Frankrijk omdat het te heet werd onder zijn  
voeten( collaboratie met de vijand) Maar de collaboratie was vlug 
vergeten want in 1822 werd het huidige Frankrijkplein het Lievens 
Bauwensplein. In 1885 kreeg hij zijn standbeeld dicht bij het G 
Duivelsplein en ik denk dat toen ook zijn naam aan het plein daar 
werd gegeven. Zekerheid heb ik niet, niks gevonden wanneer het 
ook Frankrijksplein werd. 
                                
De Stationstraat (1837) en het Vlaanderenplein (1839) werd 
aangelegd om een betere verbinding te maken met het centrum. 
De Vlaanderenstraat zou pas maar ontstaan na eerst een ganse 
verloederde arbeiderswijk van de kaart te vegen rond 1880. 

Vlgd dia 

Afgebroken in  1991? 
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De zuid  rond 1925. In 1910 kwam er een café-concert-
cinéma “Oud Gend “zich vestigen.  Na de 2de Wereldoorlog 
kwamen in dit gedeelte van deze bouw nog een  cinemazaal 
bij. De namen van de nieuwe Cinéma zalen was  Century en 
Select. Met de cinéma Capitool waren op het zuid 3 
cinema's  Het uitgaansleven kreeg klappen en ook de vele 
cinema's die Gent rijk waren moesten er het bijltje bij 
neerleggen. Alles verdween. 
 De tegels van “Oud Gend” zijn bewaard gebleven en lagen 
nog niet zo lang geleden in het Miat over een 
tentoonstelling van tegels (zie vlgd dia)  

Men had me gezegd dat dit de Vlaanderenstraat was. 
Het is het oude Gent zuid, nu winkelcentrum  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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Zou de fruitverkoopster 
eens hebben gedacht dat 
ze nog zovele malen na 
haar dood zou zijn beke-
ken? Op de onderste foto 
zien we reeds de elektri-
sche tram, deze tram 
kwam na de batterijtram 
die niet zo lang liep, 
achter het vrouwtje zien 
we een oude koets. Oud 
Gent (foto rechts) zat er 
reeds voor 1925. We zien 
geen tramsporen. Het is 
bijna onmogelijk dat de 
paardentram die ook in 
sporen  reed daar nog 
niet liep. En het is zoals 
Roger Caufrier zei, die 
met de nodige foto’s het 
bewijs ook leverde, dat 
er in 1 jaar veel kan ver-
anderen en 5 jaar, 10 jaar 20 jaar, 50 jaar. 

De kiosk zien we niet meer staan tussen de bomen. Ik denk dat ze is verdwenen voor de op en 
afstappen op de tram. Wanneer dit gebeurd  is??? We weten wel dat de fotograaf al zijn foto’s 
heeft genomen tussen 1889 en 1913. Als ik meer zou weten over het aanleggen van tramlijnen. 

In 1910 heeft Oud Gent 
hier zijn deuren geopend 

Deze foto is genomen na het verdwijnen v/d kiosk 
en voor de verandering v/d gevel van Oud Gent 

Ik denk dat deze  
foto van voor 1900 is 
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Het gebouw is uit 1848 en in 
1910 werd het gerenoveerd. 
Binnenin waren de muren ook 
geschilderd met zichten van 
Gent. Het moet een mooie 
brasserie geweest zijn. 
Wanneer het binnen-in 
allemaal is verdwenen voor 
de 1te cinema, weet ik helaas 
niet. 
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Natuurlijk geen 
reclame hier voor 
oude films. Maar er 
waren 3 cinema 
zalen op het  ‘t zuid 
De  Select de 
Capitol en de 
Century. 
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W. Wilsonplein, Vlaanderenstraat aan de Zuid 
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Aan de hoek met de 
Vlaanderenstraat 
Zie ook vlgd da 
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Foto uit de p.p van  

 
gevonden op het internet 

De bovenste afbeelding bevat 2 foto’s die aanéén geplakt zijn ter hoogte van de verlichtingspaal. Achter de paal bevinden zich 2 vensters. 
Daarom eerst dat ik maar 8 traveeën telde terwijl er 9 moeten zijn. Ondertussen werden de huizen afgebroken en heden winkelcentrum 

5 traveeen 

De jaren vijftig? 

Eind 60 
begin 70 ? 

Vorige 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/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Inmiddels is het gebouw 
achter Anseele verdwenen. 
In 1956 draaide de COOP 
waarschijnlijk nog goed 
maar met de opkomst van 
de grootwarenhuizen is ook 
deze moeten stoppen 
wegens verlieslatend? Ook 
de Welvaartwinkel VIVO en 
de Végè hebben hun 
deuren moeten sluiten. 
Maar wanneer zou de 
COOP hier verdwenen zijn? 
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De verplaatsing van onze Anseele. 
Hier de 1ste maal in 1971 

Anseele nog op de Zuid  

De jaren vijftig. Dit was de 
tijd dat je kon parkeren op de 
zuid met je autootje 
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De jaren vijftig aan de zuid. Blijkbaar waren 
alle gebouwen van het station niet afgebro-
ken. Op de plaats van de zuidstatie werd in 
1955-56 het EGW-gebouw opgericht die 
dienst moest doen als propagandacentrum in 
opdracht van het stedelijk Electriciteits, Gas 
en Water-bedrijf. In de jaren vijftig waren er 
nog mensen die niet over elektriciteit be-

schikten en zeer velen stookten nog op kolen. 
Dit gebouw, staat nu leeg, werd ontworpen 
door Geo Bontinck (1903-1999), zoon van 
Karel Bontinck (1869-1931), de zaakvoerder 
van de socialistische bouwonderneming NV 
De Gentsche Bouwwerken en eerste 
secretaris van de “Verenigde Metsers”. Het 
kunstwerk werd gebouwd in 1954 de 
gedenksteen is ingemetseld op de vloer voor 
de ingang  van het huidige administratief 
centrum.  Het  fronton en een zuilengalerij                                     
die moesten worden verwerkt in                       
een tweede gebouw, een “twee-                         
ling-gebouw voor haar ad-                                 
ministratieve diensten maar                                         
zoals je ziet is er nooit iets                                         
van gekomen  

Boekentoren staat er, dus is de foto na 1944, 
toren was klaar in het begin van de oorlog 
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De Bib kwam er pas in 1990       het administratief centrum 

Na het Zuid-station hebben de                                                 
stadsdiensten er een nieuw gebouw opgetrokken. Het E.G.W. 
gebouw (Electric,  gas en  water) heden bibliotheek  
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Frankrijkplein met en zonder 
Anseele 
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Einde D25. Omdat 
het bestand te groot 
werd, zie verder D26 
over het zuidstation. 
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Geef deze website 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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