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 De Sassevaart stond in 

verbinding met de Leie en 
aldud de haven op de Graslei 

via de Schipgracht. In 1645 
werd de Blaisantvest verbreed 
en verdiept zodat er eveneens 

een verbinding was met de 
Lieve. Aan de Lievekaai  werd 

er in 1611 een zwaaikom 
gegraven omdat dit nu een 

binnenhaven was geworden.  

Berouw  
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Fratersplein  

Al deze 
waterloopjes zijn nu 
verdwenen 

Deze kadasterkaart van 1825 uit de Hollandse tijd werd verder gebruikt na de onafhankelijkheid 
in 1830 tot de nieuwe kaart van Gérard uitkwam in 1855. 

Na de uitgave van deze kaart zal het 
Meerhemkanaal nog meer dan 70 jaar 
bevaarbaar blijven. 
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De Geuzenbrug in 1949 

De Geuzenbrug, in de volksmond ook Kemelbrug 
genoemd, was een metalen brug die in 1887 over de 
Visserij werd gelegd als noodbrug. Zij verhuisde later 
naar de Blaisantvest enwerd in 1949 vervangen door een 
betonnen brug (zie rechts). Zij was 28m lang en 3m 
breed. In 1964 werd de gracht gedempt en er kwam een 
vijvertje onder de brug. In 1980 verdween ze definitief 
wegens het plaatsen van collectoren. Het laatste deel van 
het Blaisantvestkanaaltje tot het Tolhuisdok werd 
gedempt in 1967. 

Blaisantvest  

Spaarstraat  1936 
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Hoek Geuzenberg met   

Berouw in 1977  

‘t Klein straatje van Berouw is daar volledig verdwenen.   De Rooilijn werd meer dan 4 meter verlegd  

De Geuzenberg ligt dicht bij  
de ingang v/d St.-Lucas- 
parking aan de R40 

Vorige dia 
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Kadasterkaart van 
1935 van de citeetjes 

De hoek v/d vorige dia. De 
woningen langs de Geuzenberg 
staan niet vermeld, zo weten we 
dat de café op de hoek ‘Keizer 
Karel’ heette 

Plaats van de fotograaf bij 
het nemen van de foto 

Meer dan 70 huisjes 
met een oppervlakte 
van rond de 16m² 

1ste  
Ingang  

2de 
Ingang  

1970 

1935? 

Voor Veel citeetjes werd een naam 
bedacht, dit werd ‘Het Savooi-
poortje’ 

1ste ingang 

Zie ook 
vlg. dia 
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Gans het beluik 
Savooipoortje van het 

Berouw en de Geuzenberg 
werd ontruimd rond 1973 
en gesloopt in 1977. De 
eerste appartementen 
kwamen maar klaar in 

1983. johan@sint-pietersdorp.be 
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Het Berouw gezien aan  de kant van de  Blaisantvest. Zo te zien is het citeetje               
       nog deels bewoond. Maar veel leven in de brouwerij was er niet meer in  

                        1972. Bijna alle huizen  werden afgebroken om later sociale  
woningen te kunnen bouwen. 

 

In de jaren zestig is de Blaizantvest (‘t water) 
gedempt geweest maar het brugje heeft er nog 
lang gelegen. Met deze foto zien we duidelijk 
het einde van het Berouw. Op de foto zien we 1 
groot herenhuis die aansluit op de huisjes met 1 
verdieping. 
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Eind der jaren tachtig had 
Gilbert Boerjan een plan 

opgevat van Mariakapel-letjes te 
schilderen. Ik denk dat hij niet 

wist waaraan hij begonnen was. 
Hij heeft er meer dan 100 

geschilderd, maar er waren er 
ooit meer dan 700 in onze stad. 

Vroeger telde deze volksbuurt vele Mariakapel-
letjes. Deze is het enige dat daarvan is over-
gebleven en is toegewijd aan O-L-V van Lourdes. 

Begin van het             
straatje van Berouw           
aan kruispunt met  de 
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De zwart-wit 
foto’s zijn van 
1968 en 1973 

Het beluikje 10 tot 36 
werd reeds gebouwd 

in het begin van de 18e 
eeuw en tussen 1836 

en 1884 zijn er talrijke 
wijzigingen gebeurd, 
wanneer ze werden 

afgebroken weet niet. 

Berouw  
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Berouw  

Vlg. 
dia 
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Ik vraag me af of ik 
het nog wat kan her-
kennen. Ik herken 
niks meer.  

Nieuwbouw op de oude rooilijn? Het 
zou kunnen 

Foto uit de p.p van  
 

gevonden op het internet 

Vorige dia 
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Dit beluik toen nummers 56 tot 106 in het Berouw (uit 1860) noemde men ‘t Ijzerheksken. Foto is 
van 1968 en is sedert 1991 gerenoveerd tot een woonerf. Links en rechts de beide beluiken. 

Foto vlg. dia 

Deur en venster 
werden verwisseld 
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Nogmaals dezelfde ingang  van het citeetje in het Berouw maar nu in  1973 gefotografeerd.   

Op de rode bepleisterde gevel zie 
je dat er zich in de rij huizen 
slechts 1 deur bevindt met 2 
nummers. 

In 1973 is er nog geen 
water in de huisjes vermits 
deze vrouw buiten aan een 
kraantje water neemt. 
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Plaats van het  
  vroegere citeetje   
       in het Berouw 

Plan 
van 
1875 

Oud huisje nr 50 

Om het kiekje te nemen in 
begin 1970 van het citeetje 
stond de fotograaf waar-
schijnlijk op de stoep in het 
Berouw. De muur en de 
huizen die je ziet op het 
einde van de cité, zijn de 
huizen  die werden gebouwd 
na de aanleg van de Geraard 
Mercatorstraat , Tolhuislaan 
enz… begin van de 20e eeuw. 

Deze huizen 
zullen 

gebouwd 
worden na 

1878? 

De eerste huisjes van 10 tot 
36 waren uit de 17e eeuw. 
Volgens de kaart moet het 
vlg. citeetje links op de dia  

nog gebouwd worden want 
op de kaart is deze plaats nog 

onbebouwd.  
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Het Berouw 10 tot 36 onderaan werd in het begin van de 
18e eeuw gebouwd en verbouwingen hadden reeds 
plaats in 1836 en 1884. De foto’s zijn uit 1968 en 1973, 
doch wanneer afgebroken weet ik niet? Echter niet alle 
woningen werden afgebroken, zie links bovenaan. 

Nu hebben we allen 
gas, maar vroeger had 
ieder zijn koolbak. 
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De nummering 
van de huizen 
was gewijzigd, 
maar de putjes 

en paaltjes  waar 
het jongentje 

staat zijn 
dezelfde. 

Berouw 25 tot 51 in de jaren 60-70 

en afgebroken in 1974. 
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De citee in de J. Van Crombrugghestraat is ook al lang 
verdwenen. Moesten de oude bewoners even kunnen terug 
keren dan zouden ze denken aan prinsen en prinsessen die 

daar nu leven. Alles heeft er nu centrale verwarming. Vroeger 
moesten ze de kolen scheppen in de bakken aan de voorgevel 

om een beetje warmte te hebben. 

Het Crombrughe beluik 

In 1871-’73 werd het beluik De Drijver gebouwd dat toegankelijk was vanaf de Geuzenberg. 30 jaar later heeft 
men de J. van Crombrugghestraat erdoor getrokken zodat het beluik in tweeën werd gedeeld.                                 

2 foto’s  v/d cité (1910 /1973) maar rond 1975 was alles reeds verleden tijd. Heden terug sociale woningen.  
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De Geuzenberg in 1972. Aan de 
Blaisantvest rechts op de foto is 
de Lieve nog niet gedempt 

Het Berouw 
(straatje) 

Kleine ring Blaisantvest 

De Geuzenbrug 
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De Nieuwe Lieve die 
hier gedempt werd is 
heden een deel           
van de kleine ring 

De Geuzenberg en Vogelzang Anno 1903 

Vlg. dia 

Heden 
Blaisantvest 

Kaart rond 1880 

De foto’s werden genomen vanaf 
de toen nog bestaande 
Tolhuisbrug 

Vlg. dia 
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Dit hoekhuis is ook nog te 
zien op de vlg. dia 

Tolpoort 

Geuzenberg 

Blaisantvest 

Estaminet van Lambert - Tamboer 

Lanbert 
Queteletstr. 
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Al deze gebouwen zijn afgebroken in 
1904. In het jaar daarop werd daar 
terug aan grootschalige woning-
bouw begonnen. Maar amper 70 
jaar later was het terug zover, dus 
deels terug afgebroken. De onder-                    
ste foto is getrokken vanaf de afge-
broken Tolhuisbrug die op het einde 
van de Blaisantvest lag. 

Geuzenberg met de Nieuwe Lieve, nog een andere benaming, het afleidingskanaal van de Lieve. Vroeger liep de Lieve aan 
het Rabot recht door de Wondelgemmeersen. Met het graven van het verbindingskanaal  moest de Lieve een andere                  
                                                                                               uitweg zoeken en werden de stadsgrachten uitgediept om het  
                                                                                               bevaarbaar te maken voor de boten  rond 1860. 
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IJzeren Geuzenbrug, 
werd in 1949 
vervangen door een 
betonnen brug 

IJzeren 
Meerhembrug 
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Om deze hedendaagse woningen te 
kunnen bouwen moesten de huizen 
van de Geuzenberg van rond 1904 
afgebroken worden. Als ik de foto’s 
van heden zie denk ik altijd aan het 
verleden waar mensen in erbarme-
lijke omstandigheden moesten leven, 
dit tot diep in de jaren zeventig. 
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Het afleidingskanaal van de Lieve op de 
Blaisantevest 

Naast het herenhuis loopt er een kanaaltje. 
Het brugje noemde Meersbrug.  

Vele huizen waren toen al zo uit-
geleefd dat men besloten had alle 225  
woningen af te breken in 1904 maar 

vooral om de Tolhuislaan en de 
aanpalende straten te kunnen 

aanleggen.  Daarmee weet je meteen 
waar deze huisjes eens stonden. Ook 

het groot herenhuis werd gesloopt. Dit 
herenhuis stond ook al op de kaart van 

1880. 

Geuzenberg Foto van 
1903 
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Het afleidings-
kanaal v/d Lieve 

Kaart van rond 1880. De huisjes op de 
kaart verdwenen in 1904. De huizen op 
de foto’s zijn dus gebouwd na 1904 

De situatie van vroeger is niet gemakke-
lijk te vergelijken. Alle water is verdwe-
nen en ook de rooilijnen zijn veranderd. 

Het klein kanaaltje met het 
brugje naast het herenhuis 
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Einde van E13. 
Zie verder op E14 
voor de buurt v/h 
Neuseplein, 
Tolhuis en verder 
Dok Noord. 

Beste, we kunnen natuurlijk maar laten zien wat we hebben uit 
jouw buurt. Heb je geen geluk dan kun je jouw vrienden met deze 

website misschien plezier doen. Ook ons doe je er een groot 
plezier mee. In dit wereldwijd web zijn wij niet gemakkelijk op te 

merken. Vermeld zeker ook E23 met straatnamen. 

In de Kanunnikstraat is 
het iedere maand dat 

deze 4 raketten even voor 
dat het volle maan is een 

tochtje naar de maan 
maken! 
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