
Begin van de Lange 
Violettestraat, de 

Tweebruggenstraat, 
St.-Annastraat, de 

Nieuwebosstraat en de 
Groene Ooie.     
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Kaart uit 
1809 
ontwerp van 
Piéton en 
Boutique. 

Brabantdam  
St.-Annastraat  

Raapstraat  
nu Karel Antheunisstraat 

Lange Violettestraat  

Begijnhof  

Zie volgende 
dia, 20 jaar 
later. Die kaart 
is dan wel 180° 
gedraaid. 

Situering op 
het plan. 

De Tweebrug-
genstraat is er 
nog niet. 
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Lange Violettestraat. Reeds sinds 
de middeleeuwen de invalsweg 
ten zuidoosten v/d stad lopende 
door ‘De Groene Hoye’. 

Cavaleriekazerne het voormalig  
Pesthuis. 

Raapstraat. Heden Karel 
Antheunisstraat genaamd 

Sint-Annastraat 
Oude Scheldearm zal 
later gedempt worden 

Achtervisserij 

Visserij 

Brabantdam 

Vijfwindgatenbrug, verdwenen 
na het dempen v/h Klein 

Scheldeken 

De vroegere St.-Annakerk 

Begijnhof 

Hier komt 25 jaar later 
het Arteveldeplein en de 
St.-Annakerk. 

Enkele huizen zullen 
onteigend worden. 

Detail uit het plan van A. Roothaese uit 1829. Bijna 200 jaar geleden. Rond die tijd was de 
omgeving van de Lange Violettestraat nog lang niet wat ze nu is. 

Op deze kaart ook nog geen sprake v/d Tweebruggenstraat. 
johan@sint-pietersdorp.be 
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De stokerij in de Lange Violettestraat 
is al  lang verdwenen maar spijtig staat 

hieronder geen nr op de deur. Alleen 
oude foto’s kunnen ons helpen om te 

bepalen waar eens deze stokerij 
stond. 

Wat ook al een tijdje is verdwenen, is het werkboekje. Iedere arbeider was in bezit 
van zo een boekje. Bij vertrek bij een baas kon hij er zijn commentaar in schrijven. 
Een nieuwe baas wist dan onmiddellijk wat voor vlees hij in de kuip had. Het werd 
gelukkig afgeschaft door de wet van 10-7-1883 na veel strijd. Gans afgeschaft was 
het echter niet, maar men kon er geen commentaar meer inschrijven. in 1957 
bestond het nog. Het werkboekje werd ingevoerd onder Napoleon op 12-4-1803. 
Geraakte in onbruik tijdens de Hollandse tijd en werd opnieuw ingevoerd voor 
fabrieksarbeiders in 1845. 
Op blz. 3 en 4 stond dat de wetten van 1791, 1810, 1813, 1840 en 1845 afgeschaft 
waren.  Artikel 5: “de meester mag in het werkboekje niets anders schrijven dan 
wanneer de werknemer in dienst is getreden en deze heeft verlaten”. Dus als je 
veel wisselde van werk wist hij ook nog altijd  waar je gewerkt had. Toch was het 
een goede stap in de goeie richting. Wanneer het volledig is verdwenen is weet ik 
niet. In ieder geval heb ik het niet meer gekend. Spijtig genoeg kan ik het niet meer 
vragen aan mijn ouders die zijn helaas overleden. Ik denk na 1957 of enkele jaren 
later? 
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 Foto’s links - Het begin van de Lange Violettestraat.  

Foto rechtsboven - Tram 2 komende uit  
de Brabantdam aan St.-Anna rijdt er rechtdoor  

de Lange Violettestraat in richting Arsenaal. 
Deze tramlijn werd in 1969 omgeleid en bediende  
de Lange Violettestraat niet meer wegens te smal.  

De tramrails werden uitgebroken. 
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Lange Violettestraat nr 10 in 1971 en 2011.  Lievens Bauwens stichtte hier in 1804 met 
medewerking van Bernard De Pauw de 
eerste kaardenfabriek van ons land.  

Heden een deel v/d 
Hotelhogeschool Gent. 
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Langeviolettestraat 42 in 1958, 
Tricot Nicole, heden het nr 68. 

In 1959 zou in de modezaak ook 
een popup-kunstgalerij zijn 
opgericht, zie krantenartikel 

Weet soms iemand iets meer 
hiervan? 
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Foto rechtsonder - Lange Violettestraat nrs 17 en 19 in 1940. 

Lange 
Violettestr. 
nrs 17 &19 

De redding! De ramen boven van nr 19 laten ons 
zien dat het dit huis is. 
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1957 

1978 

Lange Violettestraat nrs 33 tot 45 

43 

43 

41 
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2020 

2011 

1977 

Lange Violettestraat nr 43 – Trapgevelhuis ca. 1600 met houten 19-eeuws 
winkelpui. 
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Lange Violettestraat nrs 30-32 
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Lange Violettestraat nr 34 –  Het 
z.g. ‘Huis het Ossenhooft’ uit 
1738 met zadeldak, zie ook vlg. 
slide. 

Heel merkwaardig hoe dit fraai 
burgershuis in de loop der jaren 
is omgevormd tot winkelpanden 
later café, zie volgende slide. 

Let ook hier eens op de poort 
van het huis op de vorige slide. 
Blijkbaar identiek doch ook ver-
plaatst blijkbaar. 

1937 
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Café ‘Het Tonneke ‘ in de Lange Violettestraat. 
Sinds 2014 is de gevel terug hersteld in zijn oorspronkelijke staat.   

 

Ook het volgende huis nr 36 in 3 verschillende 
metamorfosen. 

1940 

1978 

34 

36 

32 

34 36 
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Nrs 40 - 42 - 44 - 46 in de Lange 
Violettestraat. 

1920 

42 

44 

46 
40 
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Foto rechts 1852 - aanvang bouwwerken v/d nieuwe  
St.-Annakerk.  De inhuldiging gebeurde 13 jaar later 
op 9 juli 1866 door koning Leopold II. De muur van 
de Tweebruggenstraat staat er nu nog steeds. De 
oude St.-Annakerk lag een paar 10-tallen meter 
verder dan de muur, het was een ruime kapel. In de 
achtergrond zien we de veel grote begijnhofkerk. 

. Plaats van de 
fotograaf 

Reeds in 1829                            hadden de inwoners van deze 
parochie bij het                                    gemeentebestuur hun be-
klag gedaan         over de ontoereikbaar-
heid van de                   oude barokke St.-
Annakapel                    uit 1644 in de 
Lange                   Violettestraat. Pas 
in 1841                  echter besliste de 
             gemeenteraad  een 
           nieuwe kerk op te 
         trekken aan het 
  geplande plein. 

Afbeelding links ± 1820 – Aquarel geschilderd door soldaat Wynantz.  
Een gelijkaardig beeld vanuit een andere hoek, doch een dertigtal jaar eerder. 
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De Tweebruggenstraat, aanvankelijk de Van der Bruggen 
Doorgang, getrokken in 1857 voor de aanleg van een 
spoorlijn voor goederentransport  tussen het nieuw 
aangelegde Zuidstation en het douane-entrepot aan het 
Stapelplein. In 1878 werd de spoorlijn opgeheven. 

Tot 19-3-1859 werden de wagons getrokken door 
paarden.  

De abdij "Nieuwen-Bosch" behield nog lange tijd een 
overdekte doorgang over de straat.  

 

1855 
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Huis in de Tweebruggenstraat in 
de jaren zeventig en sinds jaren  

niks veranderd. 
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Het torentje                                           
van de ‘Nieuwen Bosch’                                 
in de Tweebruggenstraat 

De voormalige cisterciënzerinnenabdij werd  opgericht in 1204 te 
Lokeren, in 1247 verhuisd naar Heusden bij Gent. Vanaf 1307 
vermeld onder de naam Nieuwen-Bosch. Tijdens de godsdienst-
troebelen in 1578 werden de kloosterlingen verjaagd. Vonden 
elkaar in 1584 terug in hun refugié huis te Gent. Tussen 1584 en 
1594 verwerft de abdis verscheidene huizen en stukken grond in 
de zogenaamde wijk "Groene Hoye" tussen Neder- en Opper-
schelde, begrensd door het Klein Begijnhof en de Lange Violette-
straat. 

Tekening rechts - Ik vroeg of iemand wist waar deze gebouwen stonden. Het ant-
woord kwam van Raoul Buysse die schreef het volgende: ‘Deze afbeelding stelt 
inderdaad de abdij voor, maar zoals ze er uit zag te Heusden op de toenmalige 

linker Scheldeoever, wat dus de 2e locatie van de abdij was. Thans is dit 
grondgebied Melle ten gevolge van de rechttrekking van de Schelde aldaar. Het is 

dus NIET de abdij zoals ze later binnen de stadspoorten van Gent gevestigd was aan 
de Tweebruggenstraat. Het origineel van deze prent bevindt zich in het 

Stadsarchief van Gent en werd gemaakt vóór 1850 door Arent Van Wijnendaele.”  
 

Dank u wel Raoul in naam van de kijkers 
en ook van mezelf natuurlijk. johan@sint-pietersdorp.be 
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Ooit hiervan gehoord? 
De Groene Ooie een straatje dat doorstak van het St.-Annaplein naast de 
kerk tot in de Tweebruggenstraat. Nu doodlopend en enkel nog toegan-
kelijk langs de kant v/d Tweebruggenstraat onderdoor een recentere 
uitbreiding van de school. In orde met de wet op de beluiken m.a.w. johan@sint-pietersdorp.be 
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Tweebruggenstraat met 
Groene Ooie. Op de 

achtergrond de St.-Annakerk 

Heden ten dage 
doodlopend op 
blinde muur. 
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Tweebruggenstraat 

Nieuwebosstraat met de achterkant 
van de St.-Annakerk 
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Nieuwebosstraat 

Stedelijke beroeps-
school voor meisjes 

Callier-
school 

op de ingemetselde bouwsteen  van het huidige gebouw staat 1937 

1878 

Alle oude gebouwen op 
deze dia zijn verdwenen 
voor nieuwbouw, foto 
rechtsonder. 
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Toch was ik hier 
goed verschoten dat 
men deze toestand 
toeliet van bouwen. 

Nog geen 90 cm 
breed. Van een 

steegje gesproken! 

De Sint-Annastraat 
Op het plannetje kan je zien dat de 
huisnummers pas een eindje in de 
straat verder oplopen. Dit komt 
omdat er in het begin veel achte-
ruiten v/d Lange Violettestraat waren. 

5 7 
9 

Kaart Gevaert 1878 
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Sint-Annastraat nrs 9 en 11, duidelijk 
leesbaar bij inzoomen. Op de foto staat 
ook een situatieschets met straatnamen. 
So far so good! Maar waar juist? 

1911 

1923 

Sint-Annastraat nrs 9 & 11 in 1911. 
Aanvankelijk zat ik blijkbaar fout. Ook Stephanie Goudeseune met 
haar argusogen twijfelde en maakte mij er attent op, waarvoor dank. 

Heden nr 95 

Dus… verder onderzoek. Uiteindelijk bepaalde de 
gevel van nr 95 de locatie van de huisjes. Dus het 
nr 93 kwam in de plaats van beide huisjes. Laat 
laatstgenoemd nummer nu het huis van de 
voormalige garage Schietse zijn in de St.-Anna- 
          straat nr 11 en de cirkel  
          is rond, zie vlg. dia. 
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Garage Geo Schietse, Sint-Annastraat 11 in de jaren twintig. Heden nrs 91-93 en 
ingenomen als parking van schoenen Matton die vroeger zijn orthopedisch atelier 
in de Lange Violettestraat had en nadien verhuisd is naar De Pintelaan met de 
orthopedie en met zijn schoenenafdeling naar het Graaf van Vlaanderenplein welke 
achteraan doorsteekt naar de enige winkelvitrine in de St.-Annastraat, zie 2 slides 
verder. 

Benzinepomp Shell 
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Volgens deze briefkaart 
is Georges Schietse ook 
zaakvoerder geweest 
van de wasserij 
gevestigd in de Sint.-
Annastraat 7. 

1878 

Het uitstalraam van de wasserij bevond 
zich echter sinds 1953 in een nieuw pand 

in de Lange Violettestraat t.h.v. de huidige 
nummers 86-92. Achteraan slim 

verbonden met de panden in de Sint-
Annastraat. 

98 
96 

94 
88 
92 86 84 
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Het voormalig orthopedisch atelier Matton in de Lange Violettestraat 
naast het appartementsgebouw waar de wasserij van Schietse en 
nadien de schrijnwerkerij Wante-Thonon gevestigd waren. 

De achteruit aan de pare zijde in de St.-Annastraat v/d schoenenzaak 
Matton aan het Graaf van Vlaanderenplein. 
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Einde van D3. 
Zie verder op D4 voor het 2e deel 
van de Lange Violettestraat.   

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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