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De rode lijnen  
zijn straten die 

aangelegd 
werden of 
verbreed 

tussen 1878 
en 1980. Het 

plan van 1878 
werd gebruikt 

om deze 
veranderingen 
aan te duiden. 
En zoals je ziet 
was de stad in 
volle expansie.   
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Lange 
Violettestraat met 
de Tweebruggen-        
straat rond 1911 
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Lange Violettestraat nr 48  

St.-Annaplein 

Twee huizen waarvan ik 
niet met zekerheid wist 
waar ze stonden, zie ook 
vlg. dia. 
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Was in 1957 Lange Violettestraat nr 31 
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In 1957 Lange Violettestr. nrs  
55 en 57 
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De oude St.-Annakerk s tond naast een herenhuis uit 1865 in de Lange Violettestraat waar 
heden de ingang van het Nieuwen Bosch is.  Reeds werd er gewag gemaakt van een kerk in 
1323. Ti jdens de beeldenstorm in 1566 werden alle kerken binnenin vernield. De ene meer 
dan de andere. Opnieuw was er een beeldenstorm 12 jaar later in 1578. Er werd een nieuwe 
kerk ingewijd in 1644 a ls St.-Annakapel, deze verving de St.-Catherinakapel maar ti jdens het 
Frans bewind kreeg het gebouw een andere bestemming.  Napoleon had een vrede beko-
men met de paus en in 1804 werd de kerk opnieuw ingewijd.  Deze werd in 1865 afgebroken 
toen  de nieuwe St.-Annakerk klaar was op het Arteveldeplein, heden St Annaplein.   

2 afbeeldingen van de oude St.- 
Annakerk in de Lange Violette-
straat.  Het torentje op de kerk 
werd geplaatst in 1812.  De 

onderste afbeelding is anno 1820  
dus  ± 10 jaar na het bouwen van 
het torentje en de bovenste is 
dus  vóór 1865 (afbraak van de 

kerk). 
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Lange Violettestraat 

De charme van het  oude 
huisje is verdwenen met de 
verbouwing. Maar ja 
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Op de kaart van 1878 zocht 
ik naar de nrs 54  56  58 om 

te weten waar de huizen 
staan op de volgende dia. 
Maar 10 huisjes zijn niet 
genummerd.  Waren er 

enkele huizen opgedeeld in 
kamers?  

Lange Violettestraat 74 en 76 in 
1940 
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Nrs 42 44 en 46 in 1958 
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Lange 
Violette-
straat       
nrs 54-56  
in 1958 

Boven. Nr 64 in 
1940 
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60 , 58 , 56 en 54.  

Lange Violettestraat ± 1900 & 1970   
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Ongelofelijk maar 
toch is het huis het 
oude nr 72 
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Hoek K. Antheunisstraat  
(voorheen de Raapstraat)                         
Lange Violettestraat in de jaren 

1900, 1970 en 2011  

BAB was een 
brouwerij die 
stond  op de 
Nieuwe 
Wandeling 
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Kaart van 
Gérard uit 
1855 

 

 

 
 

 

 
 

 

De oude 
Schelde die 
enkele jaren 
later werd 
gedempt om 
overstro-
mingen te 
vermijden.   

Ook in deze buurt zou alles vlug veranderen. 

Het spoorwegtraject van de Zuid naar de haven 
liep recht de Kasteellaan in en zou snel weer 

verdwijnen. 

Oude St Annakerk 

aan de Lange 
Violettenstraat 

De Frére Orbanlaan moet nog 
worden aangelegd 

Het Begijnhof 

Foto vlg. dia 

Foto vlg. dia 

Raepestraatje 
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Hoek K. Antheunisstraat 
(vroeger de Raapstraat)  

Lange Violettestraat  

Vlg. dia het citeetje nrs 6 tot 32 
In 1843 diende Ch. An-                            
theunis een aanvraag in bij het 
Schepencollege om 2 straten te mogen 
aanleggen voor een beluikengroep. 

Violettestr  

Vlg. dia 
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Naast café “In de Welkom” ziet men 
in februari 1940 de smalle 2,80m 

brede overdekte ingang naast het 
beluik Raapstraat (nu K. 

Antheunistraat) de nrs 6 tot 32. De 
foto rechts biedt een zicht vanaf die 
ingang op de linkse gevelrij van het 

beluik. Een aantal van deze   
beluikhuisjes worden reeds vermeld 

in de registers van het Hollands 
kadaster afgesloten in 1828. Dit 

soort citeetjes zal na 1850 niet meer 
mogen worden gebouwd, de 

toegang moest 3 meter zijn en niet 
meer overbouwd) 

Schilder Gilbert Boerjan heeft meer dan 
100 kapelletjes geschilderd die talrijk in 
onze stad stonden. In 1986 werd ze 
grondig hersteld. Maar nu hangt er daar 
aan de muur een ander kapelletje.  
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Waarom is deze kaart uit 
1825 ook zo interessant? 
Het Klein Begijnhof.  
Van de nieuwe St.-Anna-
kerk op het St.-Annaplein 
is nog geen sprake.  
Waar nu de manège staat 
was ervoor geen gebouw. 
De Tweebruggenstraat 
waar later een spoorlijn 
van het station Gent Zuid 
naar de haven van Gent 
zou komen.  
De Lange Violettestraat 
noemde vroeger de Vio-
lettestraat.  
Het oud Scheldeken zal 
later gedempt worden. 
Enz enz. 
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Einde D4. 
Zie verder op D5 

over het 
Begijnhof tot het 

eind van de Lange 
Violettestraat. 

We kunnen je maar laten zien wat we bezitten van jouw straat of buurt. Misschien staat jouw straat 
niet vermeld maar die van jouw vrienden wel. Vergeet hen niet deze website door te sturen en ook 
E23 te vermelden waar zij hun straat dan onmiddellijk kunnen aanklikken. Wij doen dit belangeloos 
en onrechtstreeks doe je ons ook veel plezier mee. 
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