
D5    
Het  begijnhof tot 
het eind van de 
Lange Violettestraat 
en en het Oud 
Scheldeken. 
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Klein Begijnhof  St.-Pietersabdijkerk  de verdwenen OLV-kerk             St.-Baafs Belfort St.-Niklaaskerk                 St.-Salvatorkerk 



In het Begijnhof van de Lange Violettestraat is de 
rust nog altijd aanwezig  
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Het begijnhof “ter Hooie” werd gesticht ongeveer 
in 1240 en in de 17e eeuw was het net zoals andere 
begijnhoven in Vlaanderen  reeds overbevolkt. 

De huidige kerk werd gebouwd in 2 fazen, de 1e 
van 1657-’71 en de 2e van 1715 tot 1720. 

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


Het merkteken 206 om de hoogte te weten op deze 
plaats kan je moeilijk zien op de foto. Als je het niet 
weet loop je er zo voorbij. Meer over deze 
merktekens uit onze stad zie C14 
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Aquarel ± 1825, de Begijnhofkerk. Op de 
kaart van 1850 zien we nog de molen die 
de schilder zag  

Ook hier werd er een nieuw torentje gebouwd, 
maar bekijk het huidige. Ook hier is er een zeer 
dringende restauratie nodig. 
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In de topjaren van de begijntjes woonden daar 2% van de Gentse 
bevolking! Er is bijna niks veranderd in ‘t Klein Begijnhof van de Lange 
Violettestraat.  Nu wonen er jonge gezinnen en de begijntjes zijn 
allemaal uitgestorven, dit na meer dan 800 jaar aanwezigheid. De 
laatste stierf in 2008, het jaar dat alles overging in andere handen. De 
begijnhof site staat op de lijst van beschermde monumenten sinds 
1963.  Zoals we allen wel weten was het Groot Begijnhof in handen 
van de stad en omdat de begijntjes daar niet konden blijven wonen 
heeft hertog van Arenberg het Nieuw Begijnhof laten bouwen in St.- 
Amandsberg en verhuisden de begijntjes naar daar. 
Dezelfde Arenberg kocht gans het Klein Begijnhof in 1862 op voor-
waarde van de oorspronkelijke functie te behouden.  
Na de 1e Wereldoorlog  werd het begijnhof aangeslagen door de 
Belgische Staat omdat de zoon van eerder genoemde Arenberg ook 
de Duitse nationaliteit had en bij het Pruisische leger een hoge officier 
was in het Duitse leger. Hij zetelde in de Rijksdag van 1909  tot 1912  
en van 1917 tot 1919 in de provinciale landsdag. 
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Maria-kapelletje 
van schilder  
Gilbert Boerjan 
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Het klein begijnhof in de 
Lange Violettestraat. De tijd?  
Er liepen wel nog begijntjes 
rond. 

Het begijnhof van de Lange Violettestraat 
aan de kant van de Schelde. 

                                       Het is dezelfde foto maar nu 

weet ik van welk jaar, nl. 1901  

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


Ingang van 
het Begijnhof 
in de Lange 
Violettestraat 

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


Enkele woordjes van voor er hier een manège werd gebouwd. In 1648 kocht het stadsbestuur een stuk grond waar het Prin-
senhof heeft gestaan en er een manège en ruiterijkazerne opgericht.  Als de cavalerie verhuisde  naar het Pesthuis bleef de 
manege op het Prinsehof bestaan, de leegstaande gebouwen werden ingericht om paarden te kweken. Onder het 
Oostenrijkse bewind werd dit afgeschaft in 1783 wegens niet rendabel. De bereden troepen verhuisden rond die tijd naar 
een andere plaats naast de Sint-Lievensvest. Onder het Nederlands bewind 1815-1830 werd een rijschool en hal ingericht in 
het ex klooster die door Jozef II was afgeschaft in 1783 op de Lindelei. De manège was natuurlijk verbonden aan de Hollain 
kazerne en voor oefeningen moesten ze van de Hollainkazerne naar de Lindelei rijden. De paardjes moesten natuurlijk wat 
getraind worden en ook in de slechte weeromstandigheden. Waar  kan het beter dan in een nieuwe manege, dit dicht tegen 
de kazerne. Het Begijnhof was niet in privéhanden maar van de Burgerlijke Godshuizen die onrechtstreeks van ‘t stad 
afhingen (beetje OMW). In 1850 was er een akkoord, de pastoor moest een stuk van zijn tuin afstaan. De stads-architect 
was  Louis Roelandt. In 1853 kon het leger beschikken over de manege. Ze was ingericht met toen een moderne techniek 
van verlichting, de gasverlichting . Deze verdween in 1930 op zijn beurt terug door nog een veiligere verlichting, de 
elektriciteit. In 1873  kwamen alle militaire gebouwen terug naar de staat. Met de opkomst van koning auto enz. verdwenen 
langzamerhand de paarden in het leger. De manege  deed nog dienst tot aan de tweede wereldoorlog. Daarna kwamen de 
verenigde  paardenkrachten binnen als auto. Verder moet ik nog vermelden dat de wet van 1933 ook hier moest worden 
toegepast. Namelijk er moest een naam  worden gegeven van                                                                                                                         
een oorlogsslachtoffer uit de eerste wereldoorlog. De manege                                                                                                                      
noemde van dan af  “Adjudant Van Vletingen” 
De manege is ondertussen al een hele tijdje verkocht en is nu                                                                                                                        
in privéhanden en heeft niks meer te maken met paarden. 
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Lange Violettestraat. Op een 
van de volgende dia zie je dat 
de afbraak van de st Joriskapel 

was begonnen. Deze was 
ingericht als textielfabriek 
sedert het Frans bewind  

Blijkbaar hebben ze op dat 
huisje  een verdiep opgezet. Zie 
boven rechts. 
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De St.- Joriskapel. 
Toch een 
interessante 
afbeelding hoe 
daar de Lange 
Violettestraat er 
toen uitzag.  

De woning naast 
de kapel is ook te 
zien op de vlg. dia 

               Hier zie je duidelijk waarom de                                                 
            kapel afgebroken moest worden. Het steegje                                 
                 was te smal. De schilderij werd geschilderd voor de    
            bouw van de manege. Links zie je nog een deel van de     
       muur van het begijnhof die later werd onteigend voor de 
bouw van de manege en zo kwam er later een klein pleintje. 

Plaats van de St.-Joris kapel 

Dit gebouw zie je nog samen met 
de St.-Joris kapel. Zie vorige dia  
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Bijna het einde van de Lange Violette-
straat en kaart van rond 1875 
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St.-Joriskapel in zijn 
glorie en de afbraak 
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                   De militaire manege (uit 1853) met 
telegraafantenne op het dak in                                 
de Lange Violettestraat 

Rond 1935 werd de barokke kapel in de 
Lange Violettestraat (tegen de Vijfwind-
gatenstraat aan) gesloopt.  De aangeslagen 
kapel was sedert de Franse revolutie (1796)  
in gebruik als spinnerij. 

Op de kaart van 1795 staat de kapel 
duidelijk vermeld   maar de manege 
moest nog gebouwd worden 

Vlg. dia 
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Kaarten van 
1795                                 
1855                              

en 1880                              
van de  
Lange 

Violette-
straat.                        
Plaats? 

Waar eens 
de oude 

kapel stond.  
Klein 

Begijnhof. 
Het Oud 

Scheldeken,  
 

de manege  
 

De kazerne,  

Waar het Oud Scheldeken   
                       lag staat er he-   
                     den appartements- 
                        gebouwen op de  
                          nieuwe rooilijn 
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Tot in de jaren 90 v/d vorige eeuw was de houthandelaar  
                                        er nog aanwezig maar dan in het         

                                                                 onderstaande gebouw 

Het gebouw v/d 
houthandelaar 
werd afgebro-
ken om een 
doorgang te 
hebben voor 
het begijnhof.  
In de jaren 
zestig heeft 
men dan de 
huidige appar-
tementen ge-
bouwd. 
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Ik wist van de Lada garage aan de ruiterij. Maar blijkbaar zijn ze van                 
de ene naar de andere kant               verhuisd, ofwel hadden ze                             
er 2 locaties? Later is deze 

garage dealer van 
Lada geworden. 
Lada  moest een 
andere locatie 
zoeken omdat de 
stad geen 
vergunning meer 
wilde afleveren 
aan garages 
binnen de oude 
stadsmuren, nu 
de emissiezone. 
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De Beneden-Schelde rond 1900.  
Op de voorgrond de muren van het Begijnhof en 
op de achtergrond het torentje van het klooster 
Nieuwen Bosch 

Kaart 
van 
1850 

De Hollain kazerne in 
de Brusselsepoortstr 

De oude                    
St.-Annakerk 

? 

De Vijfwindgatenstraat werd getrokken in 1844 
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De monding van het Oud Scheldeken. Kerk van het Begijnhof. De 
muur van het Begijnhof 
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Bovenaan  het Raepestraetje aan de 

achterkant aan het  Oude Scheldeken 

Links één van de laatste foto’s van het 

verdwenen Oude Scheldeken 
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Het Oud Scheldeken in 1908.  

Rechts is al het gebogen tracé te 
zien van de Tentoonstellingslaan 
bovenop het overwelfde Oud 
Scheldeken. Achteraan rechts de 
achterkant van de nieuwe huizen in 
de Dierentuinlaan (later Gustave 
Callierlaan). In het midden het 
entreepaviljoen van de dierentuin. 
Links achteraan de kapel van het 
Crombeen.  
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Lange 
Violettestraat 

Brusselse- 
poort-          
straat 

links. 
Aan de Raap-                                             
straat  met het                               
Oud Scheldeken (nu                       
Karel Antheunisstraat) in 1908 

In 1939 was het de laatste maal dat men over 
deze brug kon rijden want het Scheldeken werd 
gedegradeerd tot een grote rioolbuis 

Hier is en was de scheiding tussen deze 2 straten 
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Oud Scheldeken 

St.-Joriskapel                  Lange Violettestraat 

Eindelijk weet ik nu waar deze lag, de Vijfwindgatenbrug uit 1534 is hier reeds te zien met 4 gaten. 
De brug bevond zich op het einde van de Lange Violettestraat.  
In 1325 werd er een poort aan de brug gebouwd, deze verloor haar nut in 1383 door de bouw van de st 
Lievens en de Keizerspoort. De poort op de brug verdween later in 1554. De Vijfwindgatenstraat werd 
aangelegd in 1855 en daardoor verdwenen enkele huizen tussen de sst joriskapel en de Vijfgatenbrug 

De Kleine Schelde werd rond 1290 gegraven om de 
Oude Schelde    te verbinden met de Neder-Schelde 

Keizerspoort  

St Lievensspoort  

Begijnhof  
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Het Oud Scheldeken dat naar de nabijgelegen Achtervisserij vloeit, niet ver van het kruispunt 
Brusselsepoortstraat - Lange Violettestraat 

Gebouwen van de afgebroken 
kazerne en natuurlijk waar een 
kazerne is, zijn er soldaten 
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Oud Scheldeken Met de bouwaanvraag in 
de jaren zestig was het niet 
toegelaten te bouwen op 
de overbrugging van het 
Oud Scheldeken die 
herleid was tot een riool. 
De oplossing had de 
architect op zak met een 
doorgang te maken voor 
de garage’s achteraan.  

        Lange   
  Violette-
straat 

  Brusselse-
poortstr 

Einde Lange Violettestr.  begin Brusselsepoortstr. 

Wat een invloed had dit riviertje?Het brugje is verdwenen. 
Maar het begin en  einde van een straat is nog                              
          altijd bepalend. 
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Einde van deel  D5. 
Zie verder op D7 de 
Brusselsepoortstraat 
en het gebied er 
rond. 

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