STADSWAAG
Open Monumentendag

antwerpen — 8 september 2019

De Gouden Eeuw in Antwerpen
Antwerpen is een stad met een rijke en
boeiende geschiedenis. Met een verleden
dat op bepaalde plekken heel zichtbaar is
en op andere verborgen zit achter soms
weelderige, dan weer heel onopvallende
gevels. Eén keer per jaar maakt open
Monumentendag het mogelijk om eens
binnen te kijken.



Tafereel uit het leven van
Gilbert Van Schoonbeke,
Jan Swerts, 19de eeuw © KMSKA

Ontdek de deelnemende locaties op
www.openmonumentendag.be
of ga naar het infopunt op de Komedieplaats
naast de Bourlaschouwburg.
(Open 10 tot 18 uur)
Psst… Geen tijd om alles te bekijken?
Dan is er de Gilbert Van Schoonbeke-route
in de Antwerp Museum App.

In 2019 zet de stad Antwerpen
Gilbert Van Schoonbeke in
de schijnwerpers. Het is 500
jaar geleden dat deze urba
nist (1519–1556) hier werd
geboren. Van Schoonbeke
is amper 37 jaar geworden,
maar in zijn korte leven was
hij een succesvol ondernemer
en grondspeculant. Daarnaast
richtte hij een grootschalig
bouwbedrijf en een brouwerij
onderneming op en voltooide
hij de Spaanse omwalling. Zijn
hand is vandaag nog steeds te
zien in Antwerpen anno 2019.
Reis vandaag even terug naar
de Gouden Eeuw en bekijk
Antwerpen door de ogen van
Gilbert.

P
 ortret Gilbert Van Schoonbeke
op 37-jarige leeftijd, 1556.
© Museum Brouwershuis
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STADSWAAG
Gilbert Van Schoonbeke, een uitgekiende plantechniek
Gilbert Van Schoonbeke bepaalde
het uitzicht van Antwerpen in de
16de eeuw. Zijn tijdgenoten gaven
hem daarom de titel ‘Meliorator
van Antwerpen’. De meeste van
zijn projecten zijn ook vandaag nog
herkenbaar in het straatbeeld. Niet
minder dan een derde van de straten
en pleinen uit de 16de eeuw zijn door
hem aangelegd. De meest bekende
zijn de Stadswaag, de Vrijdagmarkt,
de Graanmarkt, het Leikwartier en de
Nieuwstad (Eilandje).

Op de Bononiensiskaart (1565) is aangeduid welke
staten, pleinen en wijken door Van Schoonbeke
zijn aangelegd, welke delen van de omwalling hij
heeft voltooid en welke door hem gerealiseerd zijn.
Van Schoonbeke is verantwoordelijk voor een toename
van 40 procent van het aantal straten in Antwerpen.
© Museum Plantin-Moretus

Stadswaag © Lucid
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Wat zijn stedenbouwkundige
projecten zo bijzonder maakt is niet
enkel de kwantiteit, maar ook zijn
oog voor kwaliteit. Hij is de eerste die
niet enkel inzet op het verkavelen van
gronden en verkopen van de percelen.
Hij maximaliseert de interesse van zijn
kopers door een verzorgde en plan
matige aanpak en het voorzien van
een specifieke economische functie
op een centrale plek. Zo maakt hij de
gronden aantrekkelijker, trekt een
welbepaald publiek aan en verzekert
een snelle ontwikkeling.

Portret Gilbert Van Schoonbeke op 21-jarige
leeftijd, 1540 © Maagdenhuis Museum

STADSWAAG
Stadswaag krijgt nieuwe locatie
De waag was een belastingkantoor waar goederen
werden gewogen en verhoudingsgewijs belast. In
1547 stelt Van Schoonbeke aan het stadsbestuur voor
de te klein geworden oude waag op zijn kosten te
vervangen. Hij koopt een stuk stadsgrond ten zuiden
van de Paardenmarkt waarop hij een plein opent
dat hij met drie straten verbindt met de bestaande
commerciële en bewonerskernen.

a

In het midden van het plein richt hij het waaggebouw
op. De gronden rondom verkoopt hij aan handelaars
en speculanten die er woningen, handelshuizen en
magazijnen op bouwen. Omstreeks 1550 was het hele
gebied verkaveld en bebouwd.





Het waaggebouw werd in het midden
a	
van het plein opgericht. Aan balken
hingen weegschalen zodat ook langs
buiten kon gewogen worden. Door
een blikseminslag in 1873 brandt het
waaggebouw volledig uit. De gronden
worden door de stad aangekocht en
als plein aangelegd. Uitsnede uit de kaart

In september 1914 sloeg een
zeppelinbom in op de Stadswaag.
Herdenkingskaart uitgegeven ter
d	

van Virgilius Bononiensis (1565). © Museum

gelegenheid van de zeppelinaanval op
Antwerpen in de nacht van 24 op 25
augustus 1914. Eén van de zeppelins
zweeft boven de Stadswaag terwijl ze
haar bommen gooit.

Plantin-Moretus

© FelixArchief, stadsarchief Antwerpen



De zuidzijde van de Stadswaag en
e	

Rondom het waaggebouw blijft
b	
voldoende ruimte om de circulatie te
verzekeren voor goederen die aanen afgereden worden. Rondom dit
vrij grote gebouw opende hij drie
straten en gaf ze de voor de hand
liggende namen van Noord-, Oost- en
Weststraat. Later kregen deze drie
straatjes een meer tot de verbeelding
sprekende doopnaam: de Hoornstraat,
de Brilstraat en de Raapstraat.
Daarbij fungeerde telkens een huis
uit die straatjes als inspiratiebron
bij de naamgeving. De benaming
voor het plein ‘Stadswaag’ dateert
van omstreeks 1800. © FelixArchief,

b

de hoek tot aan de Lange Brilstraat.
Centraal op de foto een glazenmakerinlijster. De muren vertonen opvallend
veel kogelgaten. De ramen zijn
toegespijkerd met planken.
© FelixArchief, stadsarchief Antwerpen



Stadswaag in 1924. © FelixArchief,
f	
stadsarchief Antwerpen



stadsarchief Antwerpen



Na de zestiende eeuw verliest de waag
c	
aan belang en krijgt ze ander functies.
In 1817 wordt het gebouw verbouwd
tot opslagplaats.
© FelixArchief, stadsarchief Antwerpen
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Stadsarchief Antwerpen: digitale kopie

f
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STADSWAAG
Stadswaag wordt plein na hevige brand
Na de 16de eeuw verloor de waag aan belang. Het
gebouw wordt achtereenvolgens gebruikt voor de
inrichting van een opleiding heelkunde, als burgerlijker rechtbank en als magazijn.

a

In 1873 brandt het pand na een blikseminslag
volledig uit. De gronden worden door de stad opgekocht en als plein aangelegd.
In 1998 werden tijdens de heraanleg de goed
bewaarde ondergrondse resten van de waag blootgelegd. De contouren van het gebouw werden in
de verharding aangegeven.
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Zuidkant van de Stadswaag ca. 1830. © FelixArchief,
a	
stadsarchief Antwerpen



In de jaren 1960 ontdekten kunstenaars deze buurt
b	
en werd de Stadswaag een hip uitgaanscentrum met
jazzcafés en experimenteel theater. Later werd het de
uitgaansbuurt voor studenten. Foto 1991. © FelixArchief,
stadsarchief Antwerpen



Rechts café “Köln” op de hoek van de Hoornstraat.
c	
Stadswaag in 1972. © FelixArchief, stadsarchief Antwerpen



De pleinwanden behielden min of meer hun origineel
d	
silhouet. In de negentiende eeuw zijn een aantal
trapgevels omgevormd naar lijstgevels. Sommige
panden zijn in de loop van de twintigste eeuw
gereconstrueerd, het ene al met meer oog voor
historisch detail dan het andere. Zuidkant van de
Stadswaag rond 1930. © FelixArchief, stadsarchief Antwerpen



Rechts op nummer 17 café De Noordvrienden, uitgebaat
e	
door Fr. Vermeulen – Marcelissen. Zuidkant van de
Stadswaag rond 1930. © FelixArchief, stadsarchief Antwerpen



In 1998, tijdens de heraanleg van de Stadswaag, werden
f	
de goed bewaarde ondergrondse resten van de waag
blootgelegd. © Stad Antwerpen, archeologie



De contouren van het waaggebouw zijn in de
g	
verharding aangegeven. De pleinwanden behouden tot
op heden min of meer hun origineel silhouet. © Lucid
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