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Voorwoord
500 jaar geleden werd Gilbert Van Schoonbeke (1519 – 56) in Antwerpen
geboren. Zijn werk wordt dit jaar extra in de kijker gezet. In het programma van Open Monumentendag kan hij dus niet ontbreken.
Van Schoonbeke is amper 37 jaar geworden, maar in zijn korte leven is
hij een succesvol ondernemer, urbanist en grondspeculant. Niet minder
dan één derde van alle straten die in de zestiende eeuw in Antwerpen
zijn aangelegd, zijn door hem gerealiseerd. Daarnaast richt hij ook een
grootschalig bouwbedrijf en een brouwerijonderneming op en voltooit
de Spaanse omwalling.
Wat de stedenbouwkundige projecten van Van Schoonbeke zo bijzonder
maakt is niet enkel de kwantiteit, maar ook zijn oog voor kwaliteit. Hij
is de eerste die voor de aanleg van een wijk uitgaat van een vooropgezet plan. Een winstgevende verkavelingswijze wordt daarin gecombineerd met een doordachte aanleg van het openbaar domein en steeds
wordt een economische trekker geïnstalleerd om een snelle ontwikkeling te verzekeren. We kunnen Van Schoonbeke dan ook beschouwen
als de grondlegger van de Antwerpse stadsontwikkeling.
Open Monumentendag vertrekt van de grootschalige stadsprojecten
van Van Schoonbeke: de Stadswaag, de Vrijdagmarkt, de Graanmarkt,
het Leikwartier, de Nieuwstad en de Spaanse omwalling. We bekijken
de keuze van de terreinen, hoe zijn projecten tot stand kwamen, het
eindresultaat en hoe deze stadswijken verder evolueerden. Door ook
aandacht te hebben voor deze evolutie ontstond een typologisch en
chronologisch gevarieerd programma met meer dan veertig opengestelde locaties en activiteiten. Alle informatie daarover vind je in deze
programmabrochure.
Alvast veel leesplezier en boeiende bezoeken tijdens Open
Monumentendag.

Bart De Wever
Burgemeester
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Inhoud
		
Vrijdagmarkt 
		Inleiding 
		Overzichtskaart 
07.		 Museum Plantin-Moretus 
08.		 Sint-Julianusgasthuis en Galerie De Zwarte Panter 
09.		 Jacob Jordaenshuis – JJ House 
10.		 Kapel De Groote Witte Arend 
11.		 Pieter Pot Kapel 

Dit is een selectie van 44 activiteiten. Het volledige programma
vind je op www.openmonumentendag.be.

		
Leikwartier 
		Inleiding 
		Overzichtskaart 
12.		 Van Schoonbeke en Belpaire in het Leikwartier 
13.		 Sint-Laurentiuskerk 
14.		 Likeurstokerij Elixir d’Anvers 
15.		 School De Sterrekijker 
16.		 School De Kolibrie 
17.		 Kasteel Fester – de!Kunsthumaniora 

b		 vooraf reserveren, vanaf 27 augustus 2019
e		 toegankelijk voor rolstoelgebruikers
d		 leuk voor kinderen

		Voorwoord 
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		 5 tips voor een fijne dag 

8

		 Reserveren vanaf 27 augustus 2019 
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Gilbert Van Schoonbeke 
		Rijk worden op de werf van de Gouden Eeuw,
Gilbert Van Schoonbeke (expo) 
		Wandel door de Gouden Eeuw met Gilbert Van Schoonbeke 
		Van Schoonbeke en omstreken (fietstocht) 

12

		
Stadswaag 
		Inleiding 
		Overzichtskaart 
01.		 Hof van Liere 
02.		 Godshuisje Jan Bollaert 
03.		 Berg van Barmhartigheid 
04.		 Suyckerhuys 
05.		 De Keizerskapel 
06.		 Hotel Franq 
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Spaanse omwalling 
		Inleiding 
		Overzichtskaart 
18.		 Kipdorpsite 
19.		 Keizersbastion 
20.		 Pierre Withaeckx lichtadvies 
21.		 Begijnhof en begijnhofkerk 
22.		 Sint-Michiel- en Petruskerk 
23.		 Hollandse synagoge 
		
Nieuwstad 
		Inleiding 
		Overzichtskaart 
24.		 Brouwershuis 
25.		 Droogdokkensite 
26.		Noorderpershuis – Antwerpse Brouw Compagnie,
de Onafhankelijke Lokale Brouwerij 
27.		 Sleepboot Symbole 
28.		 Havenkranen MAS 
29.		 Schuilplaats voor werklieden – MOZAIC 
30.		 Rijn- en binnenvaartmuseum 
31.		 FelixArchief 
32.		 Protestantse Kerk De Brabantse Olijfberg 
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		 Graanmarkt en de schuttershoven 
		Inleiding 
		Overzichtskaart 
33.		 Sint-Elisabethgasthuis 
34.		 Maagdenhuis 
35.		 Antwerp Management School 
36.		 Kruidtuin met schuttersgalerij 
37.		 Bourlaschouwburg – Toneelhuis 
38.		 Uitgeverij Vrijdag 
39.		 Kolveniershof – Rubenianum 
		
Het Schoonste Gebouw 
40.		 August 
41.		 Stokers 
42.		 Ensemble Ernest Stordiau 
43.		 Noordpoort 
44.		 Woning Peeters 
		En verder… 
		
Bevrijdingsdagen • 6 –  8 september 
		 Jules Hofman weekend • 5 –  6 oktober 
		 Dag van de Joodse Cultuur • 8 september 
		 Erfgoeddag • 26 april 2020 
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		 Verklarende woordenlijst 

204

		Literatuurlijst 

206

		Colofon 

208

		 Volg het Antwerpse onroerend erfgoednieuws 
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Vragen op Open Monumentendag? Van 10 tot 18 uur kan je terecht in
het infopunt op de Komedieplaats in Antwerpen.

* woorden met een asterisk vind je terug in de verklarende woordenlijst op pagina 204

6

Inhoud

7

5 tips voor
een fijne dag
		
1 Staat het volledige Open Monumentendag
programma voor Antwerpen in deze brochure?

		Hoe herken je de deelnemende gebouwen
3 op zondag 8 september?

Alle locaties die in Antwerpen hun deuren openen zijn terug te vinden
op www.openmonumentendag.be. Deze brochure brengt het verhaal
van 44 locaties die een link hebben met de ontwikkelingen van Gilbert
Van Schoonbeke of kandidaat zijn voor de monumentenprijs van de
stad Antwerpen Het Schoonste Gebouw.

Aan de meeste opengestelde locaties staat een Open Monumentendag
vlag (blauwe vlag met gele tekening). Bij de locaties waar je vooraf
moet reserveren hangt een affiche.

		
2 Zo veel keuze,
hoe begin je er aan?
Stap 1: B
 ekijk eerst het programma
en kies jouw favoriete locaties uit.
Stap 2: Duid jouw favorieten op de plannetjes aan
en stippel een route uit.

Wist je dat…
•	alle locaties gratis te bezoeken zijn?
•	er voor sommige locaties vooraf gereserveerd moet worden?
Hou er rekening mee dat je tien minuten voor aanvang van
de rondleiding aanwezig bent.
•	
niet alle gebouwen open zijn van 10 tot 18 uur? De openingsuren vind je in deze brochure per locatie terug.
•	de locaties niet vlak naast elkaar liggen? Voorzie voldoende
tijd om van de ene naar de andere locatie te gaan.
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5 tips voor een fijne dag

		Slim van de ene
4 naar de andere locatie?
Wil je locaties bezoeken die niet op wandelafstand van elkaar liggen?
Kijk dan vooraf naar de routeplanner op slimnaarantwerpen.be om te
kijken hoe je vlot van de ene naar de andere locatie kan geraken.

		Waar vind je het
5 Open Monumentendag infopunt?
Op zondag 8 september 2019 kan je tussen 10 en 18 uur met al je vragen over het volledige Antwerpse programma terecht in het infopunt
op de Komedieplaats naast de Bourlaschouwburg.
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Reserveren
vanaf dinsdag
27 augustus 2019

Hoe reserveren?
Je kan zowel online als telefonisch je plaats(en) reserveren.
Praktisch 		van dinsdag 27 augustus 9 uur
tot vrijdag 6 september 15 uur.
Online 			

www.antwerpenmorgen.be/omd

Telefonisch		Stedelijk Contact Center 03 22 11 333,
openingsuren van maandag tot vrijdag,
van 9 tot 17 uur.


Hoe kan je je reservatie goed voorbereiden?
Noteer vooraf welke locaties je wilt bezoeken, op welke tijd
stippen en ga na of dit haalbaar is op één dag.

Waarom reserveren?
Een aantal locaties, bv. een privéwoning of kleine kapel, kan slechts
een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Om lange wachtrijen te voorkomen, is het nodig om hiervoor op voorhand te reserveren.

We vragen om je naam en contactgegevens achter te laten,
zo kunnen we je contacteren, mocht er iets veranderen.

Hoe herken je activiteiten waarvoor je moet reserveren?
Bij de locaties of activiteiten waarvoor je moet reserveren staat in deze
brochure een potloodje b. Voor de editie 2019 moet je voor de volgende locaties of activiteiten reserveren:
• Locatie 2, 4, 23, 40 en 44 kan je enkel na reservatie bezoeken.
•	Bij locaties 1, 7, 12, 25, 26, 34, 38 en 39 staat het potloodje in het
klein bij een specifieke activiteit. Hier geldt de reservatie enkel voor
de activiteit. De locatie kan je dus ook vrij bezoeken.

Voor hoeveel personen kan je reserveren?
Je kan maximum twee plaatsen reserveren per locatie.
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Reserveren vanaf dinsdag 27 augustus 2019

De locaties die je wilt bezoeken zijn volzet?
Wees er op tijd bij. Naar jaarlijkse traditie zijn de meeste reservaties
volzet voor Open Monumentendag. Aan de locaties die je enkel met
reservatie kan bezoeken, hangt een affiche waarop je kan zien of er
nog vrije plaatsen zijn. Laat aan de Open Monumentendagmedewerker
van deze locatie – te herkennen aan de Open Monumentendagbadge
– weten dat jij de vrije plaats wilt innemen en hij/zij schrijft je in.
Indien er geen vrije plaatsen meer zijn, kan je een locatie in de buurt
bezoeken.
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Gilbert Van Schoonbeke

De Gouden Eeuw van Antwerpen
Om de impact die Van Schoonbeke heeft gehad ten volle te begrijpen,
keren we terug naar de context van zestiende eeuw. In Antwerpen is
deze periode beter bekend als de Gouden Eeuw. De stad groeit niet alleen economisch, maar ook het aantal inwoners verdubbelt op circa
zeventig jaar tijd. Vooral de jaren 1540 zijn een periode van aanhoudende hoogconjunctuur, die in 1551 eindigt met de hervatting van de
Frans-Habsburgse oorlog. Na de vrede van Cateau Cambrésis (1559) is
er een periode van economisch herstel, maar uiteindelijk heeft de recessie een grote impact gehad en is het inwonersaantal in 1591 terug
gehalveerd. Het is precies tijdens de hoogdagen van de Gouden Eeuw
dat Van Schoonbeke zijn activiteiten ontplooit en zijn blijvende stempel
drukt op Antwerpen.
Waar economische bloei en een bevolkingstoename is, leeft ook de
bouwsector en de grondspeculatie op. Antwerpen kent rond 1540
een periode met een enorme bouwactiviteit met de aanleg van de
Spaanse stadsomwalling, de bouw van een massaal aantal woningen
en een toename van veertig procent van het aantal straten. Gilbert
Van Schoonbeke is eenentwintig en één van de grondspeculanten die
op deze situatie inspeelt. Hij maakt enorme winsten met het opkopen
en verkavelen van raamhoven*, blekerijen*, boomgaarden en andere
onbebouwde percelen in de stad. In tien jaar tijd realiseert hij één
derde van alle straten die in de zestiende eeuw zijn aangelegd.
De hervatting van de Frans-Habsburgse oorlog in 1551 betekent het
begin van een recessieperiode. De huishuurprijzen stagneren en de
woningbouw valt stil. Gilbert Van Schoonbeke trekt zich terug uit de
sector van de grondspeculaties en investeert zijn kapitaal in industriële
ondernemingen. Met de vrede van Cateau Cambrésis (1559) is er een
heropleving van de bouwactiviteiten, maar Van Schoonbeke is ondertussen al overleden.
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Gilbert Van Schoonbeke

Ontmoet Gilbert Van Schoonbeke
Gilbert Van Schoonbeke is in 1519 geboren als onwettige zoon van Bea
trix van der Veken en Ghilleberdre de Beaurieu. Vader Van Schoonbeke
was waarschijnlijk afkomstig uit Luik en vestigt zich in 1507 als poorter
in Antwerpen. Op dat moment vertaalt hij zijn naam. Hij is actief als
handelaar, als speculant in onroerende goederen en als pachter* en
ontvanger van de waag*. Hij overlijdt in 1542. Als onwettige zoon
deelt Van Schoonbeke niet in de erfenis, maar het is vermoedelijk
wel dankzij zijn vader dat hij in 1540 zijn carrière start als waagmeester*. Van Schoonbeke oefent de functie uit tot 1553. Tegelijkertijd is
hij in de jaren 1540 actief als grondspeculant. In 1544 huwt hij met de
zeventienjarige Elisabeth Hendrickx. Ze krijgen zes kinderen.
Zijn eerste vastgoedproject realiseert Van Schoonbeke in 1542 dankzij
de hulp van zijn stiefmoeder Anna Stegemans. Zij verleent hem vier jaar
uitstel van betaling voor een uitgestrekte grond die hij van haar kocht
en waarop zijn vader nog de Koningstraat opende. Samen met twee
andere investeerders verkavelt en verkoopt hij de aangrenzende percelen. Een jaar later legt hij, eveneens met de hulp van investeerders, de
Jodenstraat en het Hopland aan. De gronden worden verkaveld en ongeveer een jaar later zijn ze allemaal verkocht.
Deze eerste grondspeculaties verlenen Van Schoonbeke kapitaal, ervaring en goede relaties met belangrijke leden van het stadsbestuur.
Hij kan voortaan zelfstandig opereren. Tussen 1545 en 1546 koopt hij
verschillende gronden waarop hij onder andere de Borze-, Lombaard-,
Lange Noord- en Korte Klarenstraat opent. Later volgen ook grotere projecten, de aanleg van hele wijken bijvoorbeeld rond de Stadswaag en
de Vrijdagmarkt. Ingrepen die vandaag nog steeds herkenbaar zijn in de
plattegrond van de stad.
Voor de aanleg van deze wijken hanteert Van Schoonbeke een voor
die tijd unieke werkwijze. Hij is de eerste speculant die zijn gronden
valoriseert door er een economische functie te voorzien als motor voor
de verdere ontwikkeling. Bijvoorbeeld de Vrijdagmarkt richt hij in als
marktplaats voor oudkleerverkopers. Leden van de gilde kopen van hem
gronden rond het plein om zich hier te vestigen. Deze strategie zorgt er
voor dat de gronden snel verkocht en bebouwd worden. Bij de inplanting van zijn projecten houdt Van Schoonbeke ook rekening met de ligging ten opzichte van bewonerskernen en de aansluiting op bestaande
verkeersassen. Bovendien combineert hij een financieel interessante
verkavelingswijze met een streven naar ruimtelijke kwaliteit, vaak bestaand uit een rechthoekig plein waarop brede straten uitgeven.
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Van Schoonbeke verhandelt enkel gronden en neemt hierdoor grotere risico’s dan andere speculanten die ook overgaan tot bebouwing. Gronden zijn in crisisperioden vaak onverkoopbaar en leveren
geen huurinkomsten op. Om een snelle verkoop te garanderen vraagt
Van Schoonbeke nooit de maximumprijs, een fout die veel speculanten volgens hem maken. Nadat hij zijn gronden in erf* geeft, verkoopt
hij de renten* onmiddellijk door. Zo beschikt hij steeds over voldoende
middelen om nieuwe projecten te starten.
De succesvolle grondspeculaties van Van Schoonbeke vallen ook de
overheid op. Hij wordt door het noodlijdende stadsbestuur en de centrale regering geconsulteerd over de urbanisatie van de Nieuwstad*,
de afwerking van de omwalling, de verkaveling van de schuttershoven*
en de verkoop van stadseigendommen. Aanvankelijk gaat het vooral
om het uitdenken van projecten, maar door de trage vordering van de
werken neemt hij uiteindelijk ook de uitvoering van alle grote openbare
projecten op zich.
Om de aanbestedingsprijs te drukken moet hij de kosten van de bouwmaterialen doen dalen. Dat doet hij door een bouwtrust op te richten
met eigen steenbakkerijen, kalkovens, turfontginning en houtexploitatie. Dit kon omdat er voor productiematerialen geen ambachtelijk kader
was. De onderneming is een nieuwe investering van Van Schoonbeke,
die begrijpt dat door de crisis na 1550 de grote winsten op grondspeculatie voorbij zijn.
Tussen 1552 en 1555 industrialiseert Van Schoonbeke ook de brouwerijonderneming in Antwerpen. De brouwindustrie biedt enorme
winstperspectieven door de geringe lokale productie, de afwezigheid
van corporatieve reglementering en de noodzaak van bier voor het
grootste deel van de bevolking. De verbetering van de kwaliteit van het
bier was noodzakelijk voor het opvoeren van de productie. De levering
van voldoende zuiver water aan de door hem opgerichte brouwerijen
in de Nieuwstad* is een must. Daarom bouwt Van Schoonbeke een
waterhuis.

Portret van Van Schoonbeke, anoniem, 1556.
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Gilbert Van Schoonbeke

Tijdens zijn succesvolle carrière heeft Van Schoonbeke heel wat vijanden gemaakt. Met zijn bouwtrust en brouwerijonderneming heeft hij
de twee grootste industriële ondernemingen van de zestiende eeuw
opgericht en heeft hij het monopolie op de openbare werken en de
bierproductie in Antwerpen in handen. Dit leidt tot heel wat wrevel.
Groeiende spanningen en algemene ontevredenheid ontaarden in
1554 in oproer. De woede van de opstandelingen keert zich ook tegen
Van Schoonbeke.
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De verschillende realisaties in Antwerpen van Van Schoonbeke.

Van Schoonbeke vlucht naar Brussel en ontplooit daar zijn activiteiten. In 1554 wordt hij legerleverancier. Hij zorgt voor de textiel- en
levensmiddelenbevoorrading. In 1555 wordt hij op advies van Maria
van Hongarije aangesteld als gecommitteerde in de Raad van Financiën.
Hierdoor is hij op de hoogte van alle financiële beslissingen van de centrale regering. Hij krijgt niet enkel een mooi loon, hij is ook vrijgesteld
van elke belasting wat bijzonder gunstig is voor zijn brouwerijonder
neming en turfexploitatie.
Op 16 december 1556 overlijdt Van Schoonbeke op zevenendertigjarige
leeftijd in zijn huis ‘de Keyser’ aan de Minderbroedersrui in Antwerpen.
Hij wordt begraven in de Minderbroederskerk, voor de preekstoel. Zijn
nalatenschap is een onontwarbaar kluwen en leidt tot een jarenlange
procedureslag die pas in 1634 ten einde komt.
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17

Rijk worden op de werf van
de Gouden Eeuw, Gilbert
Van Schoonbeke (expo)
d
Tentoonstelling tot 8 september 2019 in het Maagdenhuis,
Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen

Als er iemand het uitzicht heeft bepaald van het Antwerpen van de
Gouden Eeuw dan is het wel Van Schoonbeke. Onder andere het huidige Eilandje, het Brouwershuis, de Stadswaag en de Vrijdagmarkt zijn
ontwikkeld op zijn initiatief.
De urbanist en projectontwikkelaar is 500 jaar geleden geboren, een
mooie kans voor de stad Antwerpen om hem dit jaar in de schijnwerpers te zetten. De overzichtstentoonstelling in het Maagdenhuis toont
via kunstwerken, plannen, kaarten, foto’s en gebruiksvoorwerpen
de context waarin de bekende Antwerpenaar zijn plannen uitvoert.
Maar de expo gaat verder dan zijn realisaties. Curator Jeroen Puttevils
(stadshistoricus aan de Universiteit Antwerpen) wil nagaan wat voor
iemand die schatrijke Van Schoonbeke was. Dat nog nooit zoveel portretten van de man samen te zien waren, maakt hem in deze expo tastbaarder dan ooit.
Jonge bezoekers bouwen hun eigen stad in een grote zandbak op de
binnenkoer van het Maagdenhuis. Met vormpjes van torens, muren
en poorten kunnen jonge urbanisten hun eigen plannen in de praktijk
omzetten.
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Wandel door de Gouden Eeuw
met Gilbert Van Schoonbeke
Niemand drukte zijn stempel zo sterk op de stedelijke ontwikkeling van
Antwerpen als Gilbert Van Schoonbeke. Geen betere manier om dit te
ervaren dan zelf door de stad te wandelen. Gilbert Van Schoonbeke
gidst je als het ware in eigen persoon rond langs tien plekken in de stad
waar zijn invloed nog steeds voelbaar is. De Gilbert Van Schoonbekeroute wordt aangeboden in de Antwerp Museum App.
Praktisch De Antwerp Museum App is gratis te downloaden in de app
stores iOS en Android en op de website www.antwerpmuseumapp.be.
Klik bij tour op Gilbert Van Schoonbeke.

Van Schoonbeke en omstreken
(fietstocht)
Deze fietsroute brengt je langs het Eilandje, Van Schoonbekes
‘Nieuwstad’ en door de verschillende Antwerpse districten. Je fietst
langs plekken die 500 jaar geleden een rol speelden in het leven van
de rijke Antwerpenaar, de kringen waarin Van Schoonbeke vertoefde.
Waarom was bier zo belangrijk voor de stad? Wat was het grote geheim
van Van Schoonbekes ‘commerce’? Waarom had hij Keizer Karel zo hard
nodig én de keizer hem? Dat kom je allemaal te weten via de audiogids
die je op je smartphone kan downloaden.
De fietstocht loopt van Ekeren door véél groen naar Hoboken en langs
de Schelde weer terug en is ongeveer 50 km lang. Maar je kan ook een
noordelijke of een zuidelijke lus fietsen, waarbij je telkens 30 km in de
benen hebt. Onderweg kom je voldoende gelegenheden tegen om iets
te eten of te drinken. Wil je later de andere lus volgen? Dat kan, want
de audiogidsen blijven online staan.
Praktisch De audiogids is beschikbaar in de gratis apps iziTravel en
Erfgoedapp. Wie graag met Fietsknoop werkt, vindt de route ook daar
terug (www.fietsknoop.nl/routes/view/7914305/van-schoonbeke-enomstreken). Je moet dan wel de twee apps tegelijk openzetten en dus met
een opgeladen batterij vertrekken.
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stadswaag

Stadswaag

De waag* is een belastingkantoor waar goederen gewogen worden en
verhoudingsgewijs belast. In 1540 is Gilbert Van Schoonbeke benoemd
tot waagmeester*. Hij stelt vast dat het bestaande gebouw te klein
geworden is om de groeiende goederenstroom te verwerken. Lange
wachttijden en toenemende fraude zijn het gevolg. Van Schoonbeke
tracht paal en perk te stellen aan het bedrog, maar komt daardoor in
aanvaring met zijn oom Gaspar Ducci. Het conflict loopt zo uit de hand
dat Ducci zijn knechten in 1544 opdraagt Van Schoonbeke te vermoorden. De aanval mislukt, maar door zijn goede connecties is Ducci nooit
voor de feiten veroordeeld.
Om aan de steeds talrijker wordende klachten van de kooplieden tegemoet te komen stelt Van Schoonbeke in 1547 aan het stadsbestuur voor
om op zijn kosten een nieuwe waag op te richten. Dankzij zijn goede relaties en mits de nodige steekpenningen krijgt hij goedkeuring voor zijn
project en kan hij voor een spotprijs een stuk stadsgrond ten zuiden van
de Paardenmarkt kopen. De oude waag wordt verkocht en de opbrengst
gaat naar Van Schoonbeke. De magistraat* betaalt ook het dak van de
waag en bezorgt de speculant nog vijfentwintig schepen baksteen en
vijfentwintig schuiten kalk.
Het waaggebouw wordt in het midden van een plein, de huidige
Stadswaag, opgericht. De ruimte rondom garandeert een vlotte
circulatie. Drie nieuwe straten — de huidige Hoorn-, Lange Brilen Raapstraat — verbinden de nieuwe waag met de belangrijke
commerciële- en verkeersaders als het Klapdorp en de Venusstraat. Het
gebouw is opgetrokken in bak- en zandsteen. Via twee brede, hoge
poorten in de west- en oostgevel rijden karren binnen. Aan de noorden zuidgevel zijn afdaken aangebracht waaronder de koopwaren worden uitgepakt bij slecht weer. Het gebouw telt drie bouwlagen en is
voorzien van een ruime kelder en zolder die als opslagplaats worden
verhuurd. Het gelijkvloers is in gebruik als waag, op de bovenverdiepingen bevinden zich feestzalen. Het gebouw is op 12 maart 1548 officieel
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inleiding

in gebruik genomen met de weging van een partij lijnwaad* van de
Hanzekooplieden.
Verschillende handelaars richten in de buurt van de waag een woonhuis of magazijn op, maar ook speculanten bouwen in de omgeving
magazijnen, handelshuizen en suikerraffinaderijen. Ze verkopen of verhuren die aan suikerbakkers, wolkooplui of vreemde handelaars als oosterlingen, Zuid-Duitsers en Italianen. Van Schoonbeke zelf richt tussen
de noordzijde van het plein en de Korte en Lange Brilstraat tien ruime
pakhuizen op die hij per maand aan verschillende kooplieden verhuurt.
De grondprijs daalt naarmate men zich verder van de waag bevindt.
Omstreeks 1550 heeft hij het hele gebied verkaveld en bebouwd. Zijn
winst wordt geraamd op drieënzeventig procent ten opzichte van zijn
investering. Dit is uiteraard mede te danken aan de bevoordeling door
vooraanstaande leden van het stadsbestuur.
Na de zestiende eeuw verliest de waag stilaan aan belang. In 1648
wordt er daarom een opleiding heelkunde ingericht die er zo’n honderdvijftig jaar blijft. Vervolgens vinden er zittingen van de burgerlijke rechtbank plaats. In 1819 verkoopt het stadsbestuur het gebouw,
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waarna het als magazijn gebruikt wordt. Door een blikseminslag brandt
het waaggebouw op 25 augustus 1873 volledig uit. De gronden worden
door de stad aangekocht en als plein aangelegd.
De pleinwanden behouden tot op heden min of meer hun origineel
silhouet. Intern zijn veel panden langs de Stadswaag nu een samen
voeging van meerdere eigendommen. De meeste huizen hebben nog
een zestiende-eeuwse kern. De kelders zijn meestal het oudste en
meest oorspronkelijke deel van het pand. Ook originele roosteringen*
vinden we in verschillende panden terug. 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.
In 1998 zijn tijdens de heraanleg van de Stadswaag de goed bewaarde
ondergrondse resten van de waag blootgelegd. De contouren van het
waaggebouw zijn in de verharding aangegeven.
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Hof van Liere

01

adres Prinsstraat 13b, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Rondleiding b om 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 uur. Duur 45 minuten. Groep van 20 personen. Reserveren kan vanaf 27/08, zie p. 10.

De omgeving van de Ossenmarkt is tot het begin van de zestiende
eeuw een uitgestrekt gebied van raamhoven*, blekerijen en boomgaarden. Tussen 1516 en 1522 worden hier straten aangelegd en huizen
gebouwd. De Prinsstraat is er daar één van. De wijk groeit uit tot een
aristocratische buurt met talrijke koopmanswoningen.
Rond 1520 laat burgemeester Arnold Van Liere in de Prinsstraat een
stadspaleis bouwen. Na zijn overlijden, in 1529, komt het in handen
van de koopmansfamilie Draecke. In 1544 wordt het aangekocht door
de stad, die het eerst ter beschikking stelt van de Italiaanse bankiersfamilie Salviati en daarna van de Engelse Natie. Voor hen worden
in 1561 – 63 in de tuin, aan de zijde van de Venusstraat, pakhuizen
opgericht. In 1583, als gevolg van de Spaanse Furie (1576) verlaat de
Engelse Natie de stad. In 1607 vestigen de jezuïeten zich in het complex
en vestigen er een onderwijsinstelling. Wanneer de orde in 1773 wordt
afgeschaft, doen de gebouwen achtereenvolgens dienst als militaire
academie, ziekenhuis en kazerne. In 1929 worden de jezuïeten weer
eigenaar van het complex, de onderwijsfunctie wordt dan hersteld. De
instelling evolueert van hogeschool tot het centrum van de stadscampus van de Universiteit Antwerpen.
De patriciërswoning* is meermaals verbouwd, vergroot en aangepast.
Vandaag bestaat het complex uit drie binnenplaatsen omgeven door
sterk gerestaureerde neotraditionele vleugels. De oudste delen liggen
rond de twee zuidelijke binnenkoeren aan de zijde van de Prinsstraat.
Eén daarvan is voorzien van een galerij in Brabants-gotische stijl
(1515 – 20), toegeschreven aan Dominicus de Waghemakere of zijn
school. De Tassisvleugel, met renaissancegalerij uit 1612 aan de westzijde van de binnentuin, is een voorbeeld van de zeventiende-eeuwse
uitbreidingen. De noordvleugel dateert uit 1930 en is uitgevoerd in een
neotraditionele stijl die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing in
bak- en zandsteenstijl.
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Godshuisje Jan Bollaert

02

b
adres Toog 5, 2000 Antwerpen
Rondleiding  om 10, 10.30, 11, 11.30, 12, 13.30, 14, 14.30, 15.30, 16
en 16.30 uur. Duur 15 minuten. Groep van 5 personen. Reserveren kan
vanaf 27/08, zie p. 10.

Rond 1400 is er nog weinig bebouwing in de omgeving van de Paarden
markt. Tussen de huizen liggen tuinen en raamvelden*. Wel worden er
sinds 1298 paardenmarkten gehouden. Daarvoor worden togen en stallingen gebouwd in de dwarsgerichte steegjes die typisch zijn voor de
Paardenmarkt. De Toog is er daar één van en wordt in 1453 vermeld als
het Gemeen straatje naar het raamveld. Een toog was de plaats waar te
koop gestelde paarden werden getoond.
In 1443 krijgt het ambacht van de smeden van Jacob de Cock en zijn
vrouw een huis op de hoek van de Toog en de Paardenmarkt, met de
opdracht er een kapel of godshuis* op te richten. Het wordt toegewijd
aan Sint-Eligius of Sint-Elooi en bestemd voor oude en behoeftige leden
van het ambacht. In 1451 geeft paus Nikolaas V de toelating ernaast
een kapel op te richten. Ze wordt in 1462 ingewijd.
Aan het einde van de vijftiende eeuw worden de gronden aan de overkant van de Toog en achter het godshuis van de smeden eigendom van
Jan Bollaert. Hij bouwt er eenkamerwoningen waar arme lui gratis kunnen wonen. Het gebruik is vastgelegd in een stichting die in 1504 voor
het eerst wordt vermeld. In 1524 is er sprake van vijf woningen, in 1548
worden tien huisjes vermeld die per vijf tegenover elkaar liggen. In de
zeventiende eeuw breidt de stichting uit met vijftien woningen waarvan de architectuur aansluit bij de godshuiswoningen.
De kapel wordt door het ambacht van de smeden verhuurd aan een
koopman. In 1798 wordt ze door de Fransen openbaar verkocht. In 1857
wordt de kapel gesloopt en de naastliggende huisjes heropgebouwd. In
de loop van de twintigste eeuw worden alle pandjes in de gang grondig
aangepast of gesloopt. Slechts één huisje heeft zijn oorspronkelijk uitzicht behouden, dat kan je vandaag bezoeken.
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Berg van Barmhartigheid

03

adres Venusstraat 13, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Wat kan je bekijken? Een woning die wacht op renovatie en een gerenoveerde woning. Er kunnen maar een beperkt aantal personen tegelijkertijd binnen. Mogelijk moet je even wachten, gelieve hiervoor respect te
hebben.

In 1561 bevinden zich op deze plaats de pakhuizen van de Engelse Natie
die hun zetel hebben in het aangrenzende Hof van Liere. Het complex
is in opdracht van de stad door een aantal speculanten opgetrokken. Zij
mogen aan het pakhuis zolders, kelders en woningen toevoegen om te
verhuren. Het complex bestaat uit een straatvleugel met dwars daarop
het pakhuisvolume. Rondom dit laatste loopt een U-vormige steeg
waarlangs lage eenkamerwoningen zijn gebouwd.
In 1619 koopt Wenceslas Coeberger de gebouwen om er een Berg van
Barmhartigheid onder te brengen, een openbare kredietinstelling waar
voorwerpen in pand gegeven worden in ruil voor cash geld. Het voorwerp kan tegen twaalf tot vijftien percent interest teruggekocht worden. Lukt dat niet, dan wordt het openbaar verkocht. Doordat de rente
er lager is dan in particuliere pandhuizen proberen de bewindvoerders
woekerpraktijen in te dijken. In verschillende steden is een Berg van
Barmhartigheid opgericht. Enkel die van Brussel bestaat nog.
Voor deze kredietinstelling worden in de straatvleugel de nodige aanpassingen gedaan. Er worden een veilingzaal, vergaderzaal, beheerderswoning en administratieve lokalen in ondergebracht. De pakhuizen
worden gebruikt als opslagruimte voor pandgoederen. Er wordt ook
een kluis ingericht voor waardevolle stukken.
Vanaf 1804 is het beheer van de instelling in handen van het Weldadig
heidsbureel en de Bestiering van de Burgerlijke Godshuizen. De woningen worden per twee samengevoegd en in 1840 ingericht als sociale
huisvesting. Toen de Berg van Barmhartigheid in 1946 werd afgeschaft,
zijn de gebouwen omgevormd om er het stadsarchief te huisvesten. De
zware verbouwing is een ontwerp van stadsarchitect André Fivez. Van
de straatvleugel blijft enkel de voorgevel behouden. Het godshuis*
blijft bewaard, maar het centrale pakhuis wordt gesloopt. Er ontstaat
een binnentuin met aanpalend een nieuwe, massieve archieftoren.
In 2006 verhuist het stadsarchief naar het Sint-Felixpakhuis aan de
Oudeleeuwenrui.
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Suyckerhuys

04

b
adres Raapstraat 6, 2000 Antwerpen
Wat kan je bekijken? Binnenpleintje, studio en woonruimte op de
eerste verdieping.
Rondleiding  om 10, 10.45, 11.30, 13, 13.45, 14.30, 16 en 16.30 uur.
Duur 20 minuten. Groep van 8 personen. Reserveren kan vanaf 27/08,
zie p. 10.
WEBSITE  www.daniellevanzadelhoff.com

In het begin van de zestiende eeuw verliest Venetië haar leidinggevende positie als internationale suikermarkt aan Antwerpen. Suiker uit
Portugese en Spaanse koloniale gebieden komt hier in ruwe vorm toe.
Om het lichter en compacter te maken wordt het product geraffineerd
en vervolgens verdeeld over de rest van Europa. De suikerraffinage
komt waarschijnlijk op het einde van de vijftiende eeuw in Antwerpen
tot stand en komt in de zestiende eeuw tot grote bloei. Naast kleine
ambachtelijke suikerzieders* ontstaan ook grote producenten die zich
niet inschrijven in het meerseniersambacht*.
De grootste suikerraffinaderijen in de stad worden geleid door Italianen.
Omstreeks 1545 richten Giovani Balbani en Geronimo Deodati in
de Raapstraat de grootste suikerraffinaderij van de stad op, het
Suyckerhuis. In de tweede helft van de zestiende eeuw is het in het
bezit van de familie Affaitadi en van 1621 tot 1736 is het eigendom van
de familie Villegas. Deze laatste laat rond 1628 in de Mutsaardstraat
het aanpalende huis Draeck bouwen, dat tot de achttiende eeuw een
geheel vormt met het Suyckerhuis. De volgende eigenaar, Jan Van
Eersel, voegt de régencepoort aan de voorgevel toe en laat er zijn monogram in aanbrengen.
Het Suyckerhuis is een koopmanshuis, opgericht rond een rechthoekige
binnenkoer. Aan de oostzijde bevindt zich een galerij in Brabantse gotiek. In 1998 is het geheel omgevormd tot een wooncomplex naar ontwerp van Poponcini en Lootens architecten. In een van de wooneenheden in de voorbouw is het atelier van fotografe Daniëlle Van Zadelhoff,
dat kan je vandaag bezoeken.
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De Keizerskapel

05

adres Keizerstraat 21–23, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Rondleiding  elk half uur start een rondleiding. Duur 15 minuten.

De Stadswaag is via de Mutsaardstraat met de Keizersstraat verbonden. Hier wonen kapitaalkrachtige burgers. Dit is één van de factoren
die Van Schoonbeke in overweging neemt bij de inplanting van de
stadswaag. In 1513 – 14 was in de Keizersstraat de Keizerskapel of SintAnnakapel opgericht als ambachtskapel en statussymbool, gebouwd
door de lakenarbeiders of droogscheerders*.
In het midden van de zeventiende eeuw ondergaat de kapel een barokke renovatie. Grote namen uit de geschiedenis van de beeldhouwkunst
zoals Verbrugghen, Quellinus, Colyns de Nole en Kerrickx dragen hun
steentje bij. In 1670 schenkt een dame die in het klooster gaat het stergewelf. De middelen uit het offerblok van de Heilige Liborius, waarvan
in 1674 een relikwie is verworven, worden geïnvesteerd in een prachtige vloer en een barok portaal.
In de achttiende eeuw is de kapel, onder het Frans Concordaat*, een
tijdlang gesloten. In 1800 heropent ze voor de katholieke eredienst als
hulpkapel van de naburige Sint-Carolus Borromeuskerk. Ze wordt op
dat moment privé-eigendom en ondergaat een neogotische renovatie.
De kapel krijgt muurschilderingen, die ondertussen terug overschilderd
zijn, en glasramen van Theodoor Pluys. Er zijn tal van cenotafen* en
epitafen* aangebracht die verwijzen naar privé-eigenaars.
In 2012 is er een brand in de crypte. Op Open Monumentendag 2013
opende de gerestaureerde kapel opnieuw haar deuren en momenteel
is ze in de eerste plaats een museum. Verder wordt ze gebruikt voor
erediensten, huwelijken, dopen en begrafenissen, maar ook voor concerten, congressen, vergaderingen, tentoonstellingen en evenementen.
De kapel openstellen voor een zo groot mogelijk publiek met respect
voor het religieuze karakter van het gebouw is het doel.
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Hotel Franq

06

e
adres Kipdorp 10 – 12, 2000 Antwerpen
Wat kan je bekijken? Foyer, restaurant en achterhuis Den Doorenboom.
Rondleiding  doorlopend van 13 tot 18 uur. Duur 20 minuten. Er wordt
telkens een groep van 25 personen binnengelaten. Mogelijk moet je even
wachten. Gelieve hiervoor respect te hebben.
WEBSITE www.hotelfranq.com

In 1854 laat François Jules Waterkeyn-Daems een herenhuis bouwen naar
ontwerp van Heliodore Leclef, het huidige Kipdorp 12. Drie jaar later
ontwerpt dezelfde architect het buurpand in opdracht van ridder Charles
Corneille Joseph Van Praet. In 1911 zijn beide panden samengevoegd,
uitgebreid en omgevormd tot het bankgebouw van de Crédit National
Industriel, ontworpen door Emile Vereecken. Momenteel is het geheel
in gebruik als hotel. Bij de verbouwing in 1911 is de huidige vestibule en
marmeren traphal met smeedijzeren leuning gecreëerd. Daarop sluit de
monumentale lokettenzaal aan, momenteel de lobby van het hotel. In de
kelder is een kluizenzaal ingericht die bewaard bleef.
Achteraan het perceel bevindt zich een zestiende-eeuws achterhuis. Het
moet er zeker gestaan hebben in 1565, want dan wordt het uitdrukkelijk vermeld in een verkoopakte. Het huisje hoorde bij de patriciërswoning ‘den Doorenboom’ die aan de straat gelegen was en waarvan het
de naam heeft overgenomen. In 1629, de datum op de gevelsteen, is het
huisje waarschijnlijk herbouwd. Op de steen is ook de ‘doorenboom’ afgebeeld, in het middelnederlands een wilde boom of struik met doornen.
Het interieur van het huisje is bijzonder met onder meer een spiltrap,
een interessante balklaag en dakgebinte, vlakke zoldering met mooie
balksloffen, een vroegbarokke schoorsteen en een bekleding met Delfts
aandoende tegels. Op basis van de stijl van de hoekdecoraties kunnen ze
gedateerd worden omstreeks 1640 – 60. Bovendien komt de mode om volledige wanden met tegels te bezetten pas op in het tweede kwart van de
zeventiende eeuw. Vandaag is het achterhuis beschermd als monument
en krijgt het een nieuwe bestemming bij het hotel.
Huisjes als ‘den Doorenboom’ maken het stadsbeeld van de zestiende en
zeventiende eeuw uit. Door de eenvoudige constructie en het functioneel
karakter wordt dit bouwtype zeer vaak en lang toegepast in de nieuwe
urbanisatiekernen.
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Vrijdagmarkt

Vrijdagmarkt

In 1547 koopt Gilbert Van Schoonbeke ongeveer één hectare grond
tussen de Steenhouwersvest, Hoogstraat, Reyndersstraat en
Kammenstraat. Middenin ligt het ‘Hof van Spangen’, een groot huis
met uitgestrekte tuin, met hoofdingang aan de Heilige Geeststraat. De
ligging middenin de stad, nabij de belangrijke Hoogstraat en vlakbij de
Schelde biedt talrijke voordelen.

44

De magistraat* geeft de oudkleerverkopers toelating om 460 vierkante
meter van Van Schoonbekes plein te kopen. De stand- en breukgelden
die Van Schoonbeke daarvoor krijgt, staat hij samen met 4500 vierkante meter grond af aan de stad. Die betaalt hem 7200 gulden, kasseit
het plein en bouwt twee bruggen over de Steenhouwersvest. Om de
verkoop van percelen te bevorderen, versoepelt de stad bovendien de
voorschriften voor afdaken en kelders waardoor de panden over grote
uitstal- en opslagruimte kunnen beschikken. Van Schoonbeke doet met
deze transactie een meesterlijke zet, omdat de gronden bestemd zijn als
openbaar domein en hij niet meer moet instaan voor de aanleg ervan.

Als economisch centrum voor zijn nieuwe verkavelingsproject denkt
Van Schoonbeke aan een marktplaats voor oudkleerverkopers. Deze
handelaars in tweedehandsgoederen en veilers van inboedels en immobiliën kampen al jaren met een standplaatsprobleem. Het stadsbestuur
verplicht hen meermaals te verhuizen waardoor zij telkens nieuwe
huizen, winkels en pakhuizen moeten kopen of huren. Voor hun activiteiten hebben ze een grote, centrale ruimte nodig en in de stad zijn er
niet veel marktplaatsen beschikbaar. Ze zijn zeer enthousiast met het
voorstel van Van Schoonbeke.

Van Schoonbeke zorgt niet alleen voor een nieuw plein, maar ook voor
de aanleg van straten en percelen die hieraan grenzen. Zo opent hij in
1548 de Leeuwenstraat, tussen de Reynderstraat en de Vrijdagmarkt.
Met de aanleg van de Valkstraat (vandaag: Gierstraat) verbindt hij het
plein met de Kammenstraat, één van de voornaamste verkeersaders
van de stad. De Bergstraat is door Van Schoonbeke gepland, maar
door andere speculanten aangelegd. Via de Heilige Geeststraat is de
Vrijdagmarkt toegankelijk vanuit de Hoogstraat, waar zich de Lakenhal
bevindt. Kort na de officiële verhuis van de oudkleerverkopers in januari 1549 start Van Schoonbeke met de verkaveling en de verkoop van
de gronden en huizen rondom het plein. Anderhalf jaar later heeft hij
alle percelen met een aanzienlijke winst van de hand gedaan. Het deel

inleiding

Vrijdagmarkt

45

van het plein dat niet door de oudkleerverkopers is gekocht, verkoopt
Van Schoonbeke als bouwgrond voor vier huizen. Gegoede oudkleerverkopers en internationale handelaren vestigen zich in deze omgeving.
In 1576 brengt ook Christoffel Plantin zijn succesvolle drukkerij van de
Kammenstraat over naar het bouwblok tussen de Hoogstraat en de
Vrijdagmarkt. De inplanting en verdere uitbreiding van de drukkerij en
de activiteiten van de oudkleerverkopers bepalen tot aan het einde van
het ancien régime het uitzicht van de buurt. Door het afschaffen van
de ambachten op het einde van de achttiende eeuw en de geleidelijke
neergang van de drukkerij in dezelfde periode verschuift het sociaaleconomisch profiel van deze wijk vanaf de negentiende eeuw naar particuliere bewoning en kleinhandel.
In 1836 worden de woningen in het midden van het plein afgebroken,
waardoor de Vrijdagmarkt haar huidige uitzicht krijgt. De oorspronkelijke bebouwing wordt totaal vernietigd door een V-bominslag op
2 januari 1945, met uitzondering van een gedeelte van het Museum
Plantin-Moretus. Het plein wordt in rustieke stijl herbouwd. Het rechte
stratenpatroon is sinds de tweede helft van de zestiende eeuw onveranderd gebleven en er worden nog steeds goederen uit faillissementen en
sterfgevallen verkocht.
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Museum Plantin-Moretus

07

ed
adres Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen
museum vrij toegankelijk van 10 tot 17 uur
Lezing b Gilbert Van Schoonbeke, visionair projectontwikkelaar en industrieel ondernemer. Door prof. Hugo Soly. Om 14 uur. Duur 60 minuten.
Groep 45 personen. Reserveren kan vanaf 27/08, zie p. 10.
Rondleiding  om 11, 12, 13, 14, 15 en 16 uur. Duur 45 minuten.
Gilbert Van Schoonbeke ontwierp de markt voor de oudkleerkopers, de
Vrijdagmarkt. Ontdek ook zijn andere stadsinnovaties die de transformatie
van het Antwerpse stadsbeeld in de Gouden Eeuw mee kleur gaven.
Antwerpen for kids d van 13.30 tot 16.30 uur. Ontdek hoe de stad
Antwerpen, lang geleden, uitgroeide tot een stad van wereldformaat. De
schilderachtige Bononiensiskaart met zijn huisjes, straten en pleinen, kerken en paleizen, wijst jullie de weg.
Tentoonstelling De Grotesken. Een fascinerende fantasiewereld. In
Rome worden op het eind van de vijftiende eeuw de ruïnes van het paleis
de ‘domus aurea’ van keizer Nero ontdekt. De muurschilderingen van dit
paleis gaan de geschiedenis in als ‘grotesken’. Deze antieke grotesken inspireren vele kunstenaars tot op vandaag.
Workshop d Zelf een grotesk maken. Van 13.30 tot 16.30 uur.
WEBSITE www.museumplantinmoretus.be

Tot hun verhuis naar Van Schoonbekes verkaveling in de Nieuwstad*,
omstreeks 1550, zijn er in de buurt van de Kammenstraat verschillende brouwerijen. Daarna is het de vestingplaats voor drukkerijen. Ook
Plantin installeert zich in 1557 in de Kammenstraat. In 1576 verhuist hij
naar het hof van een Spaanse koopman in de Hoogstraat. Hij noemt het
huis ‘de Gulden Passer’. Enkele maanden later wordt het hof gesplitst
en vestigt Plantin zich in het gedeelte aan de Vrijdagmarkt.
In 1579 bouwt Plantin, nog voor de aankoop van het huis rond is, een
grote zaal voor zijn drukpersen aan de kant van de rui. Deze grote ruimte, de huidige zuidvleugel van de binnenkoer, heeft geen verdieping,
wel een zolder en kelder. Vervolgens richt hij in de tuin, aan de kant
van de Heilige Geeststraat, vier woningen op die hij gedeeltelijk verhuurt: de Coperen, de IJzeren, de Houten en de Zilveren Passer. Plantin
maakt gebruik van een nieuwe regel van de stad. Inwoners die de overdekking van een deel van de ruien bekostigen mogen de vrijgekomen
grond gebruiken. In 1580 bouwt hij een klein huisje op de overdekte rui
naast het poortgebouw. Hij voorziet ook nog twee extra toegangen tot
zijn pand: één via de Hoogstraat op de gronden van de Bonte Huid en
één via de IJzeren Passer in de Heilige Geeststraat.
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Een laatste bouwfase dateert uit de achttiende eeuw. In 1761 – 63 laat
Franciscus Joannes Moretus de zeven kleine huisjes die tussen zijn
woning en de Markt staan slopen om het voorgebouw in Lodewijk XVXVI stijl op te richten. Het ontwerp is van de Antwerpse bouwmeester
Engelbert Baets.

Balthasar I Moretus transformeert de bescheiden woning van Plantin in
twee bouwfases tot het statige renaissancepand zoals we het vandaag
kennen. In juni 1620 legt zijn vijfjarig petekind en toekomstige bedrijfsleider Balthasar II, de eerste steen van de oostvleugel met de enfilade* van salons. Voor de bouw hiervan moeten naast het poortgebouw
wellicht een aantal kamers uit Plantins tijd afgebroken worden. De
toegang tot de oostvleugel is voorzien in het eerste salon, rechts van
de schouw. Verder moet er een galerij met verdieping aan de noordzijde komen om de huurhuizen aan het zicht te onttrekken. Daarvoor
wil Balthasar I de beschikking hebben over deze huurhuizen. De Houten
Passer heeft zijn vader aangekocht, de IJzeren Passer verwerft hij van
zijn tante Henrietta Plantin in september 1620 en in december van dat
jaar koopt hij het Vosken. De Zilveren en Koperen Passer kan hij niet
verwerven, aan de eigenaar van deze panden moet hij een vergoeding
betalen om er tegenaan te mogen bouwen. In deze bouwperiode wordt
ook de lettergieterij ingericht.
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De familie zet de onderneming van Plantin gedurende 300 jaar voort
tot Edward Moretus het complex in 1876 aan de stad verkoopt om er
een museum van te maken. Om de ‘Gulden Passer’ van particuliere
woning om te vormen tot museum worden enkele kleine verbouwingen
verricht. Het museum gaat open in 1877. Het is een uniek geheel van
een prestigieuze patriciërswoning met inboedel van een belangrijke
familie. Er zijn luxueuze salons gedecoreerd met goudleer en wandtapijten, kunstkabinetten en schilderijen. Daarnaast zijn de oude werkplaatsen met de volledig uitgeruste gieterij, drukkerij, lettervoorraadkamer, correctorenkamer, boekenwinkel en kantoor uit de zestiende en
zeventiende eeuw bewaard. Er is een kostbare, door Plantin begonnen,
bibliotheek en een compleet bedrijfs- en huishoudelijk archief. Het
oude lettergietalaam* met stempels en matrijzen* evenals het boek
illustratiemateriaal bestaande uit tekeningen, koperplaten en houtblokken zijn bewaard. Er zijn nog acht drukpersen uit de zeventiende en
achttiende eeuw, waarvan er twee omstreeks 1600 zijn te dateren. Het
zijn de oudste persen ter wereld. Het geheel illustreert de belangrijke
stappen in de technologische ontwikkelingen van de boekdrukkunst in
de pre-industriële periode.
In 1937 wordt naast het museum op de hoek van de Heilige Geeststraat
het Stedelijk Prentenkabinet opgericht. Dit komt op de plaats van
twee huisjes aan de Vrijdagmarkt met een gevel in neoclassicistische
stijl. Het prentenkabinet heeft een grote collectie grafische kunst van
de zestiende en zeventiende eeuw tot vandaag. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog raakt de oostvleugel van het museum zwaar beschadigd
door een bominslag. De collectie is gelukkig ingepakt en in veiligheid
gebracht. De restauratiewerken beginnen in 1947 en in 1951 gaat het
museum opnieuw open.

De tweede bouwcampagne loopt van 1637 tot 1640. Balthasar II mag
weer de eerste steen leggen. Nu zijn de bouwwerken gericht op het realiseren van een efficiëntere werking van het bedrijf. De boekenwinkel
moet van de Kammenstraat overgebracht worden naar het hoofdhuis
aan de Vrijdagmarkt. Tijdens deze bouwcampagne wordt ook de verdieping boven de drukkerij gebouwd en de galerij doorgetrokken tot voor
het washuis. De vier vleugels van zijn patriciërswoning vormen nu een
eenheid.

De laatste uitbreiding dateert van 2016. In het kader van de opname
van het archief op de Unesco-lijst ‘Memory of the World’ (2001) en van
het hele complex met inboedel als Unesco-Werelderfgoed (2005) wordt
de nood aangevoeld om een waardig depot voor de kwetsbare collectie
en een grotere leeszaal op te richten. NoAarchitecten uit Brussel wint
de architectuurwedstrijd en trekt kunstenaar Benoît van Innis aan om
de gevel van deze uitbreiding vorm te geven.

Museum Plantin-Moretus
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Sint-Julianusgasthuis
en Galerie De Zwarte Panter

08

Adres Sint-Jansvliet 25 en Hoogstraat 70-72, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 11 tot 18 uur
Wat kan je bekijken? De gelijkvloerse verdieping van Sint-Jansvliet 25
en de binnenkoer en kapel van Galerie De Zwarte Panter.
WEBSITE www.stjulianus.org en www.dezwartepanter.com

De nabijheid van de Hoogstraat is voor Van Schoonbeke een belangrijke
factor voor de aanleg en de ontwikkeling van de Vrijdagmarkt. Meer dan
de helft van de panden is in de zestiende eeuw in gebruik door laken
handelaars. Daarnaast is ook het Sint-Julianusgasthuis er gevestigd.
In het gasthuis kunnen arme reizigers en pelgrims drie nachten onderdak krijgen. Het is in 1303 gesticht door weduwe Ida Van Wynegheem
en Jan Tuclant, kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De stichting
wordt ondergebracht in de woning van de stichtster aan de SintJansvliet. Zelf behoudt ze het vruchtgebruik, terwijl ze zorgt voor de kost
en inwoon van de passanten. Een gasthuis omvat steeds een zaal — of
eventueel gescheiden zalen voor mannen en vrouwen — met aan weerszijden alkoven*. Daarnaast is er ook een kapel die in verbinding staat
met de zaal. Dankzij de stichteres en de daaropvolgende schenkingen is
de fundatie in staat het gasthuis in de onmiddellijke omgeving verder
uit te breiden. In 1501 wordt de bestaande kapel vervangen door de huidige gotische kapel aan de Hoogstraat.
Vandaag wordt het complex gevormd door een cluster van drie gebouwen aan de Sint-Jansvliet, de Hoogstraat en de Stoofstraat, rond een
binnenkoer. De zestiende-eeuwse kapel is het oudste gedeelte. Het huidige gebouw aan de Sint-Jansvliet dateert uit 1791, met latere aanpassingen. Het gebouw aan de Stoofstraat is grotendeels heropgebouwd in
1911, maar heeft een bewaard achttiende-eeuws gedeelte.
In de zestiende eeuw komt de instelling onder het bestuur van de aalmoezeniers van de ‘Camer van den Huysarmen’. Van 1702 tot 1798 leidt
het Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Loretten het gasthuis. De
instelling kent dan een grote bloei die gepaard gaat met talrijke verbouwingen. Pelgrims worden ondergebracht in het gedeelte aan de
Stoofstraat. De gebouwen aan de Sint-Jansvliet doen dienst als woning
voor de aalmoezeniers, die toezicht houden op de werking.
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De kapel en het gasthuis worden door de Fransen gesloten (1798). De
kapel wordt verkocht, maar voor het gasthuis vindt men geen gegadigden. In 1800 kan het gasthuis de activiteiten hervatten. De kapel die
dienst doet als magazijn wordt in 1925 terug onderdeel van de site.
In 1955 wordt het complex gerestaureerd. Voor de kapel wordt een
herbestemming gezocht. Sinds 1970 wordt ze verhuurd aan Adriaan
Raemdonck, die er zijn galerie ‘De Zwarte Panter’ in onderbrengt. De
gebouwen aan de Stoofstraat worden tot 1988 als rusthuis gebruikt,
waarna de galerie naar hier uitbreidt. De zetel van het gasthuis blijft
aan de Sint-Jansvliet gevestigd. Op de eerste verdieping is sinds 2012
opnieuw een pelgrimsherberg ingericht voor bedevaarders op weg naar
Compostella. Zij kunnen er, mits voorlegging van een geloofsbrief of
stempelboekje van een erkend Jacobsgenootschap, één nacht slapen.
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Jacob Jordaenshuis — JJ House

09

e
adres Reyndersstraat 6, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 11 tot 18 uur
Wat kan je bekijken? De publiek toegankelijke delen.
WEBSITE  www.jjhouse.be

Vlakbij de Vrijdagmarkt ligt de Hoogstraat, die sinds de vijftiende eeuw
al een belangrijke handelsstraat is waar vooral de lakennijverheid is
gevestigd. Er bevinden zich verschillende hallen waar kooplui, voornamelijk uit naburige Brabantse steden, hun goederen kunnen opslaan en
overnachten. In 1618 koopt Jacob Jordaens op deze belangrijke as een
dubbel achterhuis, later verwerft hij ook het voorgebouw.
In 1618 koopt Jacob Jordaens een dubbel achterhuis, dat via een (onder)
doorgang bereikbaar is vanuit de Hoogstraat. Het is de bak- en zandsteenbouw aan de zuidzijde van de binnenkoer. Het oudste deel van dit
achterhuis, uit de vroege zestiende eeuw, gebruikt hij als atelier. Het
andere deel, het dichtst bij de Hoogstraat gelegen, is zijn eerste woonhuis (1540).
In 1639 koopt Jordaens de Halle van Lier, een verkoopshal met ingang
aan de Hoogstraat. Vanaf 1640 voert Jordaens verbouwingswerken uit
en ontstaat wat vandaag de westelijke en de oostelijke vleugel van het
complex is. Het achterhuis van de Halle van Lier wordt minstens gedeeltelijk gesloopt voor de oprichting van een nieuw woonhuis. De oude
kelders blijven behouden. Aan de oostzijde komt de uitbreiding van zijn
atelier. Beide gebouwen krijgen een gevel in volplastische barokstijl. Ze
getuigen van de materiële rijkdom en de roem die Jordaens op dat moment geniet. Hij richt zijn complex rijkelijk in met verscheidene salons
gedecoreerd met muur- en plafondschilderingen die een barokke ruimtewerking nastreven.
Tot 1764 blijft de woning van Jordaens min of meer bewaard. Op dat
moment verkoopt Joan Carlo Van Heurck het complex aan Catharina
Hermans, maar de plafondschilderingen met de tekens van de dierenriem uit de westvleugel zijn niet in de koop begrepen. Ze worden afzonderlijk verkocht en bevinden zich sinds 1803 in de Senaatsbibliotheek
van het Palais de Luxembourg. Hermans past het complex aan om er
haar handelszaak in wol en stoffen in onder te brengen, maar vooral
onder haar zoon Peter Solvijns zal het geheel grondig gewijzigd worden. In 1778 koopt hij de Halle van Weert, de huidige Hoogstraat 41
en in 1792 ook het pand ‘stad van Weert’ in de Reyndersstraat, aan de
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noordzijde van de binnenkoer. Dat laatste bouwt hij om tot koetshuis
met paardenstal in laat-classicistische stijl. Voor het eerst zijn alle gebouwen rond de binnenkoer in handen van één eigenaar.
In 1823 koopt Joannes Van der Linden het complex en brengt er zijn
handel in ijzerwaren onder. Hij laat de voorzijde van de Halle van Lier
in neoclassicistische stijl verbouwen. In 1856 verbouwt hij de oost- en
zuidvleugels en in de noordvleugel brengt hij de huidige koetspoort
met doorgang aan. In 1877 laat hij de resterende schilderingen met
mythologische voorstellingen uit de zuidvleugel overbrengen naar zijn
woning aan de Mechelsesteenweg.
Vandaag huist in het complex JJ House. De organisatie verhuurt de
inspirerende locatie als werkplek, maar ook voor meetings, lezingen,
activaties, launchevents, persmomenten, presentaties, personeels
feesten, netwerkevents en dergelijke.
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Kapel De Groote Witte Arend

10

adres Reyndersstraat 18, 2000 Antwerpen
Rondleiding  van 11.30 tot 18 uur. Duur 20 minuten. Dit is een kleine
ruimte. Hier kunnen maar een beperkt aantal personen binnen, mogelijk
moet je even wachten. Gelieve hiervoor respect te hebben.
WEBSITE  www.degrootewittearend.be

De Reyndersstraat is vernoemd naar ridder Reinier Van der Elst die in de
jaren 1390 meermaals schepen was en in 1406 markgraaf. Hij heeft hier
een groot speelhof waarop de Reyndersstraat omstreeks 1400 wordt
geopend. Het ‘Reyneershof’ komt in 1535 via de families Draeck en
Van Immerseel in handen van Cornelis Spangen en wordt in 1547 door
Van Schoonbeke gekocht voor de aanleg van de Vrijdagmarkt en omliggende straten.
De oudste vermelding van de naam ‘Groote Witten Arent’ is te vinden
in een verkoopsakte van 1554 – 55, maar de oorsprong van de patriciërswoning klimt waarschijnlijk op tot de vijftiende eeuw. Het complex
in traditionele stijl met een barokke arcade op de binnenplaats dateert
uit de zestiende en zeventiende eeuw. De voorgevel wordt in de jaren
1750 – 60 in rococostijl aangepast en in de negentiende eeuw nogmaals
gewijzigd.
In 1901 laten ‘Les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul’ het
complex door Jules Bilmeyer omvormen en uitbreiden tot klooster en
school. Een salon op de gelijkvloerse verdieping wordt ingericht als
neogotische kapel. Daarbij worden onder behang-, verf- en pleisterlagen schilderingen ontdekt die te dateren zijn tussen 1480 en 1510. De
datering is gebaseerd op de kleding en de haartooi van de figuren en op
de voorstellingen op de wapenschilden. Het ene bevat een zwarte raaf
met een ring in de bek en verwijst naar de familie Rinck die vanaf 1489
eigenaar was van het complex. Het andere schild bevat drie beren en
verwijst naar de familie Bars, Duits voor beer, verwant met de familie
Rinck en in 1555 betrokken bij de verkoop van het pand.
De restauratie van de schilderijen wordt toevertrouwd aan Jos Ratinckx.
De schilderingen op de noordzijde worden gekopieerd op doek en
voor de originelen aangebracht. Het doek is niet gesigneerd, maar
waarschijnlijk het werk van Ratinckx. De voorstellingen op de oostelijke muur worden bijgewerkt en vervolledigd. Hier brengt de schilder wel zijn signatuur aan. In 1997 start een nieuw onderzoek naar de
schilderingen. Onder het doek worden fragmenten van de originele
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vijftiende-eeuwse muurschilderingen ontdekt en gefixeerd. Het geschilderde doek wordt in de sacristie geplaatst.
De schilderingen bevatten de voorstelling van zeven sibillen, Griekse
zieneressen. De middeleeuwse westerse kerk interpreteert de uitspraken van een aantal sibillen als voorspellingen van het christelijk verhaal
en worden zo door het christendom geadopteerd. Elke sibille heeft
eigen attributen waarmee ze wordt voorgesteld, maar die zijn op deze
schilderingen niet weergegeven. Daardoor kan enkel de sibille in het
landschap op de noordwand geïdentificeerd worden. Het is Tibur die
aan keizer Augustus de komst van Jezus voorspelt.
In 1976 wordt de school gesloten en de gebouwen verkocht aan privéeigenaars. Na enkele jaren als cultuur- en muziekcentrum gefungeerd
te hebben, wordt een deel van het complex uitgebaat als horecazaak.
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Pieter Pot Kapel

11

adres Grote Pieter Potstraat 15, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
WEBSITE www.designshopp.be

Pieter Pot, een rijke wolhandelaar, koopt in 1419 het huis ‘de Swaene’
met aangrenzende percelen in de Hoogstraat. Hij bouwt er in 1433
een kapel, toegewijd aan Sint-Salvator, waar wekelijks brood uitgedeeld wordt. Zo groeit de kapelanij uit tot een aalmoezengodshuis*
waarvan het dagelijks beheer in 1444 wordt toevertrouwd aan de
cisterciënzer- of bernardijnenorde. Zij stichten er een klooster, de SintSalvator of Pieter Potpriorij, dat zich omstreeks 1550 uitstrekt over het
volledige bouwblok tussen de Vlasmarkt, Grote Pieterpot-, Hoog- en
Haarstraat. Aan de Grote Pieter Potstraat liggen de kapel, de brouwerij
en het korenhuis met erachter een binnenplaats met het verblijf van de
kloosterlingen.
Tijdens de beeldenstorm worden de gebouwen zwaar beschadigd. De
graven van Pieter Pot en zijn echtgenote in de kapel zijn vernield. In
1581 neemt het Calvinistisch bewind het klooster in beslag en richt de
gebouwen in als stapelplaats voor het leger. Dwars door de kloostergronden wordt in het laatste kwart van de zestiende eeuw een nieuwe
straat aangelegd, de Kleine Pieter Potstraat. Verschillende panden ten
noorden ervan worden verkocht. De kapel wordt in 1591 door de kloosterlingen, die ondertussen terug in het bezit zijn gekomen van het complex, hersteld en heringericht. In 1652 wordt het klooster verheven tot
abdij. Dit gaat gepaard met verbouwingswerken. Aan de Kleine Pieter
Potstraat, ten noorden van de binnenplaats, wordt een infirmerie opgericht en aan de oostzijde een bibliotheekvleugel.
In 1796 worden de kloosterlingen verdreven. Het klooster wordt openbaar verkocht en omgevormd tot woningen. Enkel de kapel blijft bewaard. In 1846 doet ze dienst als synagoge. Het stucwerk op het gewelf
dateert van die periode. De kapel wordt vanaf 1909 geïntegreerd in de
parochiale jongensschool aan de Vlasmarkt. In 1921 wordt in de kapel
een verdieping geplaatst om ze te kunnen gebruiken als klaslokalen.
Het schoolgebouw is ondertussen omgevormd tot stadsappartementen.
In de kapel is sinds 2015 een interieurwinkel ondergebracht.
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leikwartier

Leikwartier

Door de stijging van de grondprijzen vanaf 1540 is het bezit van een
huis met een grote tuin binnen de omwalling ondenkbaar geworden.
Tegelijkertijd wordt de stad steeds drukker waardoor het bezit van een
goed bereikbaar buitenhof zeer aanlokkelijk is. Gilbert Van Schoonbeke
speelt met de aanleg van het Leikwartier, dat buiten de omwalling ligt,
in op deze vraag.
In 1547 koopt hij van Willem van de Werve, schout* van Antwerpen,
het landgoed ‘Ter Beke’, een landelijk domein van zesenveertig hectare
ten zuiden van de omwalling. Bedoeling is er een hovenkwartier aan te
leggen waar de gegoede burgerij een buitenverblijf kan oprichten. Op
de gronden opent Van Schoonbeke de Markgravelei, de hoofdader van
de nieuwe wijk en hierbij aansluitend de Emmauslei (het westelijk deel

van de huidige Van Schoonbekestraat), de Sint-Jorislei (Oudekerk- en
Sint-Laureisstraat) en nog een aantal straten waarvan de juiste topografische ligging niet meer zeker is. Om zijn wijk een residentieel karakter
te geven vraagt Van Schoonbeke de eigenaars bomen te planten op de
perceelsgrenzen.
In een tijdspanne van vier jaar (1547 – 51) verkoopt Van Schoonbeke
vijfenvijftig percelen met een totale oppervlakte van zo’n twintig
hectare. Kopers zijn vooral kooplui. De economische malaise van de
jaren 1550 bemoeilijkt de verdere verkoop van de gronden. Toch heeft
Van Schoonbeke ook met de verkoop van de helft van de percelen zeker
geen verlies geleden. Vlak voor zijn dood, in 1556 koopt handelaar en
grondspeculant Jacob van Hencxthoven nog het goed ‘Ter Beke’ met
de bijhorende gronden. De resterende percelen worden tijdens de economische heropleving aan vooraanstaande Antwerpse handelaars verkocht. Rond 1570 zijn alle gronden verkocht en telt het Leikwartier 126
buitenhoven.
Met de bouw van het Zuidkasteel* vanaf 1567 wordt de uitbreiding van
de Lei in westelijke richting onmogelijk. Bovendien leidt de nabijheid
van de citadel herhaaldelijk tot troepenbewegingen, inkwartiering,
plundering en zelfs de totale vernieling van de wijk. In de tussenliggende, vredige periodes worden de hoveniers- en speelhoven telkens
heropgebouwd. Stilaan groeit het belang van de buurt wat blijkt uit
het instellen van eigen kerkdiensten in 1627 en het verkrijgen van een
eigen parochie en kerk in 1659.
Door de aangroei van de bevolking wordt de kerk meermaals vergroot,
maar in 1814 wordt ze om strategische redenen door de Fransen vernield. Ook de rest van de wijk deelt nogmaals in de verwoestingen. Na
de overwinning van de Nederlanders kent Antwerpen een algemene opgang, waarvan ook het Leikwartier profiteert. In 1829 zijn er opnieuw
veertig speelhoven. Het Zuidkasteel wordt heropgebouwd en ter versterking wordt in 1817 de Sint-Laureisschans* opgericht. Hierdoor moet
de kerk op een nieuwe locatie heropgebouwd worden.
De Belgische omwenteling (1830) maakt een einde aan de bloei en ook
na de onafhankelijkheid blijven de Nederlanders de citadel bezetten.
Onder leiding van maarschalk Gérard wordt ze in 1832 ontzet. De gevolgen van de belegering zijn rampzalig voor de Lei, maar het is wel de
laatste keer dat de buurt de nadelige gevolgen ondervindt van de nabijheid van het Zuidkasteel. Het bouwwerk verliest zijn militaire betekenis
en in 1874 start de afbraak.
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Het Leikwartier herstelt zich geleidelijk van deze wonden. Tot de jaren
1850 bestaat de buurt grotendeels uit lusthoven*, boeren- en hovenierswoningen gelegen aan dreven en lanen zonder bestrating. De
talrijke herbergen worden op zon- en feestdagen druk bezocht en
tijdens de zomermaanden worden de hoven bewoond door vooraanstaande Antwerpenaren. Bekende bewoners zijn onder meer gouverneur Theodoor Teichman en zijn echtgenote Mimi Coopal, hun dochter
Constance en hun kleindochter Marie-Elisabeth Belpaire. Deze vrouwen
stichten verschillende caritatieve instellingen in de wijk en leggen daarmee de basis voor het hoog aantal scholen en verzorgingsinstellingen
dat zich vandaag in de buurt bevinden.
De afkoping van de Scheldetol (1863) zorgt voor een grote economische bloei in Antwerpen. Die gaat gepaard met een bevolkingsexplosie
en stadsuitbreiding. In 1864 start de afbraak van de zestiende-eeuwse
stadsmuur en de oprichting van de Brialmontomwalling. Deze ingrijpende verandering in het Antwerpse stadsbeeld heeft eveneens het uitzicht
van het Leikwartier bepaald. Het weggennet wordt door de nieuwe verdedigingsgordel onderbroken en sommige straten verdwijnen volledig
in de nieuwe omwalling. Het gedeelte binnen de vesting groeit uit tot
een volwaardig stadskwartier met statige meesterwoningen, heren- en
burgerhuizen. Hier en daar zijn nog restanten van lusthoven bewaard,
onder andere het Hof van Leysen. Zij staan, samen met de uitgestrekte
achtertuinen, in voor het groene karakter van de omgeving.
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Van Schoonbeke en Belpaire
in het Leikwartier

12

adres Torenhof, Markgravelei 86, 2018 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur. Doorlopend info over de site.
Presentatie Het ontstaan en de groei van het Leikwartier. Doorlopend
en tuintafel met catering.
wandeling b om 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 uur. Duur 115 minuten.
Groep van 25 personen. Reserveren kan vanaf 27/08, zie p. 10.

Het Torenhof is voor één dag de uitvalsbasis van Werkgroep De Lei. Dit
oudste restant van de voor het Leikwartier zo karakteristieke hoven van
plaisantie*, gaat terug tot de zeventiende eeuw en is in 1969 – 76 door
protestacties van Werkgroep De Lei van de sloop gered en beschermd.
Die vrijwaring blijft beperkt tot het poortgebouw en de Annonentoren,
genoemd naar de oorspronkelijke Italiaanse bewoners. De oostelijke
vleugel is een nieuwbouw uit de jaren 1980.
Er loopt een beeldpresentatie over het ontstaan en de groei van deze
residentiële wijk, van bij haar creatie door Van Schoonbeke in 1547 tot
de tijd van Marie-Elisabeth Belpaire. Zij is in 1853 in het Torenhof geboren, in een gefortuneerde familie, waartoe ook grootvader Theodoor
en tante Constance Teichmann behoren. De eerste was provinciegouverneur, de tweede ondernemend weldoenster. Ze verblijven verderop
in buitengoed de Bakkerstoren, inmiddels gedecimeerd tot ‘domein
Hertoghe’. Belpaire maakt de overgang mee van de Lei als stadsbuitenij* tot geïntegreerd en verdicht stadskwartier. Als romantisch chroniqueur legt ze de schoonheid vast: “Wat (…) een verrukkelijk panorama
(…): de hele Lei één witte en roze bloei. Immers heel dat kwartier bestond uit lusthoven, boeren- en hovenierswoningen. Overal dreven en
lanen, geen bestrating”.
Tijdens de wandelingen traceren we aloude zomerverblijven van de
Antwerpse happy few: de hoven Havenith, Leysen, Elzen, Key, Ter Beke,
Emmaüs, de Bergeyck en de Backer. We sporen naar negentiendeeeuwse relicten in het parochieschooltje van de Fransenplaats en in het
Emmaüsinstituut. We brengen panden, schenkingen en verkavelingen
in kaart van de familie Belpaire, die een eigen stempel drukte op het
sociale en culturele leven in de wijk. Ook de zorginstellingen zijn typisch: te danken aan de filantropisch ingestelde rijkelui die hier woonden. En zo betreden we de hotels Müller en Le Grelle… riante getuigen
in beaux-artsstijl van de negentiende-eeuwse grandeur van de Lei.
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Sint-Laurentiuskerk

13

e
adres Van Schoonbekestraat 155, 2018 Antwerpen
vrij toegankelijk van 13 tot 18 uur
Presentatie over Constance Teichmann en Marie-Elisabeth Belpaire en
de pastoors van de Sint-Laurentiusparochie.
WEBSITE  www.st-laurentius-antw.net

De Sint-Laurentiusparochie is in 1659 gesticht, maar al sinds 1629 worden er met goedkeuring van het kapittel missen gelezen in het Hof ter
Beke. De bevolkingstoename in de Lei en de invloed van vooraanstaande inwoners van het gebied liggen waarschijnlijk aan de oorsprong
van de oprichting. De nieuwe parochie zou naast de Lei ook het Kiel,
Beerschot en Harincrode bedienen.
Bij de stichting schenkt juffrouw Victoria Candida de Trogne een som
geld en een stuk land op de hoek van de huidige Oudekerkstraat en de
Markgravelei, voor de oprichting van een kerk en de aanleg van een
kerkhof. De bouw begint in 1660 en een jaar later is de kerk klaar. Ze
wordt toegewijd aan Sint-Laurentius, patroonheilige van het Spaanse
garnizoen in het Zuidkasteel* en de Heilige Catharina, de patrones van
het Kiel. In 1683 en in 1701 wordt het bouwwerk vergroot.
Bij de belegering van het Zuidkasteel tijdens de Oostenrijkse Successie
oorlog in 1746, worden de kerk en de Lei zwaar beschadigd. Op dezelfde
plaats wordt in 1777 een nieuwe kerk opgericht. In tussentijd gaan de
missen door in een tijdelijke houten kapel. In 1797 wordt de kerk door
de Franse bezetter gesloten en verkocht. De koster en een lid van de
kerkfabriek slagen erin het gebouw aan te kopen terwijl andere parochianen een deel van het kerkmeubilair weten te recupereren. Na het
concordaat* tussen de paus en Napoleon kunnen de missen dan ook
snel hervat worden.
In 1814 worden de kerk en heel wat huizen op de Lei om strategische
redenen afgebroken. Door de oprichting van de Sint-Laureisschans*
(1818) is de heropbouw van de kerk op dezelfde plaats uitgesloten. In
1824 wordt een grond gekocht op de hoek van de Van Schoonbekstraat
en de Markgravelei. Pierre Bruno Bourla ontwerpt een nieuwe kerk
en pastorie in laat-classicistische stijl. Wegens de groeiende bevolking wordt de kerk in 1891 vergroot, maar bij de inhuldiging van het
Heilig Hartbeeld in 1927 droomt burgemeester en parochiaan Frans
Van Cauwelaert hardop van een nieuwe, eigentijdse kerk. Jef Huygh
wint de ontwerpwedstrijd en in 1932 begint de bouw van het huidige
neobyzantijnse complex.
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Likeurstokerij Elixir d’Anvers

14

e
adres Haantjeslei 132, 2018 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 17 uur
Wat kan je bekijken? De gelijkvloerse verdieping van de stokerij met
de productiehal en het historische magazijn.
WEBSITE  www.elixirdanvers.be

In 1863 voltooit François-Xavier De Beukelaer, student medicijnen
en farmacie, het recept voor Elixir d’Anvers. Elixirs zijn suikerhoudende, alcoholische dranken gearomatiseerd met planten en kruiden.
Aanvankelijk worden ze als geneesmiddel bereid, maar in de tweede
helft van de negentiende eeuw nuttigt de gegoede bevolking ze steeds
vaker als genotsmiddel. Elixir d’Anvers krijgt de typische achthoekige
fles en een herkenbaar etiket. Zowel het recept, de fles als het etiket
worden door De Beukelaer gepatenteerd.
Het drankje wordt aanvankelijk aan de Paardenmarkt gebrouwen, maar
door het grote succes van het product kampt de zaak al snel met plaatsgebrek. Na een aantal omzwervingen koopt het bedrijf in 1894 een
kasteel met park en een stuk grond op de hoek van de Haantjeslei en
de Van Trierstraat.
Het kasteel wordt in 1919 overgekocht door de Antwerpse Maatschappij
voor Goedkope Woningen die in een slinger errond appartementen
opricht. Het gebouw zelf doet aanvankelijk dienst als zetel van de maatschappij en wordt in 1957 afgebroken voor de aanleg van een plein.
Op de aangekochte grond wordt in 1894 een likeurstokerij gebouwd
in neo-Vlaamse renaissancestijl, een ontwerp van Jules Hofman (zie
p. 201). In de loop der jaren wordt het complex een aantal keer aangepast en uitgebreid. Het bestaat uit een productiehal met destilleerkolven en eikenhouten vaten, magazijnen, een toegangspoort met
doorgang naar de binnenkoer, een kantoorgedeelte met bewaard directeursbureel, de voormalige flessenwasserij, ketelruimte met schoorsteen, enzovoort.
De tweeëndertig ingrediënten voor Elixir d’Anvers worden in een alembiek* met zuivere alcohol gemengd. Vervolgens wordt het product
gedestilleerd. De kolven worden verwarmd met stoom. Het verkregen
alcolaat komt in een mengketel terecht waar zuivere alcohol, gedemineraliseerd water en suiker worden toegevoegd. Vervolgens moet de
drank een vijftal maanden rijpen op houten vaten waarna het in flessen
wordt gedaan.
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De Beukelaer blijft het assortiment vernieuwen. Op het ogenblik dat
de kolven niet in gebruik zijn voor de productie van Elixir d’Anvers
worden ook andere producten gedestilleerd. Na het overlijden van
F.X. De Beukelaer wordt de firma overgenomen door zijn zonen. De zaak
blijft in de familie tot er in 1997 geen opvolger meer wordt gevonden.
Cinoco nv onder leiding van de familie Nolet, die al vanaf de zeventiende eeuw actief is in het stoken van jenever, neemt de zaak over.
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School De Sterrekijker

15

e
adres Durletstraat 8, 2018 Antwerpen
vrij toegankelijk van 11 tot 17 uur

In 1874 wordt op de gronden van mevrouw Durlet, moeder van stadsbouwmeester Frans Durlet, een straat geopend. De plannen om hier
een jongensweeshuis op te richten dateren van kort daarna. Het gebouw moest het Knechtjeshuis vervangen. Dit is in de zestiende eeuw
gesticht door de zus van Gilbert Van Schoonbeke.
In 1875 schrijft het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen een architectuurwedstrijd uit. Winnaars zijn de gebroeders Blomme. Ze ontwerpen
een monumentaal complex in neo-Vlaamse renaissancestijl. In de instelling kunnen 300 kinderen terecht. Er zijn twee afdelingen, elk voor
150 jongens van respectievelijk jonger en ouder dan twaalf jaar. Het
gebouw wordt in 1883 ingehuldigd.
Het hoofdgebouw aan de Durletstraat bevat onder andere een portiers
loge en de directeurswoning. Het ligt aan de oostzijde van de binnenkoer. In de noordelijke en de zuidelijke vleugel bevinden zich de twee
afdelingen van het weeshuis. Op het gelijkvloers zijn de refters, kleedkamers, waszalen, een speelzaal bij de kleine jongens en een studiezaal
in de andere afdeling. Op de verdieping zijn de slaapzalen. Aan de westzijde wordt de binnenkoer afgesloten door de keuken-, atelier- en infirmerievleugel met aansluitend de turnzaal voor de school die volgens de
oorspronkelijke plannen aan de Ballaarstraat zou worden opgericht.
De geplande lagere school is nooit gebouwd, maar vanaf de jaren 1930
wordt het weeshuis gedeeltelijk in gebruik genomen als Middelbare
Handelsschool voor meisjes. In 1952 worden de schoolgebouwen overgedragen van de Commissie voor Openbare Onderstand naar Onderwijs.
Na ingrijpende verbouwingen wordt het Hoger Instituut voor Handel en
Administratie er ondergebracht. Momenteel is het complex in gebruik
als kleuter, lagere en middelbare school.
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School De Kolibrie

16

adres Markgravelei 149, 2018 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Rondleiding  doorlopend

Lange tijd zijn er naast privéscholen, waar men betaalt om les te
krijgen, ook armenscholen gerund door katholieke kloosterorden of
verbonden aan een kapittel of parochie. Vanaf 1810 betaalt de stad
enkele privé-onderwijzers om een aantal arme kinderen op te nemen.
Op initiatief van burgemeester Florent Van Ertborn wordt in 1819 in de
oude Sint-Jacobskapel een eerste stedelijke lagere school voor jongens
opgericht. Rond 1825 kunnen ook werkende meisjes er terecht in de
‘noenschool’, waar ze tijdens de middag een uurtje les kunnen volgen.
Met de oprichting van deze school stopt de stad de betoelaging van
privéleraars. Enkel buiten de omwalling, in de Sint-Willibrordus- en de
Sint-Laurentiusparochie, wordt het systeem nog in stand gehouden.
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De school in de Sint-Jacobskapel is van het Lancastertype. Alle leerlingen krijgen er les in hetzelfde lokaal. De leraar laat zich voor het doceren bijstaan door de oudere, betere leerlingen. Vanop een podium vooraan in het lokaal kan de leraar toezicht houden. Omdat de minister van
onderwijs tegen het systeem gekant is, krijgt de stad geen subsidies
voor haar nieuwe school.
Met de schoolwet van 1842 worden gemeenten verplicht om een lagere
school te hebben. In dezelfde periode verdringt het klassikaal onderwijs
het mutueel stelsel*. In plaats van één groot lokaal worden nu schoolgebouwen met klaslokalen gebouwd. Banken met twee zitplaatsen en
een rugleuning vervangen vanaf 1866 de lange banken voor tien tot
twaalf leerlingen. Het ontwerp is van stadsarchitect Pieter Dens. De
banken zijn een groot succes en worden zelfs tentoongesteld op de
wereldtentoonstelling van Parijs in 1878.
In Antwerpen komen er tussen 1830 en 1872 zestien stedelijke
scholen bij. De school van de Markgravelei dateert van 1862. Het is
het eerste en het kleinste uit een reeks schoolcomplexen die stadsbouwmeester Pieter Dens ontwerpt. De andere bevinden zich in
de Kapucinessenstraat (1863), de Sint-Elisabethstraat (1866) en de
Boerhavestraat-Schoolstraat (1870 – 74).
Het complex, dat bestaat uit een volledig gescheiden jongens- en
meisjesschool, is grosso modo in zijn negentiende-eeuwse vorm bewaard. In 1888 wordt rechts van het schoolgebouw de turnzaal opgericht naar ontwerp van stadsbouwmeester Gustave Royers. In 1884
heeft hij ook de onderwijzerswoning links van het gebouw getekend,
maar ze is pas in 1892 gerealiseerd. Als één van de eerste stedelijke
lagere scholen wordt hier de individuele lessenaar van Dens ingevoerd.

88

School De Kolibrie

leikwartier

89

Kasteel Fester
– de!Kunsthumaniora

17

adres Karel Oomsstraat 24, 2018 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
tentoonstellinG Een negentiende-eeuwse stadsontwikkeling in het
Duits kwartier.
Rondleiding  De stadsgidsen geven buiten doorlopend informatie over
kasteel Fester.
website www.dekunsthumaniora.be

Tot het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft de hele omgeving
hier nog een landelijk karakter. Kasteel Fester is een voorbeeld van de
open bebouwing met landhuizen die hier kenmerkend was en waar hier
en daar nog landschappelijke en bouwkundige restanten van te vinden
zijn. Aan de Karel Oomstraat 69 bevindt zich het Hof van Biart, een
lusthof* waarvan de tuin vanaf het laatste kwart van de negentiende
eeuw stelselmatig is verkaveld. Ter hoogte van de Karel Oomstraat 19
staat tot de jaren 1990 het Hof van Kempeneers dat verdwijnt voor een
kantoorcomplex. De grote ceder is een restant van de tuin. Gekendere
voorbeelden zijn het domein Hertoghe en het Hof van Leysen.
De kern van het kasteel Fester dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Omstreeks 1869 komt het pand in het bezit van kunstschilder en directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten,
Nicaise De Keyser en van zijn echtgenote. Zij laten het gebouw in 1875
uitbreiden en aanpassen in neorenaissancestijl naar ontwerp van
Joseph Schadde. In 1882 laat De Keyser van het koetshuis een atelier
maken. Vijf jaar later overlijdt hij.
Henri Fester wordt dan eigenaar van het gebouw. Hij is zakenman en
mecenas van het muziekleven en de beelden kunsten. Tussen 1892 en
1910 laat hij het complex in verschillende fasen aanpassen en uitbreiden. Architect Henri Thielens tekent de plannen voor een salon en
oranjerie aan de achterzijde (1892), het tuinhek (1899), een volledige
nieuwe voorgevel in neorenaissancestijl (1900), de herinrichting van
het interieur (1900) en de verbouwing van de bestaande bijgebouwen
tot stallen en remise* (1908). In 1910 ontwerpt Joseph Hertoghs een
wintertuin en muzieksalon.
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Beschietingen in oktober 1914 verwoesten het pas afgewerkte gebouw.
Wie verantwoordelijk was voor de heropbouw en herinrichting is niet
bekend. Vooral de trapzaal en de riante lokalen op de bovenverdieping
behielden hun vroegere karakter.
Na de Tweede Wereldoorlog wordt het Rijksinternaat voor
Schipperskinderen in het gebouw ondergebracht en sinds 1984 het
Rijksinstituut voor Kunstsecundair Onderwijs. De!Kunsthumaniora,
zoals de school vandaag heet, biedt in de tweede en de derde graad
kunstsecundair onderwijs aan, zowel beeldende- als podiumkunsten. Bij de herdenking van het begin en het einde van de Eerste
Wereldoorlog zijn er kunstprojecten uitgewerkt over alle afdelingen
heen over de geschiedenis van het schoolgebouw en de buurt tussen het Harmoniepark en de singel. In 2014 is het bombardement op
Antwerpen van oktober 1914 herdacht met een klank- en lichtspel
op de gevel van Kasteel Fester. In november 2018 is het einde van de
Eerste Wereldoorlog gevierd met een oratorium voor koor en dans in
galerie Campo & Campo op de Grotesteenweg, een tentoonstelling in
de school over de buurt anno 1875 – 1920 en over de doorbraak van
het modernisme in Antwerpen. Deze tentoonstelling wordt voor Open
Monumentendag in een nieuwe versie terug opgebouwd.
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spaanse omwalling

Spaanse omwalling

Een afgeweerde aanval van het Gelderse leger in 1542 zorgt ervoor
dat de geplande vervanging van de middeleeuwse verdedigingsmuur
niet langer wordt uitgesteld. De nieuwe omwalling is van het gebastio
neerde type, een ontwerp van ingenieur Donato di Boni uit Bergamo.
Aangezien ze een verdere stadsuitbreiding onmogelijk maakt wordt
zesentwintig hectare grond in het noorden van de stad als reserve mee
ommuurd.
Om de werken te bekostigen zijn nieuwe accijnzen ingesteld, leningen
aangegaan en renten* verkocht. Zeven jaar na de start van de werken is door geldgebrek nog niet de helft van de omwalling voltooid.
Wanbeleid en corruptie binnen het stadsbestuur zijn daar mee verantwoordelijk voor. Het voorstel om bijkomende belastingen te heffen om inkomsten te genereren stuit dan ook op hevig verzet van de
ambachten.

Als oplossing stelt Van Schoonbeke in 1549 aan het stadsbestuur en
de centrale regering voor om de gronden in de schuttershoven* en
de Nieuwstad* te valoriseren en te verkopen. In 1551 belooft hij ook
de stadsomwalling af te werken en alle materialen te leveren voor
drieëntwintig gulden per roede, ongeveer veertig percent goedkoper
dan voordien. In totaal gaat het om ruim 8000 roeden ofwel meer dan
79.000 kubieke meter omwalling. Het voorstel zou het stadsbestuur dus
heel wat geld besparen.
Om deze lage aanbestedingsprijs te garanderen moet Van Schoonbeke
de kosten van de bouwmaterialen drukken. Baksteen neemt de grootste hap uit het budget. Gezien de grote vraag blijft de prijs ook stijgen.
Van Schoonbeke richt daarom samen met Jacob Van Hencxthoven in
Hemiksem zestien steenbakkerijen op en bouwt kalkovens in de buurt
van Namen en Saeftinghe. Om zijn ondernemingen van goedkope
brandstof te voorzien pacht en ontgint Van Schoonbeke de keizerlijke
veengronden in de Gelderse vallei. Om het project rendabel te maken
moet hij het transportprobleem oplossen. Hij legt op eigen kosten een
zestien kilometer lang kanaal aan tussen Veenendaal en Amersfoort
om de brandstof via de Eem en de Zuiderzee te vervoeren. Voor de hele
onderneming engageert Van Schoonbeke een aantal kapitaalkrachtige
ondernemers met wie hij de ‘compagnie van de moeren’ opricht, te
vergelijken met de latere maatschappijen op aandelen. Hout tenslotte
verkreeg Van Schoonbeke door de ontginning van het domaniaal bos
te Buggenhout. Enkel natuursteengroeven heeft hij, omwille van de
verregaande specialisatie, nooit in eigen beheer gehad. Om steeds over
voldoende arduin te beschikken sluit hij een contract af met de pachter
van zes steengroeven in Vilvoorde.
De omwalling is de grootste openbare onderneming uit de zestiende
eeuw. De productie en levering van alle bouwmaterialen is in handen van Van Schoonbeke die zo een monopoliepositie verwerft. De
bouwwerken laat Van Schoonbeke door een aantal kapitaalkrachtige
onderaannemers uitvoeren. Op die manier moet hij niet zelf de nodige
geschoolde en ongeschoolde arbeiders aanwerven en controleren. Door
deze hele handelwijze maakt Van Schoonbeke heel wat vijanden onder
andere bij kleine bouwondernemers en handelaars in bouwstoffen. Ook
met de fortificatiemeesters* botst het regelmatig over de kwaliteit van
zijn materialen, maar zij kunnen niet op tegen de invloedrijke beschermers van Van Schoonbeke.
De omwalling blijft tot het midden van de negentiende eeuw overeind,
maar ondergaat in de loop van de tijd aanpassingen. De bouw van het
Zuidkasteel* gebeurt nog in de zestiende eeuw en in de achttiende
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eeuw worden allerlei voorwerken opgericht om de zwakheden van de
ondertussen verouderde omwalling op te heffen. In de negentiende
eeuw wordt de omwalling steeds meer als hinderlijk ervaren en uiteindelijk afgebroken. Op haar tracé komen de Leien: brede, beboomde
boulevards bebouwd met burger- en herenhuizen afgewisseld met
prestigieuze gebouwen als de Opera, het Justitiepaleis en de Nationale
Bank.
Stilaan evolueren de Leien van een wandelboulevard naar de belangrijkste invals- en doorgangsweg van de stad. Vanaf het interbellum worden
huizen afgebroken en vervangen door appartementsgebouwen en in
het noorden wordt de Waaslandtunnel aangelegd. De schaalvergroting
zet zich na de Tweede Wereldoorlog door, waarbij de oorspronkelijke
perceelsbreedte soms bewaard blijft, maar steeds een hogere bouwhoogte wordt aangehouden.
In 2002 starten de herinrichtingswerken van de Leien en in 2015
gaat de tweede fase in. Tijdens de werken worden telkens sporen
van de Spaanse omwalling die nog onder het maaiveld aanwezig zijn
blootgelegd.
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Kipdorpsite

18

d
adres werfingang op hoek van de Kipdorpbrug en Italiëlei,
2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 17 uur
Wat kan je bekijken? Loop langs de stadsmuur, onder de brug tot bij
het bastion. Dit is een unieke kans om de monumentale zestiende-eeuwse site van dichtbij te bekijken. De archeologen geven ter plaatse uitleg
over de vondsten, de opgraving van de Spaanse omwalling en over het
restauratieproject.
Voor kinderen d Speur met deze zoektocht naar het verleden van de
Kipdorpsite. Voor je inspanning krijg je een beloning.
WEBSITE  www.antwerpenmorgen.be/kipdorpsite
WEBSITE www.efforts-europe.eu/european-fortress-day

De voltooiing van de Spaanse omwalling (1542 – 53) is één van de huzarenstukjes van Gilbert Van Schoonbeke. De stadsmuur blijft in gebruik
tot in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het verloop ervan
vormt de blauwdruk voor de huidige Leien, die aangelegd worden op
de gedempte stadsgrachten. Bij de heraanleg van de Noorderleien in
2016 – 19 komen indrukwekkende resten van de stadsmuur, de bastions*
en bruggen van deze zestiende-eeuwse stadsomwalling opnieuw aan
het licht. Afhankelijk van de aard van de werken, gaande van de heraanleg van de wegenis, het vernieuwen van de riolering, of de bouw
van auto- of premetrotunnels, varieert de impact op de historische
resten. De archeologische dienst onderzoekt alle structuren nauwkeurig
voor de werken verder gaan. Deze archeologische begeleiding is vooraf
goed voorbereid en gepland op basis van de ervaring uit de heraanleg
van de Zuiderleien in 2002 – 06 en archeologisch vooronderzoek in 2006,
2010 en 2012.
Net als bij het Keizersbastion (zie p. 107) ijvert de archeologische dienst
ook om de vestingresten maximaal te sparen. Terwijl bepaalde delen
van de omwalling, na onderzoek, noodgedwongen moeten verdwijnen zoals het bastion Huidevetterstoren, worden in de zone van de
Kipdorppoort grote delen bewaard en geïntegreerd in het ontwerp. De
resten van de Kipdorpbrug, het -bastion en de bocht van de stadsmuur
maken nu als openluchtsite deel uit van het openbaar domein. De
stadsmuur geeft over een lengte van ruim 75 meter vorm aan de zijmuur van de tunnel in de richting van de ondergrondse parking onder
het Operaplein, een ontwerp van studio Manuel de Solà-Morales.
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Voor de Kipdorpbrug wordt een aparte strategie toegepast. De brug
wordt geconsolideerd met een horizontaal net van glasvezelstaven en
verticaal ingebrachte stalen profielen. Pas daarna is het geheel volledig
vrijgegraven tot op funderingsdiepte. Deze aanpak was nodig om na het
onderzoek de centrale brugpijler weg te kunnen breken om de autotunnels onder de bruggewelven door te laten. De tunnels doorkruisen ook
het Kipdorpbastion. Van dit bolwerk worden de twee kazematten* en
poternes* opgegraven. Tussen de kazematten was het bastion* binnenin opgevuld met aarde. Bij de opgraving zijn sporen van oudere
gebruiksfasen aangetroffen, die teruggaan tot de middeleeuwen. Naast
een weg met karresporen wordt ook de rand van de gracht van de middeleeuwse omwalling aangetroffen.

De opgraving van het grachtpakket* rondom de Kipdorpbrug vormt een
aparte uitdaging. Met een team van archeologen en de hulp van tientallen studenten en vrijwillige metaaldectoristen is de grachtzone laag
per laag onderzocht tot een diepte van 7,50 meter onder het maaiveld.
Hierbij is een rijkdom aan archeologische vondsten zoals houten speelballen, knikkers, pijpekopjes, lederen schoeisel en muntjes aangetroffen, die verband houden met het dagelijks leven rondom de grachten,
maar ook heel wat militaire vondsten zoals musketkogels, kruithoorns
en kanonballen. Ter hoogte van de Kipdorpbrug is de historische veldslag de Franse Furie in 1583 uitgevochten, waarbij de Franse Hertog
van Anjou de stad aanvalt met zijn leger. Zowel de opgravingen als het
restauratieproject vormen een bijzondere en unieke realisatie. Met de
integratie en presentatie van deze historische site op dit verkeersknooppunt wordt een compromis beoogd tussen monumentale erfgoedzorg
en de eisen van moderne mobiliteit. Daarnaast krijgt dit belangrijke
onderdeel van de Antwerpse stadsgeschiedenis opnieuw een plaats in
het huidige straatbeeld.

Kipdorpsite
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Na documentatie en opnames met 3D-scanning worden de parementstenen van de oorspronkelijk meer dan tien meter hoge stadsmuur ontmanteld om na de nieuwe aanleg terug opgebouwd te worden tussen
de dakbalken van de parking.
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Keizersbastion

19

ed
adres parking Nationale Bank niveau -3, op de hoek van de Frankrijklei
en Maria-Theresialei, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Wat kan je bekijken? De zestiende-eeuwse monumentale resten van
het bastion en de façade van de Keizerspoort. Aan de toegangszone is er
duiding van het bouwwerk via panelen, enkele vondsten en de maquette
van het bastion.
Mini-expo met de vondsten van de recente opgravingen van de Spaanse
omwalling aan de Kipdorpbrug.
Lezing door archeoloog om 10, 11, 12, 14, 15 en 16 uur.
Duur 25 minuten.
ZOEKTOCHT Voor kinderen d Tijdens de zoektocht kom je meer te
weten te komen over het bastion. Voor je inspanning krijg je een beloning.
WEBSITE www.antwerpenmorgen.be/keizersbastion
WEBSITE www.efforts-europe.eu/european-fortress-day

De gebastionneerde versterking, gekend als de Spaanse omwalling, is
ontworpen door de Italiaanse ingenieur Donato di Boni en wordt vanaf
1542 gebouwd door Karel V ter vervanging van de verouderde middeleeuwse stadsomwalling. De nieuwe omwalling omvat negen bastions*,
acht fronten*, vijf stadspoorten, een gracht en een buitengrachtmuur.
Op vijf plaatsen in deze gordel kan via bruggen over de gracht en doorheen monumentale poortgebouwen, de stad betreden worden.
Het Keizersbastion met poort in renaissancestijl geldt als het typevoorbeeld voor het bouwplan en de kwaliteitsvolle afwerking. De poort is
samen met het bastion, de brug en de stadsmuur als eerste afgewerkt
in 1545 en plechtig ingereden door Karel V. Het is één van de eerste
poortcomplexen die voltooid is en van waaruit de volledige omwalling
verder ontwikkeld is. In 1549 worden de bouwactiviteiten door financiële problemen en verschillende disputen onderbroken, maar dankzij
de vooruitstrevende aanpak van Gilbert Van Schoonbeke is de Spaanse
omwalling uiteindelijk toch voltooid.
Later is de versterkingsmuur verschillende keren gerenoveerd, maar
in de tweede helft van de negentiende eeuw verliest ze haar functie.
Vanaf 1864 begint de afbraak. Op de gedempte grachten wordt de
brede boulevard, de Leien, aangelegd. Bij de heraanleg van zowel de
Zuiderleien in 2002 – 06 als de Noorderleien in 2016 – 19 komen indrukwekkende resten van de stadsmuur, haar bastions en bruggen opnieuw
aan het licht.
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Voor de werken op de Noorderleien kan het behoud van het historisch
muurwerk en de moderne integratie ervan goed voorbereid worden (zie
p. 103 ). Bij de heraanleg van de Zuiderleien wordt een grote reddingsoperatie op touw gezet, met de steun van het Vlaams Gewest, om een
deel van het Keizersbastion te kunnen bewaren in de ondergrondse parking aan de Nationale Bank. Een dertig meter lang stuk van het relict,
waaronder de zuidelijke voorzijde met bastionpunt wordt met diamantkoord opgedeeld in blokken van drie ton, geconsolideerd en tijdelijk gestockeerd. In 2006 wordt het bastion heropgebouwd, zes meter onder
de oorspronkelijke plaats, waar het nu te bezoeken is.
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Pierre Withaeckx lichtadvies

20

adres Frankrijklei 148, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
WEBSITE www.pierre-withaeckx.be

Tegenwoordig bestaat de bebouwing aan de Frankrijklei overwegend uit
moderne hoogbouw met appartementen en kantoren. Oorspronkelijk
stonden er voornamelijk herenhuizen met bepleisterde en beschilderde
gevels. Dit pand is daar een voorbeeld van. Deze neoclassicistische herenwoning met achterliggend kantoorgebouw in de Tabaksvest 63, is in
1883 door Ernest Stordiau ontworpen. Bouwheer is Victor Robijns, advocaat en investeerder in een ballonvaartproject op de wereldtentoonstelling van 1894. Stordiau en Robijns werken in 1889 nog samen voor
de bouw van vier woningen aan de Belgiëlei.
Het kantoorgebouw in de Tabaksvest, waar het advocatenkantoor
gevestigd was, is een sobere baksteenbouw. Dit soort achterhuizen,
uitkomende in de parallelle achterliggende straat zijn typisch voor de
stadszijde van de Frankrijklei. Er zijn doorgaans stallingen, kantoren of
remises* in ondergebracht.
Het oeuvre van Stordiau wordt gekenmerkt door een veelheid aan
bouwstijlen, met een voorliefde voor neorenaissance en sobere art
nouveau. Hier wordt, naar analogie met de meeste andere herenhuizen die op dat moment op de Frankrijklei gebouwd worden, gekozen
voor een neoclassicistische stijl. Vermoedelijk is dit de wens van de
opdrachtgever.
Het grondplan kent de traditionele planopbouw van negentiendeeeuwse woningen, met een opeenvolging van kamers, die allemaal in
een zijdelingse gang uitkomen. De afwerking van de interieurs volgt
eveneens de eind negentiende-eeuwse conventies met parket- of plankenvloeren, stucplafonds met moulures, marmeren schouwen, dubbele
houten of beglaasde tussendeuren en neostijlen die variëren naargelang de functie van de kamers. De woning is verbouwd tot winkel, rekening houdend met de oorspronkelijke rijke aankleding van de salons.
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Begijnhofkerk

21

e
adres Rodestraat 39, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Rondleiding  de aanvangsuren hangen uit aan de inkom.
Duur 30 minuten.

De begijnenbeweging ontstaat in de twaalfde eeuw. Het zijn religieuze
vrouwen die wel een gelofte van kuisheid en gehoorzaamheid afleggen,
maar geen afstand doen van hun wereldlijke goederen. Aanvankelijk
leven ze verspreid over de stad, maar tijdens een bezoek in 1239 vraagt
de bisschop van Kamerijk dat ze gegroepeerd gaan leven. De Antwerpse
poorter Geert van de Werve stelt hen daarvoor een grond ter beschikking in de omgeving van de huidige Begijnenstraat.
Het begijnhof Sioen wordt in 1246 gesticht. Rijke begijnen wonen in
hun eigen huis, armere begijnen in een conventshuis. Het begijnhof
wordt geleid door een grootmeesteres, verkozen door de andere begijnen. Een momboor of voogd handelt de wereldlijke zaken af. Om in hun
levensonderhoud te voorzien borduren de begijnen, ze klossen kant of
zijn actief in de ziekenzorg en onderwijs. Het begijnhof ontwikkelt zich
tot een geheel van vijfenzeventig kamers, een loeve* en een kerk. In
1542 wordt het complex op bevel van de magistraat* met de grond gelijk gemaakt om te vermijden dat de aanvallende troepen van Maarten
van Rossem zich er zouden verschansen.
De begijnen richten vanaf 1544 een nieuw complex op binnen de omwalling, tussen de Kipdorp- en de Rodepoort. Het gebied bestaat tot
dan uit raamhoven*, blekerijen* en boomgaarden. Op zijn hoogtepunt
omvat het begijnhof een tachtigtal huizen, drie conventen opgetrokken tussen 1650 en 1690 en wonen er 280 begijnen. Het bestaat uit de
combinatie van een pleinbegijnhof met achterhof, infirmerie, kerk en
voorhof en een straatbegijnhof ontsloten door een L-vormige steeg.
Tijdens de Franse periode wordt de kerk geconfisqueerd en verkocht. De
begijnen verlaten de plek en Franse soldaten worden er ingekwartierd.
Wanneer de begijnen in 1821 hun begijnhof terug in handen krijgen
zijn de helft van de woningen, de infirmerie en de kerk afgebroken en
de grond verkocht voor verkaveling. Van de kerk is enkel het hoogkoor
bewaard. Het wordt geïntegreerd in de nieuwe neogotische kerk die
tussen 1827 en 1830 wordt opgericht. De resterende woningen dateren
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grotendeels uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, een aantal
woningen wordt in het begin van de twintigste eeuw heropgebouwd.
Het complex is al verschillende keren, soms ingrijpend, gerestaureerd.
In 1925 nemen alle begijnen hun intrek in het Oude Convent, waarna
de woningen worden verhuurd aan behoeftige vrouwen en later aan
gepensioneerde priesters, alleenstaande vrouwen en bejaarde koppels.
In 1986 overlijdt het laatste begijntje.
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Sint-Michiel- en Petruskerk

22

e
adres Amerikalei 165, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 12 tot 18 uur
Wat kan je bekijken? De kerk en sacristie.
Rondleiding  doorlopend. Duur 30 minuten. Groep van 15 personen.
Inlichtingen paul.clerckx@telenet.be & migom.jean@telenet.be

In 1877 dient het bisdom een plan in om langs de nieuwe boulevard
op het Zuid een kerk op te richten. Voorwaarde is dat de gronden haar
gratis ter beschikking worden gesteld. De Société Anonyme de Sud
d’Anvers weigert, maar door de komst van nieuwe bewoners en om
de verkoop van zuidergrond te stimuleren, stemt zij in 1883 toch in.
Nog hetzelfde jaar tekent architect Baeckelmans de plannen voor een
eerste, voorlopige kerk. Op 1 mei 1884 wordt ze ingewijd.
Het liberale stadsbestuur ziet het nut van de kerk niet en weigert
gedurende verschillende jaren om de nieuwe parochie te erkennen.
Wanneer ze dat in 1886 uiteindelijk wel doet, weigert ze de bouw van
de definitieve kerk mee te financieren. Als argument haalt het stadsbestuur aan dat het door de schenking van de gronden — als aandeelhouder van de Société — zijn deel al heeft gedaan. Toch slaagt de kerkfabriek er stilaan in de nodige budgetten bij elkaar te brengen. De eigen
middelen bedragen 100.0000 frank. De provincie en de staat passen elk
hetzelfde bedrag bij, maar het stadsbestuur blijft onvermurwbaar. Het
faillissement van de Société Anonyme in 1890 wordt in de toenmalige
pers toegeschreven aan het uitblijven van de bouw van de Scheldebrug
en van een volwaardige kerk. Dit laatste zou gelovigen tegenhouden
om zich op het Zuid te vestigen
Kort na de oprichting van de parochie stelt architect Frans van Dijk
voor om gratis plannen voor de nieuwe kerk te ontwerpen. De definitieve versie die hij in juni 1892 voorlegt, wordt geraamd op 500.000
frank, vijf keer meer dan een gemiddelde dorpskerk. De ontbrekende
200.000 frank worden bijgepast door de broer van pastoor Kinschots.
Op 1 augustus 1893 wordt de eerste steen gelegd en op 4 mei 1897 is
de kerk klaar voor inhuldiging. Het gebouw is op dat moment verre
van afgewerkt. Zelfs de vloer en de deuren zijn nog niet geïnstalleerd.
Opnieuw ontbreken de nodige middelen. Enkele voorziene bouw- en
decoratiewerken worden nooit gerealiseerd.
De kerk is op vraag van het stadsbestuur in vroegchristelijke basilicavorm uitgevoerd, omdat ‘Antwerpen geen enkel gebouw van dien aard
bezit’. Van Dijk maakt verschillende studiereizen naar Frankrijk en Italië,
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soms samen met pastoor Kinschots. Het exterieur is geïnspireerd op
de Romaanse kerken van de Dordogne en de Charante. De grootste inspiratiebron was de Saint-Pierre de Montrouge van Emile Vaudremer.
Voor de toren baseert Van Dijk zich op P. Abadies ontwerpen. Ondanks
de financiële beperkingen en de lange realisatietijd — er wordt tot een
heel eind in de twintigste eeuw aan de decoratie gewerkt — oogt de
binnenaankleding rijk en harmonieus. Zijn hele leven lang blijft Van Dijk
zich bezighouden met het uitwerken van decoratieve details. Zijn zoon
Henri volgt hem op als ‘huisarchitect’ van de kerk. Hij blijft de ontwerpen van zijn vader trouw.
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Hollandse synagoge

23

b
adres Bouwmeestersstraat 7, 2000 Antwerpen
Rondleiding  om 14, 15 en 16 uur. Duur 45 minuten. Groep van 35 personen. Reserveren kan vanaf 27/08, zie p. 10. De synagoge is in restauratie. Je betreedt een werf, draag daarom stevig schoeisel. Niet toegankelijk
voor rolwagens, rolators en kinderwagens.
WEBSITE www.jewisheritage.org/web/edjc/2019

Eind negentiende eeuw groeit de Joodse bevolking in Antwerpen sterk
aan. Gebedshuizen, zoals de voormalige Pieter Potkapel die sinds 1846
als synagoge fungeert, zijn te klein geworden. Het is de wens om een
echte synagoge op te richten. Het stadsbestuur stelt hiervoor in 1884
een terrein ter beschikking in het Zuidkwartier. Het hoopt op een prestigieus gebouw dat de uitstraling van de wijk zal vergroten.
De ontwerpopdracht gaat naar Ernest Stordiau. Hij maakt plannen voor
een monumentaal complex in oriëntaalse stijl, maar door het beperkte
budget moet hij het ontwerp vereenvoudigen. Het plan is klaar in 1888.
In 1890 wordt beslist het gebouw op te trekken op een andere locatie
en Stordiau maakt een volledig nieuw ontwerp. Uiteindelijk trekt hij
zich terug uit het project en neemt Joseph Hertoghs de opdracht over.
Hij baseert zich op het ontwerp van Stordiau. Om de prijs te verlagen
beperkt hij de hoogte van de gebedsruimte en vereenvoudigt de decoratie. De bouw begint in 1891 en twee jaar later is de synagoge voltooid.
De vierkante zijtorens zijn uitgewerkt als gedrongen minaretten en ook
de peervormige koepel doet oosters aan. De geveldecoraties zijn eveneens oriëntaals geïnspireerd. Voorbeelden zijn de ‘ajour’* b
 ewerkte
leuningen van de torens, de geometrische roedenverdeling* in Moorse
stijl van het roosvenster, het gebruik van de hoefijzerboog, de vormgeving van het maaswerk, de hangende nissen van de kroonlijst en
de achthoekige torentjes naast de inkom. In het interieur wordt het
gebruik van de hoefijzerboog doorgetrokken. Daarnaast zorgt ook het
stukwerk in moresk, een arabesk van Moorse vorm, voor een oosterse
sfeer. Momenteel is de synagoge in restauratie.
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nieuwstad

Nieuwstad
oude stad en de Nieuwstad* verbreed en verdiept. De werken starten in
juni 1549 maar een jaar later zijn nog niet de helft van de eerste en een
derde van de tweede vliet voltooid. Van Schoonbeke neemt de verdere
uitvoering van de werken op zich. Na nauwelijks zes maanden zijn de
eerste twee vlieten afgewerkt. Voor de realisatie van het derde kanaal
moeten gronden onteigend worden. De discussies en processen slepen
lang aan zodat de werken aan de derde vliet pas in 1555 kunnen starten.
In 1542 bij de aanleg van de nieuwe omwalling wordt, om een eventuele stadsuitbreiding mogelijk te maken, zesentwintig hectare moerasland in het noorden van de stad mee ommuurd. De valorisatie en
verkoop van de gronden kan volgens Van Schoonbeke helpen om de
hoog oplopende kosten van de nieuwe omwalling te dekken. In 1548
stelt hij daarom aan het stadsbestuur voor op deze plaats een havenkwartier met vier parallelle vlieten, binnenhavens, loodrecht op de
Schelde te creëren. De bestaande haven is onvoldoende uitgerust om
het toenemende scheepvaartverkeer op te vangen. Van Schoonbekes
project is de eerste globale visie voor de verbetering en uitbreiding van
de Antwerpse haven.
De vier vlieten worden wegens geldgebrek naar drie herleid. Voor de
aanleg van het eerste kanaal wordt de bestaande stadsgracht tussen de

Door de crisis van de jaren 1550 geraken de gronden in de Nieuwstad
niet verkocht. Van Schoonbeke stelt daarom voor tussen de eerste en de
tweede vliet een aantal brouwerijen op te richten. Het pachten* van de
bieraccijnzen geeft Van Schoonbeke inzicht in de sector en hij komt tot
de vaststelling dat die veel potentieel heeft voor winstoptimalisering, temeer omdat de brouwers niet corporatief georganiseerd zijn. Bier is één
van de belangrijkste levensmiddelen in de zestiende eeuw. Een continue
afzet is verzekerd, maar de lokale productie ondervindt concurrentie van
brouwers buiten de stad. Die beschikken over beter water en moeten
minder accijnzen betalen waardoor hun bier beter en goedkoper is.
Van Schoonbeke sluit ongeveer tegelijkertijd een contract af met de magistraat* voor de aankoop van gronden in de Nieuwstad en met dertien
brouwers uit de oude stad die bereid zijn zich daar te vestigen. Om hen
zo ver te krijgen bouwt Van Schoonbeke voor elk van hen een brouwerij
met ruime kelders en zolders en belooft hij om hen van voldoende zuiver water te voorzien. Bovendien verkrijgt hij voor hen van de stad economische en accijnsvoordelen ten opzichte van de brouwers in de oude
stad. In ruil beloven de brouwers enkel nog in de Nieuwstad te produceren en hun oude bedrijfspanden niet aan andere brouwers te verkopen
of te verhuren. Zij betalen Van Schoonbeke twee stuivers per 150 liter
geproduceerd bier, nemen turf van hem af en gebruiken zijn transportdienst. Op deze manier komt het overgrote deel van de bierproductie in
handen van Van Schoonbeke.
De oorlog met Frankrijk en de algemene mobilisatie, de economische
malaise en de steeds opgevoerde belastingdruk leiden tot misnoegen
bij de bevolking en tot een gespannen sfeer. In 1554 breekt oproer uit.
Opgestookt door mensen die Van Schoonbeke bij vorige transacties
tegen zich in het harnas jaagde, richt het ongenoegen zich ook tegen
Van Schoonbeke en vooral tegen zijn monopolie op de bierproductie. In
een paniekreactie maakt de magistraat een einde aan de privileges die
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ze aan de brouwerijonderneming van Van Schoonbeke heeft toegekend
en ontslaat hem uit stadsdienst.
In februari 1555 zorgt Karel V er persoonlijk voor dat de orde wordt
hersteld. Hij heeft immers geïnvesteerd in de brouwerijonderneming
door de koop van erfrenten* en Van Schoonbeke heeft hem een derde
van het tweestuiverrecht gegeven. De keizer verbreekt de door de opstandelingen afgedwongen stadsbesluiten. Na langdurige besprekingen
tussen Maria van Hongarije, Van Schoonbeke en de magistraat wordt
in oktober 1555 onder andere overeengekomen dat Van Schoonbeke
een vierde van de opbrengst van zijn onderneming aan de stad afstaat
en dat hij vier brouwerijen in de oude stad opricht. In ruil moeten alle
Antwerpse brouwers zich in Van Schoonbekes brouwerijen vestigen
waardoor hij officieel het monopolie van de brouwindustrie verkrijgt.
Ondanks de bouw van het Hanzahuis in 1562 – 65 tussen de tweede
en de derde vliet en de verplaatsing van de Zeeuwse Korenmarkt in
1561 – 62 en de Fruitmarkt naar het huidige Van Schoonbekeplein, groeit
de Nieuwstad tijdens het ancien regime niet uit tot een bruisende
havenwijk. Pas in de negentiende eeuw verandert dat. In 1803 beslist
Napoleon Antwerpen uit te bouwen tot een krijgsmarinebasis. Hij laat
Van Schoonbekes tweede en derde vliet naar ontwerp van ingenieur
Joseph N. Mengin omvormen tot het huidige Bonaparte- en Willemdok.
Errond verschijnen onder andere houten afdaken, pakhuizen en infrastructuur voor havenarbeiders.
In de loop van de negentiende en twintigste eeuw schuift de haven
steeds verder op in noordelijke richting, wat gepaard gaat met een
stelselmatige schaalvergroting. De Brouwersvliet wordt omstreeks
1880 gedempt en in de bedding worden in 1931 de Anker- en de Oude
Leeuwenrui en de Imalsotunnel aangelegd. Het gebied rond de dokken
verloedert tot het in de jaren 1990 wordt opgenomen in het project
‘stad aan de stroom’ waarbij het Zuid, de Scheldekaaien en het Eilandje
een facelift ondergaan. Het stadsarchief wordt ondergebracht in het
oude Sint-Felixpakhuis en in andere pakhuizen komen lofts en kantoren.
Het MAS wordt gebouwd, het Willemdok omgevormd tot jachthaven
en in het Bonapartedok wordt het varend erfgoed in de kijker gezet.
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Brouwershuis

24

adres Adriaan Brouwerstraat 20, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Wat kan je bekijken? Enkel de technische ruimtes zijn toegankelijk,
de vergaderzalen niet.
Opgelet Er wordt telkens een groep van 10 personen binnengelaten.
Wanneer deze buiten is kan de volgende groep naar binnengaan. Mogelijk
moet je even wachten. Gelieve hiervoor respect te hebben.

Cruciaal voor de productie van kwalitatief bier is de aanwezigheid van
zuiver, zoet water. Van Schoonbeke belooft aan de brouwers die zich in
de Nieuwstad* vestigen dat hij daarvoor zal zorgen. Aanvankelijk voert
hij Rupelwater aan met schepen, maar aangezien dit een kostelijke
onderneming is zoekt Van Schoonbeke een andere oplossing. In 1553
richt hij het waterhuis op. Vandaag is het gekend als het brouwershuis
omdat het Brouwersambacht er vanaf 1582 vergadert. Het is een van
de laatste resterende gebouwen die Van Schoonbeke oprichtte.
Een gedeelte van de stadsgrachten wordt gevoed door zuiver
Schijnwater dat via de Herentalse Vaart, een zeven kilometer lang
kanaal dat tussen 1486 en 1491 is gegraven, wordt aangevoerd.
Van Schoonbeke laat een opening in de omwalling maken en brengt
het water via een ondergrondse leiding naar een reservoir in het
waterhuis.
Vanuit het ondergronds reservoir moet het water omhoog gevoerd
worden om het via loden leidingen over de brouwerijen te verdelen. Dit
gebeurt met een emmerpomp, een soort rad waaraan veertig emmers
van negenentwintig liter ronddraait. Het mechanisme wordt aangedreven door paarden in een rosmolen. Ze zetten een houten wiel met pinnen in beweging. Dat zet de beweging voort op de baggermachine.
Het gebouw bevat nog de oorspronkelijke installatie met vergaarbakken, rosmolen, tandrad en ophaalmechanisme. Het geheel is in 1856
wel gemoderniseerd door pompen te plaatsen en houten onderdelen
te vervangen door metaal. Het brouwershuis blijft in gebruik tot 1933.
Drie jaar later wordt het geopend als museum. Momenteel is het museum gesloten, maar de restauratie is in volle voorbereiding.
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Droogdokkensite

25

d
adres  Droogdokkenweg AWN1, 2030 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
rondleiding b Een zwerftocht langs en in de dokken. Om 11, 12, 13,
14, 16 en 17 uur. Duur 90 minuten. Groep van 20 personen, vanaf 12 jaar.
Reserveren via mas@antwerpen.be. Opgelet de route loopt over ruw
industrieel terrein. Voorzie stevig schoeisel.
MAS botenatelier van 10 tot 18 uur. Dit monumentale atelier huisvest
sinds vorig jaar de botencollectie en bijhorende restauratiewerkplaats van
het MAS. Maar de traditie van scheepsherstel op deze plek gaat wel 150
jaar terug. Verspreid over deze site waren er een paswerkerij, draaierij,
zeilmakerij, schrijnwerkerij,… In de ketelmakerij werden stoomketels van
stoomschepen, vlotkranen, graanzuigers,… onderhouden en hersteld, nog
tot de jaren 1980. Buiten zie je nog de grote zwarte stoomketel van een
drijvende kraan.
film De laatste maanden in Algemeen Werkhuis Noord. Om 11, 12, 13,
14, 15, 16 en 17 uur. Duur 49 minuten. Deze film van Lieve Willekens i.o.v.
het MAS toont het leven zoals het was op de Antwerpse droogdokken. De
film brengt de werkmannen, hun werk en het afscheid aan deze unieke
site in beeld. Ze sluiten een tijdperk af van 155 jaar waarin de droogdokken een plek was van hard werken, ambachtelijke kennis en bovenal
kameraadschap.
de kogge op intensive care d om 11, 13 en 15 uur. Duur 45 minuten. Groep van 30 personen, vanaf 9 jaar. Ter plaatse reserveren.
Conservator Lore Poelmans vertelt je over de Hanzesteden, Faro technologie, 3D-printen en conserveren met polyethyleenglycol. De levensloop van de kogge is een raadsel. Maar sinds haar ontdekking in het
Antwerpse Deurganckdok geeft dit middeleeuwse schip stukje bij beetje
haar geheimen prijs. Na vele omzwervingen ligt ze uiteindelijk op de
Droogdokkensite. Niet in een dok of aan wal, zoals een schip betaamt,
maar in containers. Pas na een intensieve conservatiebehandeling kan de
kogge weer worden omgebouwd.
stormkop is een avontuurlijke plek aan de Antwerpse droogdokken.
Ateliers rond kunst, filosofie en wetenschap brengen er de hoofden van
kinderen op hol en stimuleren hen om eigenwijs en hardnekkig te blijven
dromen.
SCHELDEJUTTEN d om 11 en 17 uur. Duur 60 minuten, vanaf 12 jaar.
Zoek mee naar schatten aan de oevers van de Schelde om er één groots
beeldend sculptuur van te maken.
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MONUMENTAAL WRAKHOUT KERVEN EN PLASTIC SMELTEN d
om 13 en 15 uur. Duur 60 minuten, vanaf 6 jaar. Werk samen aan een
Scheldemonument van gejut afval. Een samensmelting tussen plastic en
wrakhout.
WORKSHOP MASTWORP d van 12 tot 16 uur, van 5 tot 12 jaar. Beklim
je lievelingsgebouw en trek heilige huisjes van hun sokkel met het juiste
touw en de stevigste knoop.
CON-SER-VE-REN VAN VERLOREN PLEKKEN d om 12.30 en 16.30 uur.
Duur 30 minuten, vanaf 6 jaar. Dat is een moeilijk woord voor bewaren en
bijhouden. Conserveer een verlaten stuk Droogdok.
SITE SAFARI’S d om 11.30 en 15.30 uur. Duur 60 minuten, vanaf
6 jaar. Trek op safari over de 150 jaar oude site met een schattenjager. Op
zoek naar het verhaal achter de oorsprong van dit unieke stuk maritiem
erfgoed.
OPENING DA VINCI BRUG om 14 uur. Fons Oerlemans doopt zijn
Leonardo Da Vinci brug over DOK 3. Wandel als eerste over dit 15 meter
verbindend icoon.
ZILTEN ZEETUIN d van 13 tot 15 uur. Doorlopend, vanaf 6 jaar. Daal af
in een dok en proef het zout in de zilte groenten met Ziltsnacks Studio.
WEBSITE www.stormkop.be

Rond het midden van de negentiende eeuw zijn het Napoleon- en
Willemdok te klein geworden. Vanaf 1858 wordt gewerkt aan het
Kattendijkdok dat toen buiten de omwalling lag. Via een saskom en de
Kattendijksluis is het verbonden met de Schelde. Scheepsreparatie is
een essentieel onderdeel van de groeiende Antwerpse haven. Daarom
wordt het Kattendijkdok in 1861 voorzien van een droogdok en een
pomphuis. De bouw van een tweede en derde droogdok volgt kort
daarna. Het eerste dok heeft een lengte van 125 meter, maar wordt in
1897 verlengd zodat twee schepen tegelijkertijd kunnen worden gerepareerd. De twee andere dokken zijn kleiner met een lengte van respectievelijk tweeënzeventig en vijftig meter.
In 1869, na de afbraak van de omwalling wordt het Kattendijkdok verbonden met het Willemdok en in 1881 wordt het ook in noordelijke
richting met 350 meter verlengd. Dit gaat gepaard met het uitgraven
van nog drie droogdokken, de nummers 4, 5 en 6. Ten noorden daarvan
wordt een groot aantal petroleummagazijnen gevestigd. Door de ontploffing bij kogelfabriek Corvilain in 1889 branden ze volledig uit. Ook
het bovengronds deel van het pomphuis wordt vernield, maar het kan
wel blijven functioneren. In 1895 wordt boven de oude pompput een
nieuw pomphuis opgericht.
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De aanleg van droogdok 7 duurt van 1904 tot 1919. Het is bestemd
voor de reparatie van grote zeeschepen, onder andere van de rederij
Red Star Line. Omdat het Kattendijkdok te klein is voor dergelijke schepen wordt het droogdok aan het Lefebvredok ingeplant. Het is met de
verbreding van het Albertkanaal in de jaren 1990 gesloopt. De laatste
drie droogdokken, nummers 8, 9 en 10, werden in 1930 gerealiseerd. In
tegenstelling tot hun voorgangers zijn ze niet haaks, maar in een hoek
van zestig graden aangelegd. Dit vergemakkelijkt het in- en uitvaren.
Tegelijkertijd wordt een nieuw pomphuis opgericht.
Wanneer een schip in een droogdok ligt, begint het wegpompen van
het water. Dat duurt een paar uur. Het weggepompte water wordt aanvankelijk bij laag tij in het sasdok geloosd, maar een V-bominslag in
1944 zorgt voor een rioolverzakking. Het water moet vanaf dan in het
Kattendijkdok gestuwd worden. De droogdokken worden terug gevuld
via omloopriolen in de kaaimuren. Door het wegpompen van het water
zakken de schepen tot op de kielblokken. Om te vermijden dat het schip
kantelt, worden aan de zijkanten schoorbalken aangebracht. Daarom
zijn de wanden van het droogdok getrapt opgebouwd.
Rondom de droogdokken komen voorzieningen voor havenpersoneel
en arbeiders, opslagplaatsen en werkhuizen als een smidse, draaierij,
zeilmakerij, schrijnwerkerijen,… De dokken dienen in de eerste plaats
voor het onderhoud en herstel van de stedelijke vloot, die onder andere
bestaat uit sleepboten, peilboten en baggerschepen, maar ook van
marineschepen. Ze worden ook verhuurd aan bedrijven als Antwerp Dry
Docks en Béliard Crighton & Co.
Als gevolg van de verschuiving van de havenactiviteiten richting het
noorden vertrekken heel wat bedrijven. In 2018 stopt de activiteit in
de droogdokken. Op de site is nu de botencollectie en restauratiewerkplaats van het MAS ondergebracht. Het botenatelier is in de ketelmakerij waar tot in de jaren 1980 stoomketels van stoomschepen, vlotkranen, graanzuigers,… werden hersteld. De site huisvest ook Stormkop,
een avontuurlijke speel-, droom- en doeplek en is momenteel de residentieplaats van Dans Dans.
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Noorderpershuis — Antwerpse
Brouw Compagnie,
de Onafhankelijke Lokale Brouwerij

26

e
adres Indiëstraat 21, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk site en brouwerij, van 12 tot 23 uur
Rondleiding b duur 60 minuten. Reserveren via www.seef.be.
keuken en het brouwerijcafé doorlopend open.
WEBSITE  www.seef.be

In Antwerpen worden in de periode 1865 – 1904 acht pershuizen opgericht. Het Noorderpershuis is het eerste van drie stedelijke krachtstations. Het is in 1877 – 79 gebouwd naar ontwerp van stadsingenieur
Gustave Royers, volgens de expertise van de Engelse firma Armstrong
en Cie. William Armstrong vond in 1846 de techniek van hydraulische drijfkracht door middel van koud water onder hoge druk uit. Het
water wordt aangevoerd uit het Kattendijkdok en onder druk gebracht
door een stoompomp. Het Noorderpershuis bedient al de havenwerktuigen van de Noorderdokken tot aan de Royerssluis en het huidige
Amerikadok. Het leidingennet is vierentwintig kilometer lang. In 1886
wordt het circuit met dat van het Zuiderpershuis (1882) verbonden om
een meer gelijkmatige druk te bekomen. Elektrisch aangedreven pompen vervangen in 1930 – 32 de stoomuitrusting, waarna de oude machinezaal in fases wordt ontmanteld. In 1975 sluit het Noorderpershuis.
Het complex in classicerende* stijl omvat een dienstwoning voor de
hoofdwerktuigkundige, dienstlokalen, een accumulatortoren, machinekamer en een hal voor stoomketels. Het wordt voortdurend aangepast
en uitgebreid. De plaats die we vandaag bezoeken is de elektrische
pompencentrale uit 1932. Het gebouw in stalen vakwerk met opvulling
in baksteen heeft nog zijn oorspronkelijke afwerking met een lambrisering van geglazuurde tegels. De metalen spanten van het dak met afwerking in houten latten is eveneens origineel. De uitrusting is in 1986
gedemonteerd.
Sinds 2017 is in het gebouw de Antwerpse Brouw Compagnie, de onafhankelijke Antwerpse brouwerij gevestigd. De brouwerij brouwt verschillende bieren, waaronder ook het Antwerpse Seefbier, een troebel
blond bier met kruidige smaak. Dit oude Antwerpse bier gaat terug tot
de zestiende eeuw, en werd als Antwerps streekbier gebrouwen door
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tientallen brouwerijen in en rond de stad. Het was zo populair dat de
wijk Seefhoek er zelfs naar genoemd werd. Met de opkomst van grote
industriële brouwerijen, en ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog
verdwijnen de verschillende Antwerpse artisanale brouwerijen, en
met hen ook het Seefbier. Het recept wordt decennialang verloren gewaand tot het na een zoektocht van drie jaar teruggevonden wordt,
en Seefbier in 2012 terug tot leven gebracht wordt. Sindsdien won het
oer-Antwerpse bier niet minder dan zes keer de titel van World’s Best/
Gold op de grootste internationale bierwedstrijden, en wist de brouwerij — met de steun van een duizendtal bierliefhebbers — de mooie
nieuwe brouwerij te bouwen.
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Sleepboot Symbole

27

adres Kempischdok-Zuidkaai, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
BEReikbaar via de loopbrug op de hoek van de Binnenvaartstraat en
Kempischdok-Zuidkaai.

De ‘Symbole’ is in 1929 in Hoboken gebouwd voor de familie
Van Haverbeke. Zij slepen tot de jaren 1990 boten op de Kempische
kanalen, het Albertkanaal en de haven van Antwerpen. Daarna ligt het
vaartuig aan de Schotensevaart en wordt het gebruikt als woonboot.
In 2011 verkoopt de weduwe Van Haverbeke-Vercammen het schip.
Sindsdien is het in gebruik als pleziervaartuig.
De motor van het vaartuig is vervangen, maar het interieur is nog volledig origineel. Vooronder bevindt zich de stuurhut met alkoof* en zitplaats. Achter is de keuken en de machinekamer.
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Havenkranen MAS

28

adres Rijnkaai 31, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur

In 1548 zijn er in de Antwerpse haven slechts twee kranen. Te weinig
voor een efficiënte afhandeling van de trafiek. Om van de Nieuwstad*
een goed uitgeruste haven te maken krijgt Van Schoonbeke van het
stadsbestuur het recht om langs de vlieten vier kranen op te richten.
Eén derde van de opbrengst is voor de stad, de rest voor de ondernemer die ook moet instaan voor de onderhoudskosten.
Kranen ondergaan ingrijpende technische veranderingen met de industriële revolutie. IJzeren kranen vervangen de houten exemplaren.
Aanvankelijk zijn het nog handkranen, maar al snel worden die vervangen door stoomkranen, waterperskranen en uiteindelijk elektrische
exemplaren. Doordat op stoomschepen minder bemanning aanwezig
is dan op zeilschepen worden kranen nog belangrijker. Dat vormt een
belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van de technologie. Tussen
1880, toen de stoomschepen opkwamen, en 1912, toen de zeilschepen
hun belang vrijwel volledig verloren, stijgt het aantal hijswerktuigen
in de Antwerpse haven van 17 tot 300. In 1931 staan er in Antwerpen al
595 kranen opgesteld, waarvan de helft elektrisch wordt aangedreven.
Stoomkranen worden al vroeg ingezet, maar vergen gespecialiseerd
personeel en brengen brandgevaar met zich mee. Vanaf 1878 – 79 wordt
in Antwerpen een hydraulisch systeem in gebruik genomen waarbij
grote stoommachines water onder druk brengen en via een kilometers lang netwerk van ondergrondse leidingen naar overal in de haven
voeren voor de aandrijving van onder andere hijswerktuigen. In 1878
wordt het Noorderpershuis in gebruik genomen en een jaar later koopt
het stadsbestuur de eerste hydraulische kraan aan. In 1883 wordt het
Zuiderpershuis in werking gesteld, zodat de waterdruk in heel de haven
op gelijk niveau zit. De laatste hydraulische kranen in de Antwerpse
haven worden in 1975 buiten bedrijf gesteld.
Op 5 juli 1974 beslist het College van Burgemeester en Schepenen van
Antwerpen om bij de verschroting van de uit dienst genomen stedelijke havenkranen minstens één representatief exemplaar per reeks te
behouden en over te dragen aan het Nationaal Scheepvaart Museum,
vandaag ondergebracht in het MAS. De collectie van het MAS bevat nu
achttien historische havenkranen en is daarmee de grootste en meest
diverse verzameling ter wereld.
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Schuilplaats voor
werklieden — MOZAIC

29

e
adres Londenstraat 52, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
WEBSITE  www.mozaic.be

De Schuilplaats voor Werklieden wordt in 1908 opgericht onder impuls
van het stadsbestuur. Het is de liberale tegenhanger en concurrent van
het katholieke Werkmanswelzijn aan de overkant van de straat. De oprichting van gaarkeukens is één van de maatregelen om het lot van havenarbeiders te verbeteren. Tot in de tweede helft van de negentiende
eeuw moest de dokwerker zijn schafmaaltijd in openlucht nuttigen.
Voor de opening van de eerste gaarkeuken in 1853 verkoopt de
‘Maatschappij tot uitdeling van economische soep’ soep voor tien centimen per liter. Dat gebeurt aan het ‘Kookhuis’ van het kleine bassin.
In 1862 wordt in de kelders van het Oosterhuis een ruimte voorzien
waar dokwerkers kunnen schuilen. Omdat het comfort hier toch ver te
zoeken is, richt men op verschillende locaties meer aangepaste gebouwen in. De ‘Donkere Hoek’, op de kruising van de Londenstraat en de
Entrepotkaai, is daar één van. Hier kan de havenarbeider zijn boterhammen opeten, een gratis douche nemen en zijn kleren laten drogen.
Koffie, thee en soep zijn voorhanden. Meegebracht voedsel kan kosteloos worden opgewarmd.
Het ontwerp van het gebouw is van bouwmeesters J. Van Asperen en
A. Van Mechelen. Het vrijstaand pand is opgetrokken in een hybride
stijl. Door het gebruik van puntgevels, luchtbogen en torentjes op de
traptoren en de monumentale schouw, heeft het gebouw kerkallures.
De baksteen is verlevendigd met lichtere baksteen en natuursteen. De
grote zaal van het interieur is ingericht met vaste tafels en stoelen. Op
de muren zijn levensbeschouwelijke spreuken geschilderd.
Nadat het gebouw zijn functie als schuilplaats verliest, wordt het in
1961 verhuurd aan de Belgische transportarbeidersbond. Nadien staat
het jarenlang leeg. In 2000 wekt het gebouw de interesse van enkele
ondernemers die het volledig renoveren. De verdwenen mozaïekvloer
wordt terug in marmer gekapt en beschadigde bloemvormen in het
plafond worden opnieuw gegoten. De kelder wordt volledig onderkuipt
en de elektrische installatie vernieuwd. In de grote halvormige ruimte
wordt een mezzanine aangebracht om de zaal geschikt te maken voor
haar nieuwe horecafunctie.
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Rijn- en binnenvaartmuseum

30

adres Bonapartedok — Nieuwpoortkade, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Rondleiding  doorlopend. Groep van 15 personen.
WEBSITE www.rijnenbinnenvaartmuseum.be

In de jaren 1970 verdwijnen door slooppremies en de crisis in de
scheepvaartsector veel schepen. In 1976 wordt daarom de vzw Museum
Rijn- en Binnenvaart opgericht, die het erfgoed van de binnenvaart verzamelt en tentoonstelt aan boord van drie schepen met ligplaats in het
Bonapartedok: de Liomar, de Angèle en de Mon Désir. Naast de schepen
zelf geven ook foto’s, scheepsmodellen, plannen, scheepsuitrusting en
schilderijen een beeld van het familiaal en economisch leven van de
binnenschipper.
De Mon Désir is een stalen sleepspits van rond 1913. Spitsen zijn vrachtschepen die tussen 1890 en 1970 veel gebruikt worden op onze kanalen. Hun succes danken ze aan hun afmetingen die toelaten om door
de meeste West-Europese sluizen te versassen. Aanvankelijk worden
deze schepen gejaagd of gesleept door de schippersfamilie, professionele boottrekkers, een muilezel of een paard. Vanaf 1920 worden
gemotoriseerde spitsen gebouwd, maar pas na 1945 verdringen ze de
sleepspitsen. De Mon Désir is één van de twee gaaf bewaarde exemplaren in Vlaanderen. Het schip is nooit gemotoriseerd, wat uitzonderlijk
is. De woonst is nog volledig ingericht met een wenteltrap, kachel en
plafondverlichting. Verder zijn er twee slaapplaatsen en een ingebouwde afwasbak met handbediende pomp. De ruimte onder de originele
houten luiken bestaat uit een ruim waarin men afdaalt via een houten
trap. Hier wordt de geschiedenis van de binnenvaart geïllustreerd. De
schipper stond op het achterdek onder een markies. De uitrusting van
het dek is nog volledig met onder andere de ankerlier, het anker, de
kraanbalk en de bolders.
De Angèle is een kleine stalen spits gebouwd in 1923. Dit type schip
wordt gebruikt op smalle vaarwegen zoals de Nete, Demer en Dijle,
om landbouwgewassen zoals bieten, wortelen, aardappelen en granen
naar de voedingsindustrie te brengen. De motor is later toegevoegd.
De dekuitrusting met lieren en bolders is bewaard. Het ruim is toegankelijk via een houten kap en trap en doet nu dienst als cafetaria van
het museum. In het achterste schot is een doorgang gemaakt naar
het voormalige schippersverblijf. De kleine achterwoonst is volledig
met hout bekleed en nog origineel met ingebouwde bedkooi, een
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lichtkoepel, ingemaakte kasten en een pompkast. Het verblijf wordt
verwarmd met een kachel waarop ook gekookt kan worden. Het vooronder is zeer klein en ingericht als werkplaats en magazijn. De meeste
van deze kleinere spitsen worden omgebouwd tot woonschepen of
pleziervaartuigen.
De Liomar is een gemotoriseerde stalen spits uit 1959. Het schip is volledig geklonken en bedoeld voor het vervoer van vaste goederen. Het
kan tot honderd ton water als ballast innemen voor het varen onder
lage bruggen of bij abnormaal hoge waterstanden. De lieren en ankers
van het schip zijn nog aanwezig. Op het voordek bevindt zich een voorroef en achter de houten stuurhut ligt de schipperswoning. Ze is nog
volledig met oude eik bekleed en bevat een keukentje, een woonst en
twee bedkooien. De machinekamer zit onder de hoofdwoonst en aan de
voorwoonst paalt een aparte bergruimte. Het ruim is afgedekt met zinken luiken en is gemakkelijk toegankelijk met een dubbele trap.
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FelixArchief

31

e
adres Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 17 uur
Wat kan je bekijken? De binnenstraat, het onthaal en de tentoonstellingsruimte op de zesde verdieping.
tentoonstelling Vreugde en verdriet: Antwerpen bevrijd (1944 – 1945).
Voor meer informatie www.antwerpenherdenkt.be. Zie p. 199.
WEBSITE  www.felixarchief.be

Het pakhuis wordt tussen 1859 en 1861 gebouwd naar een ontwerp
van architect Felix Pauwels, in opdracht van de Compagnie Générale
de Matériels de Chemin de Fer, een constructieatelier voor spoorwegbouw uit Molenbeek. Kort na de voltooiing woedt er een brand die is
overgeslagen van het aanpalende ‘Raffinerie Belge’. Het pakhuis wordt
in korte tijd herbouwd, met aandacht voor de brandveiligheid en recuperatie van de bruikbare delen van het oorspronkelijke pand. Als brandmaatregel wordt het gebouw bovengronds in twee gedeeld door een
binnenstraat en ondergronds is er een dikke brandmuur. Verder scheiden brandgangen het pakhuis van de naastliggende panden.
De opslagruimten nemen het grootste gedeelte van het nieuwe pakhuis
in beslag. Ze worden geritmeerd door gietijzeren en houten kolommen
die de moer- en kinderbalken ondersteunen. Later worden metalen
I-liggers toegevoegd om het draagvermogen te verhogen. De opslagruimten zijn onderverdeeld in vijf blokken, elk met een eigen trappenhuis. Ze strekken zich uit over acht bouwlagen.
De centrale doorgang is overdekt met een glazen koepel, waarvan de
volledige constructie in 1922 vervangen wordt. De indrukwekkende
kelders bestaan uit gemetselde zuilen, waarop de hoger staande gietijzeren kolommen rusten. Ze vormen de basis van zeer zorgvuldig gemetselde kruisribgewelven.
De voorgevel aan de Godefriduskaai is indrukwekkend door zijn eenvoud. Alle ramen zijn in ijzer, behalve het grote raam in het middenrisaliet, dat in hout is. Het middenrisaliet heeft een fronton* met
halfverheven beeldhouwwerk. De smallere achtergevel aan de Oude
Leeuwenrui is op dezelfde wijze afgewerkt. In 1885 wordt op het nummer 27 een hydraulische centrale opgericht die Sint-Felix en tot 1930
de nabijgelegen Rubenspakuizen voorziet van waterkracht voor onder
andere de hijsinstallaties.
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Het Sint-Felixpakhuis wordt in 1912 eigendom van de stad Antwerpen.
Tussen 1922 en 1940 wordt het gebruikt voor de opslag van koffie, hop
en graan. Ook na de Tweede Wereldoorlog doet het dienst als opslagplaats voor goederen. Tussen 1950 en 1965 wordt het verhuurd aan
de Tabaksnatie als magazijn. Door het steeds verder opschuiven van
de havenactiviteiten naar het noorden, verdwijnt de magazijnfunctie.
In 1975 begint het Havenbedrijf met de ontmanteling van de hijsmaterialen en de ontruiming van de lokalen. Sindsdien vinden er in het
Sint-Felixpakhuis film- en toneelvoorstellingen, concerten en tentoonstellingen plaats. Een klein gedeelte op de begane grond dient nog als
opslagruimte.
In 1997 besluit de stad Antwerpen het Sint-Felixpakuis om te vormen
tot het FelixArchief voor de huisvesting van het Antwerps stadsarchief.
De plannen voor de renovatie worden getekend door architectenbureau
Robbrecht en Daem. De oorspronkelijke structuur blijft behouden en
ook het industriële erfgoed wordt vakkundig gerestaureerd en opnieuw
op zijn oorspronkelijke plaats geïnstalleerd. De belangrijkste wijziging
betreft de leeszaal op de zesde verdieping die een nieuwe, zelfdragende
tentvormige dakstructuur krijgt, onderbroken door drie patio’s.
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Protestantse Kerk
De Brabantse Olijfberg

32

e
adres Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Rondleiding  om 13, 14, 15, 16 en 17 uur. Duur 20 minuten.
Groep van 25 personen.
WEBSITE  www.protestantsekerkantwerpennoord.be

De economische crisis vanaf de jaren 1550 zorgt ervoor dat geen enkele
ondernemer uitgestrekte terreinen in de Nieuwstad* koopt. Het gebied
groeit niet uit tot het bloeiend havenkwartier dat Van Schoonbeke bedoeld
had. Toen de zusters Annuntiaten in 1608 vanuit Leuven naar Antwerpen
kwamen vonden ze aan de rand van het gebied de ‘bequame stille plaetse’ waar ze naar op zoek waren om ‘metter tijdt een schoon Clooster te
bouwen’.
Ondanks de economisch ongunstige situatie kennen de kunsten in de
zeventiende eeuw een merkwaardige bloei. Zo ontstaan, gestimuleerd
door de contrareformatie, ook verschillende kloostercomplexen in de stad.
Aartshertogen Albrecht en Isabella treden voor verschillende daarvan op
als gulle schenkers. Ook voor de gebouwen van de Annuntiaten doen ze
royale giften.
In 1614 wordt de eerste steen voor het nieuwe klooster gelegd. Een jaar
later begint ook de bouw van de kerk. Ze is voltooid in 1620 en bestaat
uit een bovenkerk voor de slotzusters en een publieke benedenkerk. Het
ontwerp is in het verleden vaak onterecht toegeschreven aan Wenceslas
Coeberger.
Na de afschaffing van de contemplatieve orden doen de gebouwen achtereenvolgens dienst als paardenstal en militaire bakkerij. In 1798 wordt
het complex te koop aangeboden, maar voor de kerk wordt geen koper
gevonden. Ze blijft militair domein. Niet veel later breekt er een brand uit
die de toren en het dak volledig verwoest. In 1819 staat koning Willem I de
zwaar beschadigde kerk af aan de protestantse gemeente. Ze wordt gerestaureerd, heringericht en in 1921 ingewijd. In het klokkenhuis dat de toren
vervangt, is de luidklok van de verdwenen citadelkerk opgehangen.
Haar huidig uitzicht dankt de kerk aan een restauratie uit 1901 onder leiding van architect Frans Van Dijk op initiatief van de Duitstalige protestantse gemeente. De gevel werd voorzien van een gotische inkom en het
volledige kerkinterieur verbouwd en aangepast.
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De verkoop van gronden in de gunstig gelegen schuttershoven* moet
geld in de stadskas brengen. Om de terreinen waardevoller te maken
geeft Van Schoonbeke ze een economische bestemming door de oprichting van een pand voor de tapijthandel.
Om het project te realiseren moeten de schutters overhaald worden
hun gronden af te staan. Ze zijn hier slechts toe bereid als ze nieuwe
terreinen krijgen op een even gunstige locatie. Mits bemiddeling van
een gezant van Karel V gaan ze akkoord met gronden in de gasthuisbeemden*, vlakbij de oude schuttershoven en in de buurt van de omwalling. De stad moet dan wel op haar kosten nieuwe ‘cockerhuysen’
en doelen oprichten en de renten* op hun gildehuizen aflossen. De
gasthuisbeemden zijn eigendom van het Sint-Elisabethgasthuis en de
oversten weigeren om de gronden af te staan. Opnieuw stuurt de keizer
bemiddelaars.
In 1551 zijn alle overdrachten rond. De bouw van het tapissierspand*
kan beginnen. Het rechthoekig gebouw is opgetrokken in baksteen en
arduin. Het is tachtig meter lang en zevenendertig meter breed. Aan de
west- en oostzijde geven brede, hoge poorten toegang tot het gebouw.
Langs weerszijden van een ruime middenbeuk bevinden zich rijen winkeltjes die zowel langs binnen als buiten toegankelijk zijn. Op vraag van
de tapissiers is er een gemeenschappelijke zaal ingericht waar grote
wandtapijten tentoongesteld kunnen worden. Van Schoonbeke heeft
niet enkel het ontwerp gemaakt, maar neemt ook de helft van de bouw
op zich.
Om het tapissierspand optimaal te ontsluiten worden de huidige
Komedieplaats, Arenberg-, Leopold- en Henri Van Heurckstraat aangelegd. Rondom het tapissierspand opent Van Schoonbeke de Kelder-,
Orgel-, Sint-Martens, Armeduivel- en Ketelstraat. Eind 1552 brengt
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de magistraat* op aanraden van Van Schoonbeke de Brabantse
Korenmarkt over naar de open ruimte aan de oostzijde van het tapissierspand* — de huidige Graanmarkt — om zo een bijkomend commercieel centrum voor de wijk te creëren.
Op 8 maart 1553 beveelt Karel V de tapissiers hun intrek te nemen in
het nieuwe pand. Een aantal tapijthandelaars wil hun grote winkels
aan de Grote Markt en de Hoogstraat niet verlaten, waardoor ook de
andere tapissiers weigeren. De keizer bepaalt daarom dat er nergens
anders in de stad winkels mogen zijn waar tapijten worden tentoongesteld en verkocht. Wie thuis tapijten wil verhandelen mag geen reclame maken en krijgt geen winkel in het nieuwe pand. Later wordt er
nog aan toegevoegd dat ingevoerde tapijten enkel in het tapissierspand
mogen worden uitgepakt, opgeslagen en verkocht. De maatregelen van
de keizer maken de verkoop van tapijten buiten het tapissierspand zo
goed als onmogelijk. Het gebouw wordt in 1555 in gebruik genomen.
De urbanisatie van de nieuwe wijk is een groot succes. De gronden worden snel verkocht en bebouwd. Tapijtwevers en handelaars vestigen
zich in de buurt van het tapissierspand en de Graanmarkt trekt brouwers en kooplieden aan. De Arenberg- en de Schuttershofstraat groeien
uit tot standingvolle straten. Vanaf de tweede helft van de zeventiende
eeuw verliest de tapijthandel en dus ook de verkoophal aan belang.
In 1710 krijgen de aalmoezeniers van de magistraat de toelating om
een deel van het gebouw als Schouwburg in te richten. In 1746 wordt
het theater grotendeels door brand vernield, maar het wordt heropgebouwd. In 1829 wordt het afgebroken en vervangen door de huidige
Bourlaschouwburg.
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Sint-Elisabethgasthuis

33

adres Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
uitgestippeld parcours  doorheen het restauratieproject. De site is
niet toegankelijk voor rolstoelen, rolators en kinderwagens.
WEBSITE www.botanicantwerp.com

Van Schoonbeke doet een paar keer zaken met het Sint-Elisabeth
gasthuis. In 1547 koopt hij van hen, mits de nodige steekpenningen,
gronden in het Hopland en de Sint-Jorispoort waarop hij de verdwenen
Kanon- en Bontemantelstraat (ter hoogte van het Theaterplein) en de
Sint-Jorispoortstraat (huidige Bourlastraat en Sint-Jorispoort) aanlegt.
In 1551 koopt hij, niet zonder discussie, opnieuw gasthuisbeemden*
voor de herlocalisatie van de schuttershoven*. Die heeft hij nodig
voor de realisatie van het tapissierspand* op de plaats van de huidige
Bourlaschouburg. Op aanraden van Van Schoonbeke wordt in 1552 op
gronden van het gasthuis een straat getrokken die het tapissierspand
met de Keizerspoort, de huidige Leopoldstraat, verbindt. Vermits hun
gronden door de aanleg van de straat in waarde stijgen, stemt het ziekenhuis toe.
Het Sint-Elisabethgasthuis is omstreeks 1200 gesticht en bevindt zich in
de buurt van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Omwille van plaatsgebrek en
besmettingsgevaar wordt het in 1238 overgebracht naar een hofstede*,
Ter Elst, toen nog buiten de omwalling.
Van de oorspronkelijke gasthuishoeve — in de oudste rekeningen is er
onder andere sprake van een brouwerij, neerhof en bakhuis — is niets
bewaard. Het oudste gedeelte is het schip van de kapel, te dateren rond
1400 en in 1442 – 60 uitgebreid met een groot koorgedeelte. Nadien
volgt de bouw van de oudste nog bewaarde gasthuiszaal, die vermoedelijk tussen 1460 en 1484 is opgetrokken. Het is een typisch voorbeeld
van een middeleeuwse hallenconstructie. In 1502 bouwt men een zaalkapel zodat de zieken vanuit hun bed de eredienst konden volgen. In
1508 – 10 wordt een nieuwe ziekenzaal opgericht, haaks op de oude.
De zestiende eeuw wordt gekenmerkt door een periode van drukke
bouwactiviteit. Zo laten de zusters een aantal opbrengsthuizen oprichten rondom hun complex. In de negentiende eeuw worden ze vervangen door de huidige woningen. Het klooster en de pastorie dateren
uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Later wordt het meermaals verbouwd en vergroot. In 1796 worden de religieuze instellingen
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opgeheven en het patrimonium verbeurd verklaard. Het ziekenhuis
komt onder het bestuur van de Burgerlijke Godshuizen. De gasthuiszusters blijven, met een korte onderbreking tussen 1803 en 1824, verbonden aan het ziekenhuis tot in 1989.
In de tweede helft van de negentiende en begin twintigste eeuw wordt
het ziekenhuis meermaals verbouwd en uitgebreid. Tussen 1980 en 1986
worden het grootste deel van de negentiende-eeuwse gebouwen gesloopt en vervangen door een nieuw ziekenhuis. De middeleeuwse hospitaalzalen worden gesloten voor ziekenzorg. De vrijgekomen ruimtes
worden gebruikt als congrescentrum. Momenteel loopt een restauratieen renovatieproject om in de gebouwen een hotel onder te brengen.
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Maagdenhuis

34

ed
adres Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen
MUSEUM vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Rondleiding b om 10.30 en 11.30 uur. Duur 60 minuten. Groep van 15
personen. Reserveren kan vanaf 27/08, zie p. 10.
Proeverij Ook in de tijd van Van Schoonbeke kende Antwerpen al veel
brouwerijen en lokale biertjes. Kom ze proeven in onze GilBar. Doorlopend
en betalend. Zolang de voorraad strekt.
tentoonstelling  Rijk worden op de werf van de Gouden Eeuw, Gilbert
Van Schoonbeke. De overzichtsexpo over de grootste ondernemer van
Antwerpen die in turbulente tijden een fortuin kon vergaren.
GEZINSACTIVITEITEN op de binnenkoer d
– Maak je eigen merkteken: steenkappers krasten vroeger hun merkteken
in steen. Kan jij dat ook? Vereeuwig jouw ontwerp in een oude eiken
balk.
– Steenkappen: ga met hamer en beitel zelf aan de slag.
– Bouw je eigen stad: laat je inspireren door Gilbert en bouw je eigen middeleeuwse stad in de leukste zandbak van Antwerpen.
FOCUS Wie bouwde het Maagdenhuis? Gerenoveerd op kosten van
Van Schoonbeke. In de kapel.
Optreden jongerenkoor WAELRANT  Renaissanceliederen uit de tijd
van Van Schoonbeke en swingend hedendaags werk. Om 15, 15.45 en om
16.30 uur.
KORTE LEZINGen door conservator Daniël Christianes. Duur 20 minuten. Om 13.30 uur: De afwikkeling van de erfenis van Van Schoonbeke.
Was hij een gulle gever?. Om 14 uur: De portretten van Van Schoonbeke:
wat weten we over de kunstenaars?. Om 14.30 uur: De buste van
Van Schoonbeke. Wat weten we over dit zestiende-eeuws beeld?.
WEBSITE www.maagdenhuis.be

Vanaf de eerste helft van de zestiende eeuw is de zorg voor vondelingen
en wezen in handen van de aalmoezeniers. In 1532 bouwen ze een vondelingenhuis nabij het Sint-Rochusgasthuis. In 1558 schenkt Johanna
Van Schoonbeke, zus van Gilbert, een som geld om op de Paardenmarkt
een ‘werckhuys’ voor jongens op te richten. In 1552 had ook Jan Van
der Meeren middelen geschonken om in de Lange Gasthuisstraat een
‘scole voor jonge en schamele maegdekens’ te stichten. Meisjes vanaf
acht jaar leren in het Maagdenhuis lezen, schrijven en rekenen, maar
vooral naaien en kantklossen.
De erfenis van Gilbert Van Schoonbeke wordt in 1634 gebruikt voor de
uitbreiding van het Maagdenhuis. Elisabeth Hendrickx, de echtgenote
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van Van Schoonbeke, erfde in 1559 van haar moeder onder meer een
groot huis in de Lange Gasthuisstraat, tussen het klooster van de Derde
Orde en het Maagden- en Vrouwkenshuis. Het gaat in 1588 over op
haar dochter Leonora, die er tot haar dood in 1629 woont. In haar testament maakt zij alles over aan twee nichtjes, Leonora en Elisabeth de
Caters en hun erfgenamen of, indien die er niet zijn aan de Kamer van
de Huisarmen.
Eén van de nichtjes sterft kort daarna. Haar ongehuwde zus maakt
haar volledige nalatenschap over aan de aalmoezeniers. Daar is ook
haar eventuele deel uit de nalatenschap van Van Schoonbeke, waarover de processen op dat moment nog lopen, inbegrepen. Ook de
andere erfgenamen dragen hun vermeende rechten op de erfenis van
Van Schoonbeke over op de Kamer van de Huisarmen in ruil voor een
jaarlijkse rente*.
Elisabeth overlijdt in 1633. De aalmoezeniers zitten niet te wachten
op een jarenlange procedureslag en treffen een minnelijke schikking
met de stad. In 1634 kunnen ze beginnen met de uitbreiding van het
Maagdenhuis. Wat toen gerealiseerd is komt grotendeels overeen met
het huidige uitzicht. Enkel de poorttravee met beeldhouwwerk dateert
van omstreeks 1564. De voorstelling links toont de meisjes in hun
school en rechts staat de opname van de kinderen aan de poort van het
weeshuis.
Na de Franse Revolutie wordt het bestuur van de instellingen voor
armenzorg opgenomen door het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen,
de voorloper van de Commissie Openbare Onderstand. Op het einde
van de negentiende eeuw worden twee nieuwe weeshuizen gebouwd,
één voor meisjes in de Albert Grisarstraat en één voor jongens in de
Durletstraat. De zetel van het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen komt
in het leeggekomen Maagdenhuis. Later wordt het pand omgevormd
tot museum. Het bevat een veelzijdige collectie van kunstschatten.
Daarnaast komt de geschiedenis van de armen-, vondelingen- en wezenzorg aan bod.
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Antwerp Management School

35

adres Boogkeers 5, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Wat kan je bekijken? De historische gebouwen.
Rondleiding  doorlopend. Duur 30 minuten. Groep van 25 personen.
website www.antwerpmanagementschool.be

In 1901 vraagt de Cercle Catholique d’Anvers toelating voor de bouw
van een verenigingsgebouw naar ontwerp van Ernest Stordiau, de huidige Lange Gasthuisstraat 30. Centraal bevindt zich een theaterzaal.
Verder zijn er ook een leeszaal, een wintertuin, een groot en klein salon
en een restaurant. Voor de bouw van het complex wordt een herenhuis
met diepe tuin en koetshuis gedeeltelijk afgebroken.
De Lange Gasthuisstraat 32 bestaat op het einde van de zeventiende
en het begin van de achttiende eeuw uit een deftig, goed uitgerust
maison de maître met een achterhuis, tuin en grond. Ernaast, op de
hoek met de Boogkeers, bevindt zich eveneens een herenhuis. Het is
hier in 1705 gebouwd nadat een brand het Vrouwkenshuis uit 1564
vernielde. De S.A. Union Financière Belge des Tabacs Tabacofina koopt
beide panden op en in 1946 worden ze verbouwd om ze te verbinden.
Scheidingsmuren worden doorbroken en de vestibules die over de twee
panden doorlopen, krijgen een nieuwe aankleding om er een geheel
van te maken.
De voorbouw van de Lange Gasthuisstraat 30 wordt in 1940 door de
Cercle Catholique verkocht aan Realia en heringericht als bankgebouw.
Het achterste gedeelte komt in 1955 in handen van Tabacofina. De grote
feestzaal wordt gesloopt en vervangen door garages en bureauruimtes. De nieuwbouw staat in verbinding met de Lange Gasthuisstraat 32.
Aan de Boogkeers en het Vleminckveld koopt de firma woningen op die
ze laat afbreken en in 1973 vervangt door een nieuwbouw. In juni 1978
wordt het hele complex verkocht aan het OCMW.
Door het gebruik van het complex als kantoorgebouw en het constante
zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden wordt zowat elke mogelijke
beschikbare plek bebouwd met allerlei bij- en aanbouwen. In 2017 start
de Antwerp Management School met de reconversie van het complex.
Het blok wordt ontpit en op de plaats van de burelen en garages aan
de Boogkeers en het Vleminckveld wordt een nieuwbouw opgericht. De
waardevolle gebouwen langs de Lange Gasthuisstraat worden ontdaan
van hun uitbreidingen en gerestaureerd.
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Kruidtuin met schuttersgalerij

36

e
adres Leopoldstraat 25, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur

De terreinen van de gilde van de Oude Voetboog, één van de schuttersverenigingen die door Van Schoonbeke is geherlocaliseerd voor de
bouw van het tapissierspand*, bevond zich op de plaats van de huidige Arenbergschouwburg. De gevelsteen van het ‘cokerhuys’ dat zij
hier in 1577 hebben laten bouwen wordt in het theater bewaard. Hun
barokke, overdekte schietbaan wordt in 1911 – 12 hier in de plantentuin
opgesteld.
In 1804 is er al sprake van een plantentuin bij het ziekenhuis, maar
waar die gelegen was is niet bekend. In 1826 wordt de moestuin van
het Sint-Elisabethgasthuis onder leiding van dokter-chirurg Claude Louis
Sommé omgevormd tot ‘Hortus Botanicus’, in functie van de lessen
uitwendige pathologie van de ‘Ecole de médicine’. Het is aan hem te
danken dat de plantentuin stelselmatig is uitgegroeid tot een wetenschappelijk verantwoord geheel. In 1871 wordt naar ontwerp van Pieter
Dens de hovenierswoning opgericht en kort daarna ontwerpt hij de
balustrade met lantaarns die de afsluitmuur vervangt. Stilaan evolueert
de wetenschappelijk en pedagogisch uitgebouwde kruidtuin uit naar
een voor het publiek toegankelijke kruidtuin.
Na de dood van Sommé gaat het bergaf met de plantentuin, tot Henri
Van Heurck in 1877 benoemd wordt tot directeur. Hij zorgt opnieuw
voor een correcte determinatie van de planten en voor uitbreiding van
de collectie. In 1884 wordt een nieuwe oranjerie met les- en tentoonstellingszalen opgericht. Het Kruidig Museum van Van Heurck met
onder andere een groot herbarium en microscopische preparaten is hier
ondergebracht. Van Heurck overlijdt in 1909. De plantentuin komt in
1926 onder het beheer van de stad Antwerpen. De serre wordt in 1976
vervangen met behoud van de vorm van de oudere serre uit de jaren
1880. Het museum van Van Heurck wordt in 1963 bij de Koninklijke
Maatschappij voor Dierkunde ondergebracht.
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Bourlaschouwburg — Toneelhuis

37

adres Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 11 tot 16 uur
Wat kan je bekijken? Je mag vrij rondlopen in de Bourla, de gidsen
wachten jou op en vertellen je meer over de plek waar je je dan bevindt.
gidsen NT2-cursisten van Encora en het Centrum voor
Volwassenonderwijs zijn jouw host. Zij geven jou een unieke kijk achter de schermen. Je komt meer te weten over de geschiedenis van het
gebouw, de theaterconstructies en de ontwikkeling van het theater
sinds de negentiende eeuw. Toneelhuis leidt deze bijzondere gidsen op.
NT2-cursisten (= Nederlands tweede taal) volgen intensieve taalstages,
oefenen in de Bourla hun Nederlands en krijgen de rondleiding onder de
knie. Een project van Toneelhuis i.s.m. ATLAS, integratie & inburgering
Antwerpen.
WEBSITE  www.toneelhuis.be/nl/programma/
open-monumentendag-2019

De Bourlaschouwburg is opgericht ter vervanging van het zestiendeeeuwse, door Van Schoonbeke opgerichte, tapissierspand*. Deze verkoopshal voor tapijten was sinds 1709 in gebruik als schouwburg. In
1829 werd het pand afgebroken en het Théatre Royal Français opgericht
naar ontwerp van Pierre Bourla. Het was in 1834 voltooid en werd toen
beschouwd als één van de beste theaters van Europa. Er werden vooral
Franse en Italiaanse toneelstukken en opera’s opgevoerd.
De halfronde gevel in classicistische stijl, is gedecoreerd met borstbeelden van auteurs en componisten. De beelden er bovenop stellen Apollo
en de negen muzen voor. Via de rechthoekige openingen kunnen koetsen binnenrijden, zodat men het rijtuig kan verlaten beschermd tegen
regen en wind. Op de verdieping is een foyer ingericht die vroeger ook
als concert- en balzaal werd gebruikt.
De schouwburgzaal is centraal in het gebouw ingeplant, volgens het
principe van het théâtre à l’Italienne. Kenmerkend is de halfronde parterre met de loges errond. Daarboven zijn nog drie rangen loodrecht
boven elkaar en een vierde terugwijkende rang. Het geheel wordt ondersteund door slanke, gietijzeren kolommen die het zicht op de scène
zo min mogelijk belemmeren. De binnendecoratie in neoclassicistische
stijl is aangebracht door Philastre en Cambon, afkomstig uit Parijs.
Achter de zaal bevinden zich de dienstruimten, artiestenfoyers, het
schermenmagazijn en het theatermechanisme.
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In 1865 verbouwt Pieter Dens de zaal van Bourla tot de zaal die wij
vandaag nog kennen. Het plafond wordt verhoogd, het voortoneel vergroot en de buitenmuren van de zaal zelf worden naar buiten verplaatst
om de capaciteit te verhogen. Het principe van het théâtre à l’Italienne
blijft bewaard, maar er worden nieuwe decoraties in second empirestijl
aangebracht. In 1904 wordt de schouwburg opnieuw verbouwd, door
stadsarchitect Alexis Van Mechelen. De zijgevels van het complex worden gedeeltelijk afgebroken en ruim drie meter naar buiten verplaatst
om de circulatie te vergemakkelijken.
Vanaf 1934 neemt de Koninklijke Nederlandse Schouwburg het over en
wordt er, tot op de dag van vandaag, theater gemaakt en getoond in
deze neoclassisistische schouwburg. Inmiddels is Toneelhuis het stadstheatergezelschap dat de Bourlaschouwburg bewoont en bespeelt.
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Uitgeverij Vrijdag

38

adres Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 17 uur
lezing b over Uitgeverij Vrijdag om 10, 10.30, 11.30, 13.30, 15 en
16 uur. Duur 30 minuten. Groep van 10 personen. Reserveren kan vanaf
27/08, zie p. 10.
WEBSITE www.uitgeverijvrijdag.be

In de onmiddellijke omgeving van de schuttershoven* heeft
Van Schoonbeke al eerder gronden verkaveld. De winst die hij gemaakt
heeft met zijn eerste project in de Koningstraat investeert hij in nieuwe
gronden. In 1543 koopt hij samen met Hubrecht De But, een welgestelde advocaat, een hof van het klooster van Baudeloo.
De grond grenst aan de achterzijde van het klooster van de Onze-LieveVrouwebroeders. Zij betalen Van Schoonbeke en De But elk 800 gulden
om een straat aan te leggen op hun grond, tegen de perceelsgrens, de
huidige Jodenstraat. Door zijn goede contacten met stadsrentmeester
Michiel Van der Heyden zorgt Van Schoonbeke ervoor dat de straat op
stadskosten wordt gekasseid. Bovendien worden de vennoten financieel vergoed voor de grond die zij moeten afstaan voor de aanleg van de
straat.
De Jodenstraat verbindt de Huidevetterstraat, één van de belangrijkste verkeersaders in de stad, met de Wapper, een toen pas aangelegd
stadsgedeelte. Van Schoonbeke en De But verkavelen de gronden en
geven ze in erf*. De renten* verkopen ze om over kapitaal te beschikken
voor volgende projecten. Onder de kopers zijn onder andere een notaris
en stadssecretaris Grapheus. De speculanten eisen dat de kopers hun
gronden onmiddellijk zouden bebouwen. Naar schatting maken ze dertig percent winst ten opzichte van het geïnvesteerde kapitaal.
De huisnummers 16 en 18 zijn nog restanten van de zestiende-eeuwse
bebouwing. De andere panden zijn meestal in de loop van de negen
tiende eeuw vervangen of zwaar verbouwd. Ook het nummer 16 ondergaat meermaals wijzigingen. Op het einde van de jaren 1980 werd de
oorspronkelijke toestand gerestaureerd naar een ontwerp van architect
Steenmeijer. Momenteel is in het pand een uitgeverij ondergebracht.
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Kolveniershof — Rubenianum

39

e
adres Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Rondleiding b om 14, 15 en 16 uur. Duur 30 minuten. Groep van 25
personen. Gids Roger Van der Linden roept de voormalige schietbanen van
het historische Kolveniershof op en neemt je mee op een korte wandeling
achter de schermen van het huidige Rubenianum. De rondleiding gaat
langs de kelder en zolder, deze zijn niet toegankelijk voor rolstoelen,
kinderwagens of rolators. Vooraf reserveren via www.rubenianum.be.
verkoop van dubbels en afgevoerde kunstboeken.
WEBSITE  www.rubenianum.be

De bouw van het tapissierspand* kan pas beginnen nadat de zes schuttersgilden andere oefenterreinen hebben gekregen. Een grond in de
Nieuwstad* wijzen de schutters omwille van de excentrische ligging
af. Ze willen een grond in de gasthuisbeemden, ten zuiden van hun
bestaande terreinen. Het ziekenhuis gebruikt de gronden voor het
vetmesten van vee en vindt het ook onaanvaardbaar dat de schuttersgilden lawaai zouden komen maken in de buurt van hun ziekenhuis.
Bovendien vinden ze de onteigeningsvergoeding aan de lage kant.
Maar de zusters worden van hogerhand onder druk gezet om ruim twee
hectaren grond te verkopen.
Een groeiende caritatieve instelling verplichten om gronden af te
staan aan een militaire organisatie valt ook bij de publieke opinie niet
in goede aarde. Bovendien is er meer grond onteigend dan noodzakelijk. De vier voet- en handbooggilden krijgen in 1551 driekwart van
de onteigende percelen. De Kolveniers- en de Schermersgilde krijgen enkele maanden later kleinere terreinen buiten de voormalige
gasthuisbeemden*.
De Kolveniersgilde is als jongste van de zes Antwerpse schutterijen
opgericht in 1490. Omdat de schuttersgilden de openbare orde handhaven zijn het belangrijke organisaties en wordt er door het stadsbestuur met hun eisen rekening gehouden bij de herlocalisatie van hun
oefenterreinen.
Naast de aanvankelijke veiligheidsfunctie groeit hoe langer hoe meer
ook de drang naar sociaal prestige bij de gewapende gildes. In 1631
vragen de Kolveniers het stadsbestuur met aandrang om toestemming
voor de bouw van een ‘nieuwe camer’, een feestzaal zoals de andere
schuttersgilden er al een hadden. Ze krijgen toelating mits het naleven
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van financiële voorwaarden, maar wanneer het gebouw in 1636 is voltooid heeft het een veelvoud gekost van wat initieel was toegestaan.
Het vergt heel wat achterpoortjes en lange afbetalingen om de schulden af te lossen. Uit onvrede met deze gang van zaken neemt gildehoofdman Nicolaas Rockox ontslag uit zijn functie.
In de nacht van 11 november 1737 breekt er brand uit in het Kolveniers
hof. De schade aan het dak, de gevel en de ramen is aanzienlijk. Voor
de restauratie kiest men Jan Pieter van Baurscheit de jongere. Hij voorziet de brede zuidgevel van een nieuwe gevelbekroning in achttiendeeeuwse stijl, met fronton*, oculus* en consoles*.
De Franse bezetting betekent het einde van het gildewezen. De
Kolveniersgilde wordt ontbonden en hun gebouw als nationaal goed
verkocht in 1798. Wat overblijft van het perceel wordt verkaveld en
bebouwd. Het hoofdgebouw blijft achtereenvolgens in gebruik als
concertzaal, herberg, magazijn, advocatenwoning en kantoorruimte. Het complex wordt regelmatig verbouwd en vergroot waardoor
na verloop van tijd de zeventiende-eeuwse kern onleesbaar is. Het
Kolveniershof raakt vergeten en wordt pas in 1941 herontdekt. Al snel
gaat men er de geschikte locatie in zien voor het nieuw op te richten
Rubenianum, een internationaal bekend onderzoekscentrum over de
Vlaamse kunst in de zestiende en zeventiende eeuw: de eeuwen van
Breughel en Rubens.
In 1971 komt het Kolveniershof op de lijst van beschermde monumenten. Het onderzoek en de afbraakwerken van de bijgebouwde delen
brengen heel wat bewaarde originele elementen aan het licht die de
restauratieplannen beïnvloeden. Teruggevonden steenhouwersmerken leren welke delen de brand hebben overleefd en welke in de achttiende eeuw zijn toegevoegd. Tegelijk met de restauratie bouwt men
een nieuw gedeelte voor de bibliotheek en de documentatie van het
Rubenianum. In september 1981 neemt het Rubenianum zijn intrek in
het Kolveniershof.
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Het Schoonste Gebouw

Het Schoonste Gebouw
De stad Antwerpen geeft haar onroerend erfgoed
de plaats die het verdient: in de schijnwerpers! Alle
Antwerpse gebouwen met erfgoedwaarde die de
afgelopen vijf jaar zijn gerestaureerd, gerenoveerd
of een nieuwe bestemming kregen, maken in 2019
kans op de titel van ‘Het Schoonste Gebouw’.
De stad Antwerpen organiseert een wedstrijd waarbij iedereen kan stemmen op haar/zijn favoriete
gebouw. Bewonder de vijf kandidaten tijdens Open
Monumentendag en stem jouw favoriet naar de
overwinning via www.hetschoonstegebouw.be of
vul het wedstrijdformulier in op de stand van Het
Schoonste Gebouw aan de Bourlaschouwburg,
bij één van de kandidaten of in het Grand Bazar
Shopping Center. Stemmen kan tot 9 september
2019. Door te stemmen maak je zelf kans op een
overnachting voor twee in hotel Franq, in het hart
van de stad.
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August
b
adres Jules Bordetstraat 5, 2018 Antwerpen
Rondleiding  om 11, 11.30, 15 en 15.30 uur. Duur 20 minuten. Groep
van 8 personen. Reserveren kan vanaf 27/08, zie p. 10.
WEBSITE  www.august-antwerp.com

Bouwvallig klooster wordt zorgvuldig gerestaureerd tot hotel
Het Augustinessenklooster wordt in 1899 gebouwd als onderdeel van
het Militair Hospitaal. De honderdentien hospitaalzusters verblijven in
het besloten klooster en verzorgen de soldaten in het hospitaal. Het gebouw is een vrij onopvallend en gesloten geheel, met tuin en kapel aan
de rand van het domein. Bij de herbestemming is de toestand van het
complex erg bouwvallig. Het klooster is beschermd als monument.
Geïnspireerd op het kloosterleven volgen de hotelgasten, net als de zusters voordien, een parcours van toenemende rust, van het publieke onthaal naar de beslotenheid van de hotelkamers. Het onthaal knipoogt
naar de glazen luifels van de terrassen van de ziekenhuispaviljoens.
De drie tuinen zijn opengesteld en evoceren de rust van weleer en ook
voor de kleuren wordt teruggegrepen naar de originele tinten. Twee
van de sober ingerichte kamers hebben dezelfde afmetingen als de oorspronkelijke kloostercellen.
De architecten tonen aan dat de gelaagde geschiedenis van een complex richtinggevend kan zijn bij een hedendaagse invulling.

Architect		Vincent Van Duysen architects
Callebaut-architecten
Bouwheer 		

Nv Kloosterkwartier

Bouwjaar		

1899 – 1910

Renovatiejaar 2017 – 2019
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Stokers
e
adres Artsen Zonder Grenzenstraat 31, 2018 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 17 uur
WEBSITE  www.stokers.com

Stokers, co-working: a space to work, connect, eat & meet
In 1899 start de bouw van het Militair Hospitaal volgens de laatste
nieuwe technieken. Een stookplaats met een vernuftig verwarmingssysteem om de toenmalige ziekenzalen op temperatuur te houden is
er daar één van. De stookplaats ligt in het midden van de site achter
de kapel. Bij de herbestemming van ’t Groen Kwartier blijkt een goede
invulling voor deze plek een hele uitdaging. De stookplaats is een beschermd monument.
In 2015 beslissen de opdrachtgevers om van de stookplaats een co-working te maken voor zo’n vijfenzeventig creatievelingen. Terzelfdertijd
moet het gebouw dienen als buurt- en ontmoetingsplek of om occasioneel evenementen te organiseren. Een herbestemming die naadloos aansluit bij de noden van de nieuwe wijk. De restauratie wordt
met grote zorg uitgevoerd, waarbij het monumentale karakter en de
authentieke waarde zoveel mogelijk bewaard blijven. De architecten
kiezen voor complexere technieken zoals het waterdicht maken van het
gebouw langs de buitenzijde, om het originele metselwerk langs de
binnenzijde intact te houden. De elegante dakconstructie en gerestaureerde lichtstraat zetten de industriële uitstraling in de verf. De ontwerpers respecteren de originele zichtlijnen en volumes, die een grote
impact hebben op de beleving van de plek.
De moderne architecturale toevoegingen zijn omkeerbaar, een duurzaam voorbeeld.

Architect 		

Anversa architecture & development

Bouwheer 		

Stokers nv

Bouwjaar 		

1899 – 1900

Renovatiejaar 2015 – 2018
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Ensemble Ernest Stordiau

42

adres Stierstraat 8 (en 16), 2018 Antwerpen
Vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Wat kan je bekijken? Tentoonstelling op de gelijkvloerse verdieping
in Stierstraat 8.
opgelet Dit is een privéwoning. Hier kunnen maar een beperkt aantal
personen binnen. Mogelijk moet je even wachten, gelieve hiervoor respect te hebben.

Gevelrestauratie ensemble Ernest Stordiau met salamandertegels
In 1896 zet de bouwmaatschappij SA pour la Construction de Maisons
Bourgeoises de Antwerpse architect Ernest Stordiau aan het werk in de
wijk Zurenborg. Hij krijgt de opdracht om vijf woningen in zijn kenmerkende neo-Florentijnse stijl te ontwerpen. De twee uiterste woningen
(nr 8 en 16) van dit symmetrisch opgebouwd geheel zijn identiek. Ze
zijn bekleed met faiencetegels. Zevenhonderdvijftig vlakke tegels in
verschillende tinten bruin en roodbruin worden afgewisseld met zevenhonderdvijftig reliëftegels met de afbeelding van een salamander. Het
ensemble van vijf woningen is erkend als beschermd monument.
In de loop der jaren zijn de tegels beschadigd door vorst. In 2012 besluiten de twee eigenaars van de woningen om de restauratie samen
aan te pakken. Ze willen zo dicht mogelijk bij het origineel blijven.
Uiteindelijk beslissen ze om de volledige tegeltableaus te vervangen.
Een lange zoektocht naar de juiste replica’s met oog voor detail, kwaliteit en de duurzaamheid van de tegels brengt in 2018 dit eindresultaat.
Ook het houtwerk, smeedwerk, de natuursteen en ornamenten zoals de
vrouwenhoofdmedaillons en slangmozaïeken zijn gerestaureerd zodat
de twee gevels hun uitstraling hebben teruggekregen.
De eigenaars vergroten door hun samenwerking, enthousiasme en
doorzetting de uitstraling en kwaliteit van hun eigen woningen. Dit
straalt niet alleen af op het ensemble, maar op de hele straat.

Architect		

Ernest Stordiau

Restauratie 		

Bonnie van der Burgh

Bouwheer 		Bonnie van der Burgh, Willem Wouters,
Rita Van Sant en Robert Segers
Bouwjaar 		

1896

Renovatiejaar 2009 – 2018
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Noordpoort

43

adres Dambruggestraat 336, 2060 Antwerpen
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur
Rondleiding  om 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 uur. Duur 30 minuten.
Groep van 15 personen.
WEBSITE  www.noordpoort.be

Van onderstation tot co-working
Noordpoort ligt in de Dambruggestraat in Antwerpen-Noord waar op
het einde van de negentiende eeuw verschillende Naties of havenbedrijven gevestigd zijn. In 1923 verkoopt de Hout Natie de grond aan de
Compagnie Électrique Anversoise (CEA) die er een ‘onderstation voor
elektriciteitsbedeling’ laat bouwen. Het gebouw heeft geen erfgoedstatuut in tegenstelling tot de drie andere bewaarde onderstations. Toch
kiezen de eigenaars ervoor om het pand met zoveel mogelijk respect
voor de erfgoedwaarde te restaureren en een nieuwe invulling te geven
als co-working en ontmoetingsplek voor de buurt.
Het complex bestaat uit een voorbouw met een grote poort en daarboven kantoorruimte, een laad- en loszone en achteraan het hoofdvolume
met de transformatorzalen en een kelderruimte voor de accumulatorenbatterijen. Elk van deze plekken is nog terug te vinden in de co-working
en heeft een nieuwe functie gekregen als ontmoetingsruimte, werkplek
evenementenlocatie, vergadertuin,… Bij de restauratie wordt de geschiedenis als uitgangspunt genomen en worden de originele elementen zoveel mogelijk opgeknapt en behouden. Voorbeelden zijn de voorgevel in lichtgele baksteen, de lichtkoepels in de transformatorzalen en
de kabelgoten in de kelder, die zijn omgevormd tot binnenvijvers.

Concept			

Jelle Vander Meynsbrugge

Interieur		

Kasper Smets

Bouwheer		

Noordpoort bvba

Bouwjaar 		

1923

Renovatiejaar 2018 – 2019
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Woning Peeters

44

b
adres Ter Rivierenlaan 55, 2100 Deurne
Rondleiding  om 10, 11, 14 en 15 uur. Duur 50 minuten.
Groep van 8 personen. Reserveren kan vanaf 27/08, zie p. 10.
WEBSITE  www.huispeeters.be

Totaalrestauratie modernistische woning Peeters
Aan de Ter Rivierenlaan in Deurne staat de radicaal modernistische
woning die Gaston Eysselinck in 1932 ontwierp voor de familie PeetersCeurvels. De architect inspireert zich voor het hoekpand op het Maison
Citrohan van Le Corbusier. De latere eigenaars hebben een aantal typerende modernistische elementen verwijderd, al naargelang de functionele noden. De woning is beschermd als monument.
De huidige bewoners brengen het modernisme terug tot leven en restaureren het gebouw volgens de oorspronkelijke plannen. Ze maken de
structurele veranderingen ongedaan. De woning telt terug drie terrassen: één aan de keuken, een dakterras en een solarium. De originele
kleuren zijn na een grondig onderzoek teruggevonden en opnieuw aangebracht, de ingemaakte kasten zijn gerestaureerd of herbouwd naar
oorspronkelijk model. De toegevoegde interieurelementen zijn met de
grootste zorg uitgekozen.
Dit project toont de ware aard van het modernisme.

Architect 			

Gaston Eysselinck

Restauratie 			

Yves De Bont

Bouwheer 			

De heer en mevrouw De Bont-Jacobs

Bouwjaar 			

1932 – 1933

Restauratiejaar

2014 – 2015
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Bevrijdingsdagen
6–8 september 2019
Op 4 september 1944 werd Antwerpen bevrijd en kwam er een einde
aan vier jaar bezetting. De Bevrijdingsdagen op vrijdag 6, zaterdag 7
en zondag 8 september staan in het teken van die 75ste verjaardag.
De bevrijding was een bitterzoet moment. Uitbundige vreugde om de
herwonnen vrijheid, maar ook ingetogen verdriet om de mensen die
stierven. Ook tijdens de Bevrijdingsdagen is er ruimte voor uitbundigheid en ingetogenheid, met feest en plezier op zaterdag en herdenking
en herinnering op zondag.
Bunkers in het Stadspark
In het Stadspark staan vijf Duitse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Verscholen
tussen het struikgewas vallen ze nauwelijks op, maar het project Hunker brengt daar
verandering in. Bunkers willen verbergen, Hunker maakt ze dag en nacht maximaal
zichtbaar. Zo worden ze een symbool voor ‘nooit meer oorlog’. Eén van de bunkers
wordt opengesteld voor bezichtiging tijdens de Bevrijdingsdagen.
Expo Vreugde & Verdriet in het Felixarchief
De expo Vreugde & Verdriet in het FelixArchief opent op zaterdag. Authentieke
foto’s, filmmateriaal en getuigenissen tonen hoe momenten van vreugde en verdriet
elkaar afwisselen tijdens en na de bevrijding. Na de heuglijke vierde september
volgen nog negen maanden vol angst en terreur. Vliegende bommen, honger en bezorgdheid om geliefden die nog niet thuis zijn, tekent de harten van Antwerpenaars
in een stad in puin.
Wandelingen in de stad
De oorlog liet littekens na in de stad. Kapotte gebouwen en onverwoestbare bunkers.
Gezagsdragers die meeheulden met de bezetter. Het onuitspreekbare leed van de
Joodse gemeenschap. Duizenden mensen werden opgepakt en vermoord in vernietigingskampen. Twee wandelingen voeren je langs de plekken die een belangrijke rol
speelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze brengen je dichter bij het verloop van
de oorlog in de stad en de Jodenvervolging in Antwerpen.
Herdenken en vieren
Naast bovenstaande activiteiten valt er meer te beleven tijdens de Bevrijdingsdagen.
Op zaterdag is er onder meer een bevrijdingsparade, een bevrijdingsdorp met beleefparcours en een parade van historische schepen en vliegtuigen. Zondag vindt de
traditionele herdenkingsplechtigheid plaats in het Stadspark.
Meer info www.antwerpenherdenkt.be
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Jules Hofman weekend
5–6 oktober 2019
b
Architect Jules Hofman (1859 – 1919) behoort tot de belangrijkste
Antwerpse vertegenwoordigers van de art nouveau. Na zijn studie aan
de Antwerpse academie bouwde hij een groot aantal woonhuizen en
handelszaken in Antwerpen, aanvankelijk (voor 1898) in diverse neostijlen, nadien in art-nouveau-stijl. Zijn bekendste werk kwam vanaf
1892 in de wijk Zurenborg tot stand, in opdracht van een lokale bouwmaatschappij. In 1909 werd hij hoofdarchitect van bouwmaatschappij Vooruitzicht, waarvoor hij in 1913 zijn grootste project realiseerde,
de synagoge Machsike Hadass in de Oostenstraat. Elixir d’Anvers in de
Haantjeslei is wellicht zijn bekendste realisatie en kan bezocht worden
op Open Monumentendag.
Jules Hofman ligt begraven op begraafpark Sint-Fredegandus in Deurne.
Hij ontwierp het grafmonument dat hem, zijn gezin en schoonfamilie
herdenkt. Dit grafmonument werd in 2019 gerestaureerd. Twee familieleden nemen het grafmonument in peterschap. Om dit te vieren en om
zijn werk te eren wordt een Jules Hofmanweekend georganiseerd.
5 oktober rondleiding over architecten op begraafpark Sint-fredegandus
Heel wat belangrijke Antwerpse architecten vonden hun laatste rustplaats op begraafpark Sint-Fredegandus. Wandel mee langs de kleine kunstwerken die hun leven
en werk herdenken. Om 11 en 14 uur. Duur 60 minuten. Groep van 25 personen.
Reserveren via www.antwerpenmorgen.be/juleshofman.
6 oktober Jules Hofman in Berchem
Laat je tijdens deze rondleiding onderdompelen in het leven en werk van Jules
Hofman. Je start met een bezoek aan de atelierwoning die Hofman ontwierp voor
kunstenaar Josuë Dupon, daarna wandel je langs zijn bekendste werken in de
Zurenborgwijk. De rondleiding eindigt met een bezoek aan zijn grootste project, de
synagoge Machsike Hadass in de Oostenstraat, die momenteel gerestaureerd wordt.
Om 10, 10.45, 11.30, 13, 13.45, 14.30, 15.15 en 16 uur. Duur 90 minuten. Groep van
15 personen. Reserveren via www.antwerpenmorgen/juleshofman.be.
Boek Jules Hofman door Alex Elaut
Het boek is op Open Monumentendag verkrijgbaar bij Likeurstokerij Elixir d’Anvers,
Haantjeslei 132 in Antwerpen. Nadien bij Erik Tonen Books in de Kloosterstraat.
Meer info www.antwerpenmorgen.be/juleshofman
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Dag van de Joodse cultuur
8 september 2019
b
De Joodse cultuur is al eeuwen sterk aanwezig in Antwerpen. Proef op
zondag 8 september van deze Joodse cultuur en schrijf je in voor een
bezoek:
Hollandse synagoge
werfrondleidingen, zie p. 121.
MAS I Museum aan de Stroom
rondleiding leven&dood in het Jodendom om 10.30 en 11.30 uur.
Romi Goldmuntz synagoge
rondleiding om 14, 15 en 16 uur. Oostenstraat 2, 2018 Antwerpen.
Inschrijven is gratis maar verplicht, voor 1 september 2019, via choem@telenet.be.
Meer info www.jewisheritage.org/web/edjc/2019 doorklikken op België

en verder…

Erfgoeddag
26 april 2020
Zondag 26 april 2020 zwaaien musea, erfgoedverenigingen en heemkundige kringen hun deuren open voor Erfgoeddag. Op verschillende
plekken in Antwerpen zijn er rondleidingen, expo’s, lezingen, wandelingen, demonstraties en workshops. Deze twintigste Erfgoeddag
staat in het teken van de nacht. Want de nacht betovert en staat
synoniem voor verbeelding. Alle activiteiten zijn gratis. Het volledige
programma volgt op www.erfgoeddag.be.
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AJOUR  opengewerkt decoratief patroon.
ALEMBIEK  distilleerkolf.
ALKOOF  nis, meestal gekoppeld aan een grotere ruimte. Vaak heeft ze
de functie van slaapplaats.
BASTIONS vijfhoekige uitsprongen uit de omwalling.
BLEKERIJ  plaats waar linnen werd gebleekt.
CENOTAAF  grafteken.
CLASSICEREND  geïnspireerd op de antieke vormentaal.
CONSOLES draagsteen.
DROOGSCHEERDERS lakenarbeider.
ENFILADE  reeks van aansluitende vertrekken.
EPITAAF  grafschrift.
FORTIFICATIEMEESTER  staat in voor de realisatie van de omwalling.
FRANS CONCORDAAT  overeenkomst tussen de paus Pius VII en
Napoleon. In het Concordaat erkende de Franse regering het
katholicisme als ‘godsdienst van de grote meerderheid van Franse
burgers’. De wens van Rome om het opnieuw tot staatsgodsdienst te
maken werd niet ingewilligd.
FRONTEN  rechte stukken muur.
FRONTON  geveldriehoek.
GASTHUISBEEMDEN  grasland of weide in eigendom van een
hospitaal.
GODSHUIS stichting bedoeld voor de huisvesting van een beperkt
aantal onbemiddelde bejaarde mannen, vrouwen of gehuwde
paren.
GRACHTPAKKET  vulling van de demping van de gracht.
HOFSTEDE  boerderij, buitenplaats.
HOF VAN PLAISANTIE  zomerverblijf voor rijke stedelingen.
KAZEMATTEN  geschutstellingen.
LETTERGIETALAAM  werktuig gebruikt voor het gieten van letters.
LIJNWAAD  linnen.
LOEVE  afdak.
LUSTHOF  pleziertuin, buitenhuis.
MAGISTRAAT  stadsbestuur.
MATRIJZEN  mal, holle gietvorm.
MEERSENIER  winkelier, kleinhandelaar.
MUTUEEL STELSEL  groepsonderwijs door leerlingen-monitoren.
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NIEUWSTAD  stadsdeel ontwikkeld door Gilbert Van Schoonbeke,
vandaag het Eilandje.
OCULUS klein rond venster.
PACHTER  persoon die verantwoordelijk was voor het innen van
accijnzen.
PATRICIËRSWONING voorname woning.
POTERNES ondergrondse toegangen.
RAAMHOF / RAAMVELD  veld met grote droogrekken waar het laken
werd opgespannen om te drogen.
ROEDENVERDELING latten die een raam onderverdelen.
RENTEN  kredietinstrument dat gebruikt werd om het kerkelijk verbod
op woeker te omzeilen. Het verschil met een gewone lening was
dat de kredietverstrekker niet het recht had het kapitaal dat de
renten vertegenwoordigden terug te vorderen. De erfnemer of de
rentekoper kon de rente wel aflossen. Wanneer een goed in erf
werd gegeven dan ontving de erfnemer een onroerend goed van
de erfgever in ruil voor de betaling op vaste tijdsstippen van een
vastgesteld bedrag, de rente. In het geval van een erfrente was
de uitbetaling eeuwigdurend, in het geval van lijfrente verviel de
verplichting bij overlijden van de begunsigde(n). Renten op een
onroerend goed konden door een renteverkoper ook verkocht
worden aan een rentekoper zodat de eerste liquide middelen in
handen kreeg.
REMISES bergplaats voor voertuigen.
ROOSTERING het raamwerk van horizontale balken als drager van een
vloer of een plat dak.
SCHANS verdedigingswerk.
SCHOUT  ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en
het handhaven van de openbare orde.
SCHUTTERSHOF  oefenplaats van de schuttersgilden.
SINT-LAUREISSCHANS in 1817 opgerichte versterking van het
Zuidkasteel.
STADSBUITENIJ  buitenwijk van de stad.
SUIKERZIEDER  iemand die suiker raffineert.
TAPISSIERSPAND  gebouw voor tapijthandel.
WAAG plaats waar goederen werden gewogen en verhoudingsgewijs
belast.
WAAGMEESTER  opzichter van de waag.
ZUIDKASTEEL  citadel.
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