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



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

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

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

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

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

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

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

Sint-Julianus Gasthuis © Lucid

Museum Plantin en Moretus © Lucid
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Van hof naar marktplaats voor oudkleerverkopers
In 1547 koopt Gilbert Van Schoonbeke het ‘Hof van Spangen’,
een groot huis met uitgestrekte tuin tussen de Steenhouwersvest,
Hoog-, Reynders- en Kammenstraat. Op de gronden legt hij een
plein aan en een aantal straten. De oudkleerverkopers kopen de
helft van het plein om over een vaste marktplaats te beschikken.
’s Vrijdags veilen ze er tweedehandsgoederen, inboedels en immobiliën. De gronden rondom worden verkaveld en verkocht aan
gegoede oudkleerverkopers en internationale handelaars. In 1576
brengt Christoffel Plantijn zijn drukkerij over naar het plein.

a
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Aangezien de oudkleerverkopers slechts de helft van de
Vrijdagmarkt kopen wordt de andere helft bebouwd.
In 1836 worden de woningen afgebroken en krijgt het
plein zijn huidige vorm. Het rechte stratenpatroon
is sinds de tweede helft van de zestiende eeuw
ongewijzigd gebleven. Detail uit de kaart van Virgilius
Bononiensis, © Museum Plantin Moretus


bcde
In 1576 brengt Christoffel Plantin zijn succesvolle
drukkerij naar de Vrijdagmarkt. De inplanting en
verdere uitbreiding van de drukkerij en de activiteiten
van de oudkleerverkopers bepalen tot het einde van
het ancien régime het uitzicht van het plein. In het
midden van het plein, openbare pomp met beeld van de
Heilige Catharina, patrones van de oude kleerkopers.
Bij de V-bominslag in 1945 werden de 18de-eeuwse
sokkel gedeeltelijk, en het oorspronkelijke beeld door
J.B. Mareels geheel vernield. Het huidige beeld werd
in 1961-1962 gebeeldhouwd door Mariette Coppens. De
reconstructie van het bovendeel van de sokkel werd
voltooid in 1962. Het fraai gesmeed hek eromheen
dateert van 1900. © FelixArchief, stadsarchief Antwerpen
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ca. 1970
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1936
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1920

d
ca. 1980
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V-bom geeft Vrijdagmarkt een heel nieuw uitzicht
De oorspronkelijke bebouwing rond het plein
wordt, met uitzondering van een deel van het
Museum Plantin en Moretus, volledig vernield
door een V-bominslag op 2 januari 1945. De pleinwanden worden in rustieke stijl herbouwd. Het
rechte stratenpatroon is sinds de tweede helft van
de 16de eeuw onveranderd gebleven. Op het plein
worden nog elke vrijdag roerende goederen uit
faillissementen en sterfgevallen verkocht.


ab
Op 2 januari 1945 wordt de oorspronkelijke
bebouwing van de Vrijdagmarkt, met
uitzondering van een deel van de Museum
Plantin-Moretus, totaal vernietigd door
een V-bominslag. © FelixArchief, stadsarchief
Antwerpen


cd
Het plein wordt in 1949 in rustieke stijl
herbouwd. © FelixArchief, stadsarchief Antwerpen


efg
Tot op vandaag worden op het plein elke
vrijdag goederen uit faillissementen
en sterfgevallen verkocht. © FelixArchief,
stadsarchief Antwerpen
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