GRAANMARKT
Open Monumentendag

antwerpen — 8 september 2019

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



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

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

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

P
 ortret Gilbert Van Schoonbeke
op 37-jarige leeftijd, 1556.
© Museum Brouwershuis

VU Patricia De Somer – Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

GRAANMARKT
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.

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

Schuttersgallerij in de Kruidtuin © Lucid

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

GRAANMARKT
Tapijthandel brengt gegoede klasse naar nieuwe stadswijk
Door de bouw van de omwalling was de stadskas
leeg. De verkoop van gronden in de gunstig
gelegen schuttershoven moet terug geld
binnenbrengen. Om de terreinen waardevoller te
maken geeft Van Schoonbeke ze een economische
bestemming met op de huidige Graanmarkt de
oprichting van een pand voor de tapijthandel.

a

Eind 1552 brengt de magistraat op aanraden van
Van Schoonbeke de Brabantse Korenmarkt over
naar de open ruimte aan de oostzijde van het
tapissierspand, nu de Graanmarkt, om zo een
bijkomend commercieel centrum voor de wijk te
creëren.
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.

b

a



S ituering van het tapissierspand, opgericht als motor
voor de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk. Het
tapissierpand was een rechthoekig gebouw van ca.
80 bij 37 meter, opgetrokken in baksteen. Het pand
had een brede middenbeuk met aan weerszijden een
twaalftal winkels die zowel vanuit de middenbeuk als
via de buitenzijde van het gebouw konden betreden
worden. Er was een gemeenschappelijke kamer voor
het uitstallen van grote tapijten en reeksen. De zolder
werd ingericht als opslagplaats voor graan. Detail uit de
Bononiensiskaart (1565) © Museum Plantin-Moretus



Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw verliest
b	
de tapijthandel 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
en heropgebouwd. Anoniem, het tapissierspand als theater,
1711. © FelixArchief, stadsarchief Antwerpen



De

geveltekeningen en grondplannen uit de negentiende
eeuw tonen aan dat het gebouw al grondig gewijzigd
werd.

J.J. Croegaert-Van Bree, 1877, schilderij gebaseerd op
c	
oude voorstellingen van het tapissierspand. Let op het
uithangbord van het “Café du Spectacle” links. © Museum

c

d

Vleeshuis

J. Linnig, 1840–59, Linnig tekende op een pittoreske,
d	
nostalgische wijze het inmiddels allang afgebroken
tapissierspand. © Museum Plantin-Moretus



De bouw van het tapissierspand start in 1551. Een jaar
e	
later wordt beslist om de Brabantse Korenmarkt (die
was op de plaats van de huidige Oude Koornmarkt) over
te brengen naar het plein achter het tapissierspand, de
huidige Graanmarkt. De Graanmarkt in 1931. © FelixArchief,
stadsarchief Antwerpen



e
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GRAANMARKT
Verkoopshal brandt af en maakt plaats voor schouwburg
Vanaf de tweede helft van de 17de
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.

a

b



De Graanmarkt werd door Gilbert Van Schoonbeke
a	
gecreëerd. Het plein wist zijn vorm goed te behouden
doorheen de tijd. Graanmarkt omstreeks 1970. © FelixArchief,
stadsarchief Antwerpen



Om het tapissierspand met de Huidevettestraat
b	
te verbinden, legde Van Schoonbeke de huidige
Komedieplaats aan. Komedieplaats in 1903. © FelixArchief,
stadsarchief Antwerpen



	Van Schoonbeke opende in 1551–52 vijf straten rond
de nieuwe verkoophal waaronder de Kelderstraat, de
Orgelstraat en de Sint-Maartensstraat.
Om het tapissierspand met de omwalling te
c	
verbinden legt Van Schoonbeke op de gronden
van de gasthuiszusters een straat aan, de huidige
Leopoldstraat. De Leopoldstraat in 1932. © FelixArchief,
stadsarchief Antwerpen



In 1829 wordt het tapissierspand afgebroken. In de
d	
plaats komt de Bourlaschouwburg. Links en rechts
de door Van Schoonbeke aangelegde Kelder- en
Orgelstraat. De Bourlaschouwburg rond 1900. © FelixArchief,
stadsarchief Antwerpen



In 1904 wordt de schouwburg verbouwd door
e	
stadsarchitect Alexis Van Mechelen. De zijgevels van het
complex worden gedeeltelijk afgebroken en naar buiten
verplaatst om de capaciteit te verhogen. © FelixArchief,

c

stadsarchief Antwerpen
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