Infoblad
2010/3

www.avbg.be

Antwerpse Vereniging voor
Bouwhistorie en Geschiedenis

2

Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2010/3

Bestuur van de

Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis
vzw opgericht in 1963
tot juni 2007 Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek
Zetel:

Gerarduslei 35, 2180 Ekeren

Voorzitter:

Eugène Warmenbol, Napelsstraat 15 bus 9, 1050 Brussel
02 640 81 48 - ewarmenb@ulb.ac.be
Marc Hendrickx, Kipdorp 37/21, 2000 Antwerpen
03 237 63 63 - marc.hendrickx@avbg.be
Tim Bisschops, Klapdorp 69, 2000 Antwerpen
03 220 42 62 - tim.bisschops@avbg.be
Stefaan Grieten, Gratiekapelstraat 24, 2000 Antwerpen
0497 452 802 - stefaan.grieten@avbg.be
Anne-Mie Havermans, Gerarduslei 35, 2180 Ekeren
03 665 02 19 - annemie.havermans@avbg.be
Petra Maclot, Korte Brilstraat 7, 2000 Antwerpen
03 234 20 99 - petra.maclot@avbg.be
Wim Strecker, Prinsesstraat 31 bus 2, 2000 Antwerpen
03 232 96 63 - 0475 847 622

Secretaris:
Leden:

LIDGELD:

€ 20 per jaar
Rekeningnummer 320-0740973-60
IBAN BE73320074097360
BIC BBRUBEBB

Leden ontvangen per jaar tweemaal het BULLETIN en viermaal het INFOBLAD.
Zij hebben toegang tot alle activiteiten, rondleidingen en voordrachten. Deze worden steeds
aangekondigd in het Infoblad.
Website:
Webmaster:

www.avbg.be/
tim.bisschops@avbg.be

Omslagillustratie: Maarten Enderman met een monster voor het dendrochronologisch onderzoek van de ‘Grooten Refter’, Sudermanstraat 20 (foto Petra Maclot)
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook,
zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de uitgever.
Lay-out: Wim Strecker, Antwerpen
Verantwoordelijke uitgever: Marc Hendrickx, Kipdorp 37/21, 2000 Antwerpen
www.avbg.be

Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2010/3

3

AVBG 50
Zoals op de jaarvergadering van 1 maart 2010 meegedeeld bestaat de AVBG (weliswaar onder
verschillende benamingen) in 2011 vijftig jaar.
Vijftig jaar is erg veel. Om het wat historisch te bekijken: de AVBG is ontstaan toen de onafhankelijkheid van Congo nog een actueel nieuwsitem was, toen John F. Kennedy nog leefde en
Brezjnew nog niet aan de macht was. Ruimtevaart was er nog amper, televisie een nieuwigheid
enzovoort. Anno 2010 is de laptop in het westen wijdverspreid, internet wordt als evident gezien,
ieder tikt zijn teksten zelf in, kan ze min of meer lay-outen en print ze zelf af. Digitale foto’s
worden zonder probleem gemaild en wie meer informatie aan de wereld wil bekend maken
kan een eigen website creëren.
Kranten en weekbladen hebben een digitale versie en bij het nut van de papieren drager worden
vraagtekens geplaatst. Voorlopig blijven ze om diverse redenen behouden, tot de druk toeneemt
om over te schakelen. Verder heeft bijna elke vereniging die zich respecteert een website. Dank
zij Google en andere zoekmachines worden de teksten, foto’s en hyperlinks op hun website
zonder veel problemen gevonden.
Het bestuur van AVBG meent dat het 50-jarig bestaan van de AVBG de gelegenheid moet zijn
om een geleidelijke maar algemene overgang van een gedrukte naar een digitale verschijningsvorm via mails en website te realiseren. We kunnen immers niet eindeloos de evidente nadelen
van de print-vorm (inclusief periodieke verzending) blijven negeren, en blind zijn voor de veel
grotere verspreidingsmogelijkheden van het internet.
Het bestuur denkt momenteel dan ook aan het afstoten van bepaalde onderdelen van de
traditionele ledenwerking, en wil ook geleidelijk aan, met overgangsmaatregelen en mogelijk
speciale regimes, de vereniging na een halve eeuw papier, een frisse, digitale verschijningsvorm
verlenen. Volgend infoblad hierover uiteraard meer.
Twee fragmenten van Belgische advertenties uit het jaar 1960.
Links ‘TV Arel’, rechts ‘Assimil’ (‘De autotoerist’, 13 (1960) 2, resp. achterkaft en p. 71)
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Foto’s W.S., 9 april 2010 (boven)
en 5 januari 2010 (onder)
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Medisch Centrum van Joseph-Louis Stynen gesloopt
Momenteel wordt het Medisch Centrum op de Sint-Jacobsmarkt gesloopt. Het werd in 1952
ontworpen door Joseph-Louis Stynen (1907-1991), die een zeer lange en vruchtbare carrière
had. Zijn productie als architect omvat een brede waaier van typologieën. Een aanzienlijk deel
van zijn carrière was hij actief voor opdrachtgevers van de katholieke zuil, waarvoor hij kerken,
kloosters, rust- en ziekenhuizen bouwde of verbouwde. Enkele voorbeelden zijn het Pius Xinstituut (1952 en volgende), de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwkerk in Borgerhout (1953) en de
verbouwing van het rusthuis Home Maria Mediatrix in de Pieter Van Hobokenstraat (1960 en
volgende). Daarnaast heeft hij veel restauraties van grote monumenten op zijn naam, zoals de
Sint-Carolus Borromeuskerk (1960 en volgende), de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (vanaf 1965, in
samenwerking met Guido Derks) de kapel van Bourgondië (1967) en het Rockoxhuis (1974).1
De gevelcompositie van het Medisch Centrum getuigde van een voor Stynen kenmerkende sobere
monumentaliteit, geïnspireerd door functionaliteit in combinatie met een prozaïsche zin voor
harmonie. Het Medisch Centrum werd verder gekenmerkt door een monumentale beglaasde
wenteltrap die de verticale circulatie in het gebouw verzekerde. Door de statige eenvoud ervan in
combinatie met de introductie van licht en het uitzicht op de kleine tuinzone achter het gebouw
verleende deze trapconstructie een onmiskenbare architecturale kwaliteit aan dit gebouw. De
hoekpartij van de Sint-Jacobsmarkt en Lange Sint-Annastraat werd verfraaid met een monumentaal reliëf van Albert Poels (1903-1984), auteur van veel gevelsculptuur zoals de beelden
van de façade van het Sint-Lievenscollege in Antwerpen en tal van kleinere Mariabeeldjes voor
kleinere bouwwerken. Zijn meest bekende werk is evenwel het beeld van Lange Wapper aan het
Steen. Door het verdwijnen van het Medisch Centrum samen met het aanpalende en al enkele
jaren geleden gesloopte kantoorgebouw van de VTB-VAB (ontworpen door J. Willems, 1956),
heeft de Sint-Jacobsmarkt op korte tijd twee beeldbepalende en monumentale bouwwerken
verloren, beide typerend voor de bouwpraktijk uit de jaren 1950.
Stefaan Grieten

Foto Wim Strecker, 16 september 2010

1 Voor Stynen, cf. D. Laureys (ed.), Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen
(Antwerpen-Turnhout 2004) 255-261.
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Ontwerp van Frans Smet-Verhas voor een huis op Klapdorp,
1899. Stadsarchief Antwerpen
Hetzelfde pand in 2010.
Elementen van het houtwerk van de erker vertonen een
art nouveau-vormgeving. Foto’s Stefaan Grieten, 5 september 2010
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Art nouveau op Klapdorp: veelheid in bescheidenheid
De snelle en grondige transformatie van Klapdorp in het afgelopen decennium heeft nog maar
eens geïllustreerd hoe niet alleen het straatbeeld, maar ook het bouwhistorische potentieel van
een straat of buurt bijzonder kwetsbaar zijn. De gewenste en kordaat doorgevoerde sanering
van de afgelopen jaren bracht ook een vloedgolf aan renovaties teweeg, die onder meer door
gebrek aan deskundige begeleiding en controle onherstelbare schade teweeg gebracht heeft
aan dit patrimonium. De recente banaliserende verbouwingen doen elke liefhebber van pvc en
prefab watertanden en nodigen uit tot een alternatieve wandelroute van wansmaak en goedkoop oplapwerk. Veel dramatischer is de systematische sloop van historische elementen uit de
talrijke gerenoveerde panden, en in 2007 werd de kers op deze taart geplaatst door de afbraak
van de historische bebouwing op de hoek Klapdorp-Mutsaardstraat. 1 Ondanks dit onherstelbaar verlies bezit Klapdorp nog relicten van momumentaal patrimonium, meer bepaald ook
van de art nouveau. Algemeen gesteld is de Antwerpse art nouveau veel te weinig bestudeerd
en gekend, een situatie die onherroepelijk gevolgen heeft voor de appreciatie en zorg voor
dit patrimonium. Elke bijdrage die nieuwe gegevens onder de aandacht brengt lijkt bijgevolg
welkom, ook al speelde Klapdorp als volkse straat met een modaal typologisch bebouwingsspectrum een eerder beperkte rol in dit verhaal.
Eén van de bekendste art nouveaugebouwen van Antwerpen is De Vijf Werelddeelen op de hoek
van de Schilders- en de Plaatsnijdersstraat, ook wel ‘t Bootje genoemd naar zijn typerende
hoekerker waarvan het onderste deel als scheepsboeg is uitgewerkt, een verwijzing naar de
opdrachtgever, scheepsbouwer P. Roeis. De adjectieven grillig en expressief lijken wel uitgevonden voor dit kleurige kunstwerk, dat in 1901 ontworpen werd door Frans Smet-Verhas
(1851-1925).2 Die eigenschappen karakteriseren ook andere ontwerpen van deze eclectische
en fantasievolle architect, zoals het huis De Slag van Waterloo uit 1905 in de Waterloostraat
in Zurenborg.3 De art nouveau bloeide niet alleen in typische belle époquewijken van de stad,
zoals het Zuid en Zurenborg, maar ook in het oude stadscentrum. Op Klapdorp ontwierp SmetVerhas in 1899 een huis waarin een eclectisch architectuurontwerp gecombineerd is met aan

1 P. Maclot, ‘De kaalslag van het Klapdorp. Wordt het volkse Klapdorp de nieuwe yupzone?’, Infoblad Antwerpse
Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2007/3, 8-10; T. Bisschops, ‘De kaalslag van het Klapdorp. Enkele
feiten op een rij’, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2007/3, 11-15; P. Maclot en T.
Bisschops, ‘De gesloopte panden Klapdorp, hoek Mutsaardstraat’, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie
en Geschiedenis, 2007/3, 16-1.
2 B. Vanhove, De art nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede (licentiaatsverhandeling R.U.Gent),
Gent, 1978, 51-56; Id., ‘De vijf werelddelen van F. Smet-Verhas en de Art Nouveau’, in Bulletin van de Antwerpse
Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, 1985, 2, 21-48; G. Driesen, ‘De restauratie van “De vijf werelddeelen”
van F. Smet-Verhas’, Schildersstraat nr. 2 te Antwerpen, in Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en
Grotonderzoek, 1985, 3, 31-40.
3 Over Smet-Verhas, cf. het onderzoek van Vanhove (cf. noot 2).
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art nouveau vormgeving van de winkelpui en van het raamwerk van de erker.4 De winkelpui is al
geruime tijd verdwenen, net als de bekroning van de lijstgevel. De erker daarentegen is vrijwel
intact bewaard, en de detaillering van de hoekig krullende houten latjes in de ramen voegt
een modern accent toe aan de vormgeving van de woning, die uitgewerkt is als een rijkelijke,
zij het traditionele toepassing van het toen vigerende eclecticisme.
Het pand met huisnummer 31 onderging een nog grondiger verbouwing. In de inventaris
van het cultuurgezit uit 1979 werd het nog beschreven en gedocumenteerd met een foto en
een tekening van de toenmalige toestand, weliswaar zonder vermelding van de duidelijke art
nouveau-kenmerken, die sindsdien door een verregaande verbouwing verdwenen zijn.5 Enkel
de kroonlijst met grote consoles refereert aan de nog in 1979 vastgestelde toestand. De art
nouveau-gevel dateerde uit 1904. Architect A. Van der Heyden had in dat jaar een eerder routineus ontwerp gemaakt met eenvoudige art nouveau-accenten voor het schrijnwerk van de
pui en de voor de ornamentering van de boogvelden. 6 Zijn ontwerp werd kort daarop vervangen
door een ontwerp van architect H. Van Steenbergen, dat ook uitgevoerd werd.7 Van Steenbergen
behield het gevelbrede smeedijzeren balkon, maar creëerde een façade met meer uitdrukking
en dynamiek. Bij de uitvoering is de uitwerking van de ramen op de eerste verdieping nog
verfijnd. Het gevelveld tussen eerste en tweede verdieping vertoonde een ornamentering van
gestileerde florale motieven.8
Veel eerder al had een andere naam uit de Antwerpse art nouveau zich gemanifesteerd in
dezelfde straat. Geen architect, maar een kunstsmid: Louis Verhees (1857-1966). Voor het huis
nummer 59 maakte hij in 1898 een rijk geornamenteerd uithangbord in smeedijzer. 9 Verhees
was een actief lid van De Scalden, een vereniging waarin kunstenaars uit diverse sectoren architecten, beeldende en sierkunsten – elkaar vonden. De groep had met leden als Jos Bascourt,
Emile Van Averbeke, Arthur Pierre, Karel Collens, Edmond Van Offel en Eugeen Van Mieghem
een uitgesproken vernieuwende dynamiek in huis en manifesteerde zich met tentoonstellingen

4 Het betreft de woning met huisnummer 56. SAA., MA BD 1899#130: J. Smet-Verhas voor J.Ant. Obels-Voncken.
Aanvraag 26/1/1899 voor afbraak van het bestaande huis en opbouw ontworpen huis. Goedkeuring college op 10
februari 1899. Vermeld in B. Vanhove, De art nouveau-architectuur, 51. Twee jaar later werd een aanvraag voor
een uithangbord voor schoenmakerij Le Lion de Flandres goedgekeurd. SAA., MA BD 1901#1460. Het pand is ook
vermeld in Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, 3nb. Stad Antwerpen
(Gent 1979), 178,evenwel zonder referentie aan Smet-Verhas.
5 Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, 3nb. Stad Antwerpen (Gent
1979), 174-175. Met veel dank aan Petra Maclot voor het signaleren van dit gegeven en voor bijkomend opzoekwerk.
6 SAA., MA BD 1904#2029: A. Van der Heyden voor J. Soly, 12 oktober 1904. Van der Heyden woonde blijkens de
aanvraag in de Leopold De Waelstraat 43. In 1908 bouwde hij een woning met meer uitgesproken art nouveaukenmerken in de Timmerwerfstraat, cf. Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België.
Architectuur, 3nb. Stad Antwerpen (Gent 1979), 604.
7 SAA., MA BD 1904#2368: H. Van Steenbergen voor J. Soly
8 Cf. de tekening in Bouwen door de eeuwen heen, p. 174.
9 SAA., MA BD 1898#39.
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en met drukwerk, meer bepaald de typografisch erg
verzorgde jaarboeken.10 Verhees was een vroeg lid en
vervaardigde een uithangbord voor de vereniging naar
ontwerp van voorzitter Jules Baetes.11 Het vertoont
net als de ontwerptekening voor het exemplaar van
Klapdorp een voorkeur voor rijke en ongestileerde
florale motieven, samengebracht in een grillige
compositie. Interessant is de brief die de aanvraag
begeleidt, geschreven op briefpapier van Verhees, wat
suggereert dat de kunstsmid zelf hier aan het woord
was. De brief geeft een verklaring voor de specifieke
vormgeving van het uithangbord, met name een letterlijke transpositie in kunstig gesmeed ijzer van de
Schetsje van Louis Verhees bij de aanvraag voor naam van opdrachtgever Van de Vloed: “Met dezen
een uithangbord voor een huis op Klapdorp (nr. vraag ik de toelating om aan mijne woning klapdorp
59). Antwerpen, Stadsarchief.
59 een uithangbord te mogen plaatsen in kunstig gesmeed ijzer volgens bijgaande schets. Het is zinnebeeldig mijn naam voorgesteld Van de Vloed.
Het is een vloed van gesmeed ijzer welke uit een queer vloeit en versierd is met waterplanten enz.
Indien Ued. Spoedig de toelating kon geven zou ik het nog kunnen laten maken en tentoonstellen
in de aanstaande salons van De kunst in het openbaar Leven”.12 Conform deze verklaring toont
de schets een weelde van lisdodde en waterlelies in een vloeiende en dynamische compositie,
met een uithangbord waarvan de tekst naar de naam van de eigenaar verwijst. Louis Verhees
is vooral gekend om zijn haarden en lampen met herkenbare vormgeving, waarvan er een
aantal ontworpen waren door architect Jan Jacobs, eveneens een actief lid van De Scalden.13
Toch heeft de kunstsmid blijkens de on-line te raadplegen bouwaanvragen op de website van
het stadsarchief in de periode 1893-1905 nog minstens een zestal uithangborden gemaakt,
waarvan voor zover geweten niets bewaard is. Twee ervan waren voor zijn eigen kunstsmidse
bestemd, eerst (1893) gelegen in de Kommekensstraat, dan (1905) in de Scheldestraat. Voor
de verbouwing tot smidse op dat laatste adres diende Jan Jacobs de aanvraag in.14
Handelaars bedienden zich niet alleen van uithangborden, maar meer nog van winkelpuien in
eigentijdse vormgeving om hun commerciële activiteiten passend in het straatbeeld te introduceren. Het is bijgevolg niet verwonderlijk dat op Klapdorp met zijn indertijd talrijke handelszaken een aantal puien in art nouveau zijn aangebracht of gemoderniseerd. Het plannetje bij de
10 Over De Scalden: M. Somers, ‘De Antwerpse kunstenaarsvereniging “De Scalden” (1889-1914)”, Jaarboek van de
Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, 1996-1998, 96-110; E. Willekens en M. Somers, Edmond
Van Offel Antwerpen, 1871, s-Gravenwezel, 1959 (Schilde 1997); A. Deprez, De Violier 1894-1902. Jaarboek van
de Scalden 1897-1913, (Bouwstoffen voor de geschiedenis van de Vlaamse literatuur in de negentiende eeuw, 2.
Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, 38) (Gent, 2000).
11 Over Verhees: D. De Vos, ‘Kunstsmid Lode Verhees’, De Bouwgids, 15, 1923, 189-209.
12 Het briefhoofd vermeldt als adres Kommekensstraat 15, in de onmiddellijke omgeving dus.
13 Het artikel van De Vos (cf. noot 7) beeldt er een aantal af. Voor Jacobs, cf. B. Vanhove, De art nouveau-architectuur,
p. 59-61.
14 SAA., MA BD 1905#73.
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Een nieuwe winkelpui voor een winkel op Klapdorp (nr. 49). Detail van het plan bij de bouwaanvraag van de architecten
Cols & Defever. Antwerpen, Stadsarchief.

Een nieuwe winkelpui vervangt de oude van een winkel op Klapdorp (nr. 80). Detail van het plan bij de bouwaanvraag
van Eduard Van Not. Antwerpen, Stadsarchief.
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bouwaanvraag uit 1906 voor een aanpassing het pand met toenmalig huisnummer 49 15 hoort
tot die tweede categorie: geen uitgesproken art nouveaukenmerken, wel een modernisering
ten opzichte van de bestaande toestand. De architecten, August Cols en Alfried Defever, horen
nochtans tot de meest prominente art nouveau-adepten in Antwerpen en hebben met name
in Zurenborg maar ook elders in de stad een groot aantal opmerkelijke art nouveau-woningen
gebouwd. Ook het huis met toemalig huisnummer 80 kreeg een winkelpui in moderne maar
niet uitgesproken art nouveaustijl, door Eduard Van Not in 1908 ontworpen.16 Deze architect
hanteerde een breed spectrum van stijlen en was net als Cols en Defever eveneens in Zurenborg
actief, zij het met slechts enkele realisaties.
Beide puien zijn verdwenen, net als de pui van het door Smet-Verhas ontworpen huis en het
uithangbord van Louis Verhees, terwijl de gevel van Van Steenbergen onherkenbaar verbouwd
is . Dit magere bilan wordt enigszins opgewaardeerd door andere in het straatbeeld bewaarde
relicten, zoals een winkelpui met getemperde art nouveau vormgeving (huisnummer 55), of een
exemplaar in eclectische vormgeving met decoratieve glas-in-lood-paneeltjes met sobere art
nouveau-stilering (huisnummer 93). Van een ander kaliber is dan weer de gelijkvloerse verdieping
van het pand met huisnummer 62. De stijlen die de puibalk dragen, hebben een verzorgde art
nouveau-vormgeving met dito reliëfornament. Deze kwaliteit wordt echter volledig ontkracht
door de recente banaliserende verbouwing, waarbij de nog aanwezige schildering in rood en
wit onder een egale grijze verf verdween. Maar ook in de golf van sloop en verbouwing op
Klapdorp weerklinkt de echo van de art nouveau: tegenover het wilde stadspark op de hoek
van Mutsaardstraat en Klapdorp prijkt sinds kort een dakappartement met een groot raam in
hoefijzervorm. De sloophamer zwaait vaak echt de verkeerde richting uit.
Stefaan Grieten
Enkele anno 2010 nog gaaf behouden winkelpuien op Klapdorp (nr. 55 en 93). Foto’s S. Grieten, 5 september 2010.

15 SAA., MA BD 1906#873.
16 SAA., MA BD 1908#1224.
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Restant van een winkelpui op Klapdorp (nr. 62).
Foto’s Stefaan Grieten, 5 september 2010

Neo-art nouveau op hoog niveau, met uitzicht op... de zomer
van Antwerpen. Foto Stefaan Grieten, 5 september2010.
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Harmonieregel? Niet voor AG VESPA
In augustus 2009 kreeg het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten van
de stad Antwerpen, of kortweg AG VESPA, van het College van burgemeester en schepenen1
de toelating om het onopvallende rijhuis Klapdorp 79 te slopen en te vervangen. Dat de gevelopbouw van de vervangende nieuwbouw niet strookt met bestaande regelgeving lijkt noch
voor het College, noch voor AG VESPA een bezwaar te zijn.
Marc Hendrickx berichtte in het Infoblad 2010/2 al kort over de sloop van Klapdorp 79 of SintJan in’t Cromhout, zoals de oude naam van het pandje luidt. 2 Bij de afbraak kwamen op de
blootgelegde scheimuren namelijk fraaie sporen van een minstens vierledige bouwchronologie
aan het licht; een chronologie die mogelijk begint bij laatmiddeleeuws laag breedhuis of een
‘kamer’ met een scherp hellend zadeldak evenwijdig aan de straat. Jammer genoeg kon tijdens
en na de sloopwerken geen toegang tot de werf worden verkregen. Een nauwkeurige optekening
van de bouwsporen en een verfijning van de bouwchronologie waren daardoor niet mogelijk.
Naast de aanvankelijk verborgen bouwsporen moet het gebouw echter ook nog duidelijk herkenbare historische bouwfysische elementen hebben bevat. In de toelating tot afbraak lezen
we letterlijk ‘Bij een plaatsbezoek bleken van het oorspronkelijke 16de of 17de eeuwse gebouw
nog enkele traditionele balkenlagen aanwezig’ 3. Ofschoon bij elke bouwaanvraag in de Antwerpse binnenstad de wenselijkheid tot behoud van de historische bouwstructuren primeert,
concludeerde het college niettemin dat in dit geval behoud niet noodzakelijk was. ‘Het gebouw
werd (...) zowel aan exterieur als interieur zeer sterk verbouwd’ zo luidt de redenering.4 Het
contesteren van deze beslissing is moeilijk. Over de aard en de toestand van het interieur van
het pand wordt de kritische lezer immers in het ongewisse gelaten, wat elke uitspraak over
het interieur de facto ijdel maakt. Bovendien kon de grauwe gecementeerde voorgevel met zijn
verbouwde, haveloze winkelpui in pvc bezwaarlijk kwalitatief worden genoemd. Het mag dan
misschien niet nodig zijn om de afbraak van Klapdorp 79 in vraag te stellen, kanttekeningen
plaatsen bij de vormgeving van de vervangende nieuwbouw kunnen we zeker.
‘Het Klapdorp’ behoort tot de oudste straten van Antwerpen. Als beginpunt van de handelsroute van Antwerpen naar Breda en Bergen-op-Zoom volgt het Klapdorp al in de elfde eeuw
de contouren van de gekromde droge zuidelijke oever van de Schijnvallei ten noorden van
de stad. Haar naam ontleent de straat aan het gehucht dat net buiten de Koepoort langs de
handelsweg ontstond en dat omstreeks 1300, dichtbevolkt, binnen de stadsversterkingen werd
1 Collegebesluit 11442 van maandag 17 augustus 2009 (Antwerpen, 2009) 5 pagina’s. Raadpleegbaar via Notulus, het
elektronisch documentbeheersysteem voor besluiten van ondermeer de Antwerpse gemeenteraad en het college:
www.antwerpen.be/notulus (document laatst gecontroleerd op beschikbaarheid op 08/09/2010)
2 Hendrickx, M., ‘Wat we nog snel-snel van de bouwgeschiedenis van “St. Jan in ‘t Cromhout” (Klapdorp 79) konden
ontfutselen’, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2010/2 (Antwerpen, 2010) p. 1315.
3 Collegebesluit 11442, p. 4
4 Ibidem
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Afbraak Klapdorp 79 in februari 2010. (foto: Tim Bisschops,
18 februari 2010)

Klapdorp 79, midden in beeld. Vervangende nieuwbouw in
disharmonie met de rest van de gevelwand (foto: Tim Bisschops, 8 september 2010)
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gebracht. De hoge bevolkingsdichtheid en de grote vraag naar werk- en verkoopruimte langs
de commercieel interessante handelsweg leidden al zeer vroeg tot een sterke opdeling van de
gronden langsheen het Klapdorp. Zowel deze smalle middeleeuwse kaveldeling als de oude
oeverkromming van de Schijnvallei, zien we vandaag nog altijd vertaald in de licht gebogen en
sterk gefragmenteerde gevelwanden die zo kenmerkend zijn voor het Klapdorp. Vooral de holle
noordelijke gevelwanden met hun alsmaar verspringende perspectief tussen Koepoertstraat en
Paardenmarkt vormen ondanks de vaak sjofele staat van de gevels een visueel aantrekkelijk
geheel. Een gegeven dat nog wordt versterkt door de opvallend homogene ritmering van de
huisgevels. Immers, ondanks de talrijke negentiende en twintigste-eeuwse modernisaties van
de in oorsprong vaak zestiende of zeventiende-eeuwse gevels, domineren bepleisterde façades
van twee of drie traveeën breed en drie of vier bouwlagen hoog onder een schild- of zadeldak
nog steeds het straatbeeld. Een even wezenlijk onderdeel van dat beeld zijn de talrijke, voor
detailhandel opengewerkte gelijkvloerse verdiepingen; een functionele bestemming die bij heel
wat panden aan het Klapdorp eeuwenoud is.
Met dit straatbeeld was het diephuis Sint-Jan in ’t Cromhout met zijn twee traveeën en drie
bouwlagen waaronder een gelijkvloerse winkelruimte vergroeid. Ter vervanging van dit oude pand
opteerde AG VESPA niettemin voor een woning met een gevelopbouw die aan deze historische
context volledig voorbijgaat en die de harmonie van de bredere gevelwand sterk aantast: op
de begane grond een nagenoeg blinde bakstenen gevel met één smalle glazen voordeur, op
de eerste verdieping twee kamerhoge ramen, en op de tweede verdieping – als spiegeling van
gelijkvloerse gevel – opnieuw een bijna gesloten gevel met slechts één smal kamerhoog raam.
Een parament in witte baksteen en een plat dak vervolledigen het onaangepaste geheel.
Stadsvernieuwingsprojecten zijn een beproefd antidotum tegen stadsvlucht en woekerende
suburbanisatie en verdienen om alle steun. Het stimuleren van stadsvernieuwing mag echter
geen synoniem worden voor het veronachtzamen van de regels en richtlijnen inzake de bescherming van de beeldkwaliteit van het openbaar domein. Dergelijke regels zijn onder meer
vastgelegd in de Bijzondere Plannen van Aanleg of BPA’s die het gewestplan verfijnen.5 Het
Antwerpse BPA binnenstad (25/03/1980) bepaalt de bestemming van de grond in het stadsgebied binnen de Leien en bevat per bestemming bouwvoorschriften die bindend zijn voor de
overheid en die ook rechtstreeks toepasbaar zijn op particulieren. 6 Bij de bouwvoorschriften
in het BPA Binnenstad is als allereerste bepaling opgenomen: De hoogte en de diepte van de
gebouwen, de gevelopbouw en gevelgeleiding, de bedaking, de aard, de toepassing en de kleur
van de gevelmaterialen, de dakbedekking, de schrijnwerken, de beglazing en de buitenschilderingen moeten in harmonie zijn met het straatbeeld, d.w.z. met die huizen daarin, welke inzake
harmonische samenhang gezamenlijk het talrijkst en dus kenmerkend voor de betreffende
straat kunnen genoemd worden. Of met andere woorden, als voornaamste algemene bepaling
5 In de toekomst zullen geactualiseerde Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of RUP’s de bestaande gewestplannen en BPA’s vervangen, tot zolang blijven echter de BPA’s rechtsgeldig.
6 Bestemmings- en Bouwvoorschriften BPA Binnenstad (Antwerpen, 1980) 24 pagina’s. Raadpleegbaar op de website
van de stad Antwerpen, via zoekopdracht ‘BPA Binnenstad’ of directe link: http://www.antwerpen.be/docs/Stad/
Stadsvernieuwing/BPAtoelichtingvoorschriften/BPA_11002_224_10078_00011_sv.pdf (document laatst gecontroleerd op beschikbaarheid op 08/09/2010).
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Het Klapdorp richting Paardenmarkt,
gezien vanaf het kruispunt met de
Kaasbrug en de Mutsaardstraat.
(foto: Tim Bisschops, 11/09/2010)
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bij de aflevering van een bouwvergunning geldt dat de bestaande en bebouwde omgeving als
beeldbepalende norm gehanteerd wordt, voor zover die omgeving functioneel, architecturaal
of bouwfysisch een voldoende harmonieus geheel vormt. Dat laatste is voor de noordzijde van
het Klapdorp onbetwistbaar het geval.
Geheel conform deze ‘harmonieregel’ adviseerde de dienst Stadsontwikkeling/welstands- en
monumentenzorg het College dan ook om Klapdorp 79, in geval van afbraak te vervangen door
een nieuwbouw met een zo egaal mogelijk uitzicht en met bij voorkeur een bepleistering als
gevelafwerking.7 Dit advies strookte duidelijk niet met de bouwplannen van AG VESPA; wat
burgemeester en schepenen er echter niet van weerhield om de bouwaanvraag toch goed te
keuren. Als argumentatie laat het College eenvoudigweg noteren: “Het gevelontwerp is echter
sober en zoekt verbanden met de buurpanden. Het geheel van ritmering, materiaal, kleur en
schaal van de voorgevel past zich in, binnen de historische context.” 8 Cynisme? Of een bijzonder
gebrekkige terreinkennis? Alleen bij de plannen voor een nagenoeg blinde gelijkvloerse gevel
is er sprake van terughoudendheid, als is die niet erg groot. “Een glazen deur als enige gelijkvloerse structurele opening in de gevel kan voldoende zijn om de gewenste stedenbouwkundige
interactie tussen binnen en buiten te waarborgen op voorwaarde dat het doorzichtig glas van
deze deur niet vervangen wordt door een niet-doorzichtig materiaal.’” 9
Of de goedkeuring van het kleine stadsvernieuwingsproject op Klapdorp 79 een beoordelingsfout
van het College is of een bewuste bevoordeling van het autonoom gemeentebedrijf vastgoed
en stadsprojecten laten we hier in het midden. Bouwheer en stadsbestuur zijn er in elk geval in
geslaagd om een stevige hypotheek te leggen op een opmerkelijke gevelwand die aan kwalitatief
pleister-, schilder- en schrijnwerk voldoende heeft om in ere te worden hersteld.
Tim Bisschops

7
8
9

Collegebesluit 11442, p. 4
Ibidem
Ibidem
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Foto W. Strecker, 13 september 2010
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De verloren kap van Huikstraat nr. 10: façadisme bezorgt het
Antwerps monumentenbeleid gezichtsverlies
Een dorps gevoel
Vele jaren stond aan de westkant van de Huikstraat een nog heerlijk ouderwets aandoend
gebouw, dat met zijn brede groene houten poort met deurtje de straat een wat dorpse sfeer
meegaf. Velen herinneren zich nog de tijd dat die poort openstond en mensen die nog een kachel stookten uit het diepe, donkere gat naar buiten kwamen met papieren zakken of metalen
emmers zwarte kolen.
Een eigendom op deze plek is reeds vermeld in 1409, en van een huis met tuin is al sprake in
1430. Bekend is, dat het telkens verhandeld werd onder ambachtslieden en dat het gebouw
pas na 1469 verhoogd werd. In de 16de eeuw hoorde dit pand tot een complex, samen met
een gebouw dat den Gulden Craen heette, gelegen tegenover de plek waar voorheen paarden
gedrenkt werden. De bovenbouw werd in de vroege 17de eeuw vervangen door een huis met
tuin, en herdoopt tot den Marstboom, aan het einde van de 18de eeuw beschreven als eene
groote huysinge met hof, gange, stallinge, remise, washuys, gloriet, pompe, camers, keuckene,
kelders, oppercamers, solder& gestaen inde heyl met de huycke strate, zoals de Huikstraat toen
nog heette. Pas in 1843 werd de oude langsgevel met getrapt standvenster veranderd in de
huidige lijstgevel.1
De voerliedennatie
Maar hoewel veel recenter, veel interessanter en historisch ongetwijfeld belangrijker was dit
gebouw in de functie van Oude Markt Voerlieden Natie, die hier vanaf 1875 gevestigd was. Deze
natie was opgericht als Adriaensen & Cie, vanaf 1885 onder de firmanaam Van Ham & Cie, en
dankt haar naam waarschijnlijk aan de oude wagenliedengeselschappen, die reeds in de 16de
eeuw in de Antwerpse haven werkzaam waren, de zogenoemde wagen- of voerliedennaties,
die met paard en kar goederen vervoerden tussen schip en pakhuis. Het was één van de vele
naties die Antwerpen in de 19de eeuw telde, en één van de vier voerliedennaties, waarvan
deze met 62 op één na de meeste leden telde. Naties voerden een specifieke kleur, waardoor
ramen, deuren, poorten en luiken van hun gebouwen en ook hun wagens herkenbaar waren,
en die van de Oude Markt Voerlieden Natie was helgroen. In 1891 bezat ze wel 39 van de 602
paarden van de 15 naties samen, en had daarmee één van de grootste stallen.2
Met het aantreden van de natie diende dit oude gebouw aangepast aan die totaal nieuwe
functie, waarin het stallen en verzorgen van die vele paarden een belangrijk aandeel had. Zo
is in 1876 de poort verbreed en zijn in 1877 op de binnenkoer een smidse geïnstalleerd en een
staanplaats voor de dieren. In 1900 werd er ingrijpend gerenoveerd in smidse en stallingen
1 Deze gegevens zijn geput uit P. MACLOT, CHE-Rapport Huikstraat 10, den Mastboom & later de Oude Markt Voerlieden
Natie, onuitgegeven rapport, Antwerpen, 2006.
2 Voor méér over de rijke geschiedenis van de Antwerpse naties: G. ASAERT, G. DEVOS & F. SUYKENS, De Antwerpse
Naties; Zes eeuwen actief in stad en haven, Tielt, 1993.

20

Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2010/3

in de zijvleugel achter het huis: troggen en ruiven en een toilethokje veraangenaamden het
leven van de paarden en hun verzorgers. De vervanging van de lage bovenverdieping met een
overkragende verdieping met zolder met vier brede laadluiken vergrootte aanzienlijk het volume
van de werkruimten. Ook kwam er een wagenmakersatelier bij. Het jaar daarop werden de drie
paardenstallen voorzien van een grotere mestput en de nodige infrastructuur om den afloop
van de zijk te vergemakelijken (sic) en om te vermijden dat de slechte geuren zich verspreiden
in het schoollokaal of kindertuin aan de Dries. Dit milieuprobleem zou echter een blijvende
zorg zijn. Ook de brandveiligheid zorgde voor de nodige bezorgdheid: in 1931 nog werd in het
gebouw immers 2000 kg hooi bewaard.
In 1946 is het oude complex vrij drastisch gemoderniseerd, waardoor de eigenheid zwaar is
aangetast. Om de volledige benedenverdieping open te maken, zijn toen de gevelmuren gesloopt,
waardoor de rest van de gevels diende te worden opgevangen door stalen liggers, geschraagd
door betonnen pijlers in de scheimuren, en in 1949 werd de poort nogmaals verbreed.
Eigenlijk ontsnapte enkel het grote, lange pakhuis parallel aan de stallingen telkens aan de
modernisering. Het bleef een verbluffend authentieke constructie, met kloeke balklagen en
dakstructuur.
De waarde van het woord ‘waardevol’
Toen in 2006 het rapport werd afgeleverd met de culturele, historische en esthetische waardestelling van het pand Huikstraat nr. 10, was in de besluiten daarvan duidelijk geformuleerd
dat het bij de aanpak vooral een kwestie was ‘de zeer specifieke eigenheid te vrijwaren van de
banalisering die renovaties meestal kenmerken’. In elk geval dienden de absoluut typische elementen gevrijwaard, zoals de open binnenkoer met uniek toilethuisje, de doorlopende kasseien
bevloering, de witgekalkte binnenkoermuren en het ‘natiegroene’ schrijnwerk’. De grote waarde
lag immers in de getuigenis van de werking van de voerliedennatie als typisch fenomeen in de
sociaal-economische geschiedenis Antwerpse Scheldestad. Maar zeer belangrijk was tevens ‘het
integraal behoud van het parallelgebouw inclusief de zoldertoegang’, een zeldzame geheel dat
bouwhistorisch nader onderzocht diende te worden alvorens daarvan de aanpak bepaald werd.
De conclusie was: ‘Het complex heeft een zeldzame vernaculaire kwaliteit, die in een stad op
zich zeer zeldzaam is geworden, zelfs in een havenmetropool als Antwerpen, waar dergelijke
gebouwen ooit zeer typisch waren en het specifieke karakter van bepaalde zones uitmaakten.
De modieuze aanpak bij de zogenaamde herwaardering van pakhuizen mag in dit geval echter
niet zonder meer toegepast worden, aangezien die de eigenheid van dit complex te zwaar zou
aantasten. Dit is méér dan één van de vele grote pakhuizen, en vooral het parallelle gebouw
is te waardevol om te worden geofferd aan een al te trendy aanpak’.3
Het ontwerp was toevertrouwd aan de architecten, die konden bogen op een bijkomende opleiding monumentenzorg aan het Henry Van de Velde-instituut in Antwerpen 4, en de bevoegde
stedelijke dienst voor Monumentenzorg was voldoende geïnformeerd. Hoe liep het dan mis?
3 MACLOT (2005), p. 64.
4 De rapportage werd uitgevoerd in opdracht van G & P Projectontwikkeling, Antwerpen, in functie van het ontwerp
van iR-ARCHI bvba, Antwerpen.
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Het spant in beter tijden (foto
W.S. 19 december 2006)

Hopeloze toestand:
spantdelen op een
hoopje (foto P.M.
juli 2010)

Het 17de-eeuwse pakhuis (foto
W.S. 19 december
2006)
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Antwerpen’s ware gezicht achter de façade
Amper drie jaar later lijkt de ‘beste oplossing’ voor dit historisch waardevolle complex de volledige afbraak te zijn, op de straatgevel na, eigenaardig genoeg het minst uitzonderlijke onderdeel
in zijn soort en oorspronkelijkheid: deze zomer werd die beslissing in daad omgezet. Wellicht
gold als reden dat de toegenomen bouwvalligheid levensgevaarlijk was voor de kleuters van het
aanpalende schooltje dat zijn speelkoer aan de voet van de kopgevels van Huikstraat 10 heeft.
En dat is inderdaad niet gelogen, maar daaraan had ook al jaren geleden verholpen kunnen
worden op een deskundige manier. Dat de strategie van de publieke veiligheid een beproefd
systeem is om van vervelende historische gebouwen af te geraken is een publiek geheim.
Het ‘nadere onderzoek’ dat het CHE-rapport aanbeval in functie van de restauratie is er voor
zover bekend uiteraard nooit gekomen, zelfs de documentatie van wat zou verdwijnen kon er
niet van af. Van het zo merkwaardige en waardevolle parallelgebouw staan wel nog enkele
schaargebinten tegen de muur, die bij de ‘heropbouw’ wellicht een plaatsje zullen krijgen zoals
dat dan heet, en zullen zorgen voor de legitimering van het economisch interessante epitheton
‘historisch’ in de verkoopsbrochure.
Het oude spreekwoord mag dan wel zeggen ‘Schendt uw gezicht, schendt uw aanschijn’, met
een gevel alleen blijft een historisch gebouw een pure aanfluiting van de monumentenzorg.
Met dit soort van onderhand toch wel algemeen als achterhaald beschouwd façadisme, overigens steeds smalend een typisch Brusselse malaise genoemd, verliest het monumentenbeleid
van de stad Antwerpen alleen maar haar gezicht. Weer maar eens. Want gezichtsverlies blijkt
lang herhaalbaar en in hoge frequentie. Het volstaat de stukjes te lezen in de brochure die
de stad elk jaar uitgeeft als gids bij de Open Monumentendag, om te begrijpen dat kennis en
inzicht nog steeds geen evidentie zijn en de expertise uit externe rapporten ongelezen of vlug
vergeten is.
Van dit pand rest uiteindelijk enkel nog de herinnering en een deemoedige poging tot vereeuwiging van schijnbaar waardeloze koterij: in 2006 is het hele complex in zijn aandoenlijk verlaten
toestand en zijn fragiele charme fotografisch vastgelegd 5 als een stil en liefdevol pleidooi tegen
de vergankelijkheid en de meedogenloze wetten van de vooruitgang. Zogenoemde ‘restauratie’
versus zogenoemde ‘monumentenzorg’, of hoe de remedie erger is dan de ziekte zelf in een
stad zonder schaamtegevoel, waar beide termen staan voor platte commercie.
Antwerpen verdient een ‘A’ voor Afbraak.
Petra Maclot

5 Dit gebeurde door Wim Strecker, naar aanleiding van de CHE-rapportage.
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Boven: de industrieel-archeologische charme van een wachthokje en een toilethokje (foto’s W.S. 19 december 2006)
Onder: kaalgeplukt (resp. P.M. 12 september 2010 en W.S. 13 september 2010)
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