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Het Rad van Avonturen in een Verkeerde Wereld:
Stad Antwerpen vergunt de sloop van historische panden
Korte Doornikstraat 11 en 13
Petra Maclot1
Een korte bouwblokinventaris
Niet voor niets geniet het hele Antwerpse stadscentrum binnen de leien sinds méér dan een
decennium het statuut van zone met Culturele, Historische en Esthetische waarde. Zoals in
elke historische stad schuilen achter banale gevels of binnen schijnbaar al lang verknoeide
bouwblokken immers vaak de meest merkwaardige of oude structuren en elementen van CHEwaarde, die niet zonder meer mogen verdwijnen. De stad Antwerpen heeft namelijk al te veel
verloren omdat bij de vergunning van verbouwing of afbraak niet voordien was vastgesteld wat
daardoor voorgoed vernietigd zou worden. Om dit te vermijden is het CHE-rapport verplicht,
zoals ook het bodemarchief nu eerst ‘gelezen’ behoort te worden vooraleer de grond wordt
verstoord en afgevoerd.
Het idee van een bouwblokinventaris, waarvoor in 1999-2000 een systeem is uitgetest, 2 is
door de stad nauwelijks overwogen als toepasbaar en zonder meer afgevoerd. Nochtans had de
invoering daarvan, het wetenschappelijke aspect daargelaten, tot een zeer werkbaar beleidsinstrument geleid, waarmee al vooraf had kunnen vastgelegd worden welke percelen verhoogde
aandacht verdienden. Zo kon de geïnteresseerde koper ook meteen duidelijk gemaakt worden
dat met sommige panden geen vrij spel mogelijk was en dat in bepaalde zones of bouwblokken
geen verdere historische uitholling meer toegelaten zou worden.
Maar voor het nochtans nog steeds rijke en dus potentieel verarmbare patrimonium van de
Scheldestad bestaat niet eens een bouwhistorische verwachtingskaart, zoals in Nederland reeds
wordt opgemaakt in elke stad die zijn erfgoed respecteert. Hier beschikt de bevoegde dienst
enkel over de inventaris die de Vlaamse Gemeenschap in de vroege jaren 1970 liet opstellen
en die in 1976 en 1979 werd uitgegeven in de vorm van de bekende 3na en 3nb. Op basis
van de vermelding van een pand in deze onderhand méér dan 35 jaar oude ‘bijbel’ wordt een
CHE-rapport geëist als verantwoording bij de bouwaanvraag. Dit leidt uiteraard tot groteske
situaties die zowel elke bouwhistoricus als eigenaar wanhopig maakt.
Bij gebrek aan een degelijk overheidsinstrument houden onderzoekers binnen de Antwerpse
Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis zelf de stand bij van het almaar slinkend
bouwhistorische bestand. Voor het bouwblok tussen Korte Doornikstraat, Zwartzusterstraat,
Stoelstraat en Zirkstraat is de balans wel bijzonder triest te noemen, vooral gezien de bijzonder
1 De casus Korte Doornikstraat 11-13 werd ook op de voet gevolgd door Jerry Driessen en Marc Hendrickx, en was
dan ook het onderwerp van onderlinge uitwisseling. Met dank aan Elke Van Severen voor de assistentie bij het
verzamelen van de bouwdossiers. – Foto’s en reproducties van documenten bij dit artikel: Petra Maclot.
2 De resultaten van dit pilootproject, ondernomen door onbezoldigde particuliere onderzoekers en gesteund door de
Vlaamse Gemeenschap, werden ook publiek gepresenteerd op het colloquium Bouwblokinventarisatie in de Lage
Landen, georganiseerd ter gelegenheid van 90 jaar Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon, ’t Pand
Gent, 21 oktober 2000. De akten van de referaten werden echter niet uitgegeven.
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De panden ‘Ghulden Appel’ en ‘Rouwe Cappruyn’
in 1845, detail uit een ingekleurde tekening van
J. Linnig (1815-1891). Antwerpen, Stadsarchief.
(Repro uit: R. Tijs, ‘Tot cieraet deser Stadt. ...’, Antwerpen,
1993, p. 201)

hoge potentiële ouderdom van heel wat panden in die zone. Heel wat percelen blijken nog
recent (1989-1990) tot diep in de grond vernietigd door drastische nieuwbouw, al dan niet
met postmoderne historiserende pretenties. Van de meeste blijkt bij ‘renovatie’ enkel nog de
basisconstructie behouden, enkele hebben bij ‘restauratie’ hun oorspronkelijkheid ingeboet, het
pand Witten Engel is zelfs naar het Openluchtdomein Bokrijk afgevoerd.3 De toepassing van een
instrument als de CHE-rapportage zou het verder oprukken van dit dramatische verlies aan authenticiteit door afbraak en verschralende renovaties dus moeten en kunnen tegenhouden.
Wat rest van de Korte Doornikstraat
Om te illustreren hoe mank het tegenwoordige systeem is, hier een letterlijke weergave van
het ‘werkinstrument’ dat bij de bevoegde stedelijke dienst Monumentenzorg gehanteerd wordt
bij de beoordeling van de bebouwing van de Korte Doornikstraat:
“Straatbeeld: op de O.-zijde: twee merkwaardige gevels nrs. 1 en 3 en verder vrij banale lijstgevels
in slechte staat; winkelpuien op de begane grond; de W.-zijde is opengebroken.” 4
3 L. DE BARSEE, ‘Het eerste huis in “de oude stad”’, Volkskunde, dl. 74 (1973), p. 251-264; M. LAENEN, ‘Het middengebouw van het huis “De (Witte) Engel” te Antwerpen als revelatie van de Antwerpse stedelijke profane bouwwijze
in hout’, Miscellanea Prof. Em. Dr. K.C. Peeters, Antwerpen, 1975, p. 390-412.
4 S. VAN AERSCHOT (o.l.v.), Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur/deel
3na. Stad Antwerpen, Gent 1976, p. 174.
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Met deze twee schrale regels viel 35 jaar geleden het officiële, gepubliceerde verdict over, op
twee panden na, de hele oostwand van de vroeger zogeheten Predikherenstraat, waarvan de
hoge ouderdom de historici die de inventaris hadden opgesteld bekend was, en voor wie bij
gevolg ook de zware historische geladenheid van de structuren achter verbouwde gevels een
evident alarmsignaal had moeten zijn. Vlak voordien was het volledig bouwblok aan de overzijde van de straat ‘opengebroken’, lees met de grond gelijkgemaakt, ‘gesaneerd’ van de vele
verkrotte panden, met het oog op de bouw in 1979-1980 van een sociale woningkazerne voor
de maatschappij Onze Woning.5 Herinneringen ten tijde van de opgravingen die daar toen in
putje winter door stadsarcheoloog Tony Oost werden uitgevoerd zijn nochtans rijk aan beelden
van historisch uiterst waardevolle materiële structuren en restanten. Waarom zou dat in 2011
aan de overkant van de straat anders zijn?
Als context voor de tekening die J. Linnig in 1839 maakte van een houten gevel op de hoek
van de Nosestraat met de Veemarkt komt de zuidelijke helft van de oostwand van de Korte
Doornikstraat voor. Maar hoewel de houten gevel zelf uiterst gedetailleerd weergegeven is,
blijkt de omgeving bouwhistorisch bekeken slechts een pittoreske achtergrond.
Het in de inventaris wel vermelde pand nr. 1 op de hoek met de Zwartzusterstraat en het aanpalende pandje nr. 3, ooit respectievelijk Ghulden Appel en Rouwe Cappruyn, zijn blijven staan,
zij het ondertussen in totaal verschraalde vorm, zoals meestal na renovatie.
Maar van die reeks ‘banale lijstgevels in slechte staat’ met ‘winkelpuien op de begane grond’ zijn
er in de jaren 1989 nog een aantal gesloopt in functie van het project De Witte Engel, waarvoor
ook de lange reeks historische panden Zwartzusterstraat nrs. 2-14 moesten verdwijnen.6 Ze zijn
vervangen door een totale nieuwbouw in een naar verluid ‘historisch geïnspireerde’ pomostijl
naar ontwerp van ingenieur-architect Paul J. Leysen. 7 Daarbij zijn toen de nrs. 5 en 7 van de
Korte Doornikstraat, respectievelijk Hazendans en de Calkoenschen haen,8 vervangen door een
gebouw met fronton.
Het nr. 9, Wenegaren en de gang rechts ervan houden nog stand als particuliere woning. Het
pand den Rooden Spiegel op de hoek van de Zirkstraat onderging enkele jaren terug eveneens
een verarmende renovatiebeurt.
Na de recente sloop schieten van het voorhuis van het pand nr. 11, Verkeerde Weerelt en later
Croone genaamd, om de ene of andere reden enkel het sterk vernegentiende-eeuwste geveltje
en twee balklagen over. Het buurpand nr. 13, Rat van Avonturen (later Wapen van Campen),
verdween in een drafje, op de kelder na.9
5 SAA, 18#60947 (1979).
6 (Her)lees hierover P. VAN DER WEE, ‘Een nieuwsoortige 16de-eeuwse plafondafwerking… Een 16de-eeuwse arcade…
Neerslag van het beperkte onderzoek van de Zwartzusterstraat 2-4 vóór de afbraak’, Bulletin Antwerpse Vereniging
Bodem- en Grotonderzoek, 1995/1-2, p. 1-12. M. HENDRICKX, ‘Florale motieven in ‘De Witte Engel’, Zwartzusterstraat 10-12 te Antwerpen‘, Bulletin Antwerpse Vereniging Bodem- en Grotonderzoek, 1995/1-2, p. 31-50. J.
VEECKMAN & ALII over de opgravingen van deze site in Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek
en Monumentenzorg, 1996, in Cultureel jaarboek 1990 en in Blik in de Bodem. Recent stadsarcheologisch onderzoek
in Antwerpen, Antwerpen, 1992.
7 SAA, 86#890217, nieuwbouw na afbraak door de nv Enigma.
8 SAA, 1861#631: aanvraag 14.10.1861, vergunning 23.10.1861 door eigenaar J. Janssens.
9 Om een onverklaarde reden was overal de bepleistering vooraf verwijderd.
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1989: wat overblijft na de kaalslag voor het project ‘De
Witte Engel’, hoek Korte Doornikstraat en Zwartzustersstraat - Foto uit: G. Bekaert en J. Putteneers, ‘Gehavende
stad’, Antwerpen, 1990, p. 6.

2011: het begin van afbraak Korte Doornikstraat 11 en 13,
gezien vanuit de Zirkstraat

Verbouwing van het reeds
eerder verdwenen pand nr.
7, ‘Calkoenschen haen’, in
1861 – SAA, 1861#631

Uitsnit uit het vroegste kadasterplan van omstreeks 1825-1830 – KAA, Primitief Plan,
Stad Antwerpen, Wijk 1, 13de Blad
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Via op de straat zichtbare restanten, gecombineerd met archiefgegevens, kan hun bouwgeschiedenis gedeeltelijk geschetst worden. Voor zover duidelijk vormden beide percelen aan het
eind van de 14de eeuw nog één geheel met de straathoek Zirkstraat/Predikherenstraat, waarop
toen nog drie bescheiden cameren stonden.10 Hun perceelstructuur en daarmee mogelijk ook
de eerste bouwfase zal dan ook in de 15de eeuw te situeren zijn. Ook na de afbraak kan deze
verkaveling en bebouwing met zelfstandige panden archivalisch nog gereconstrueerd worden,
maar over de panden zelf vertelt een archiefpunctie alvast bitter weinig.
Het rechter pand nr. 13
De kloeke moerbalken van het pand Rat van Avonturen vertoonden alle kenmerken van een
kwaliteitsbouw, daterend ten laatste uit de vroege 16de eeuw en eerder vroeger, te oordelen
naar de peerkraalprofielen en nauwelijks ingeloefde kinderbalken, en de aftekening van een
onbeschilderde strook op de moerbalkzijkant, waar vlak onder de kinderbalken een – meestal
geprofileerde – lat zat, waarop de kopschotjes rustten.11
In het stuk scheimuur rechts achteraan, grenzend aan Zirkstraat nr. 17, is bij de ontpleistering
een sinds lang dichtgezette dubbelnis onder keperbogen tevoorschijn gekomen, gesitueerd vlak
boven de balklaag van de benedenverdieping, en dus ter hoogte van de vloer van de verdieping.
Dit verklaart ook de grijze plint waarmee ze na het dichting tot op zekere hoogte overschilderd
is. Vlak eronder verdunt de scheimuur met een halve steendikte, wat ongewoon is. Tenzij deze
muur gemagerd is en daarmee de onderkant van de nissen mee verdwenen is, zou dit erop wijzen, dat hij vanaf de eerste verdieping later is toegevoegd, half op kosten van de eigenaar, wat
hem het recht gaf die muur dan ook te gebruiken bij eventuele of reeds geplande verbouwing.
Zogenoemde maziergaten in scheimuren komen veel voor, maar waarom er hier twee gekoppeld
zijn is vreemd12, en bovendien lijkt niet uitgesloten dat er links nog een derde gezeten heeft.
De rest van de achtermuur moet een achtergevel geweest zijn, die uitgaf op een kleine koer,
maar die in de 19de eeuw vervangen is door een uitbouw, waarvan de gevel nog overeind staat.
Tegelijk is toen de oude dakconstructie van dit langshuis vervangen door een toegevoegde verdieping, waarvoor in de rechter scheimuur de ovalen raamopeningen dichtgemetseld zijn die
de trapzaal van het al eerder verhoogde hoekpand verlichtten.
Eigenaardig is, dat de moerbalken evenwijdig met de gevels lagen, zoals bij een diephuis, terwijl
een bouwtekening uit 1845 een langsdak toont met centraal een zogenoemde Vlaamse gevel,
zijnde een vergrote standvensterconstructie met drielicht. Dit is bevestigd door de aftekening
van een steil zadeldak op de rechter scheimuur. Wellicht betreft het de 16de-eeuwse verbouwing
van een 15de-eeuws ondiep diephuis, met een aanzienlijk groter dakvolume als resultaat.
10 Deze percelen maakten echter geen deel uit van de hofstede die op die plek gesitueerd is op de kaart in G. ASAERT,
‘Huizen en gronden te Antwerpen omstreeks 1400. Proeve tot topografische reconstructie’, Bijdragen tot de geschiedenis inzonderheid van het oud hertogdom Brabant, 3e reeks, dl. 19, afl. 1-2, p. 59 en kaart. Met dank aan
Tim Bisschops voor zijn recente herdefinitie van de perceelstructuur in die zone.
11 P. MACLOT, ‘Over geprofileerde steunlatten als onderdeel van de wagenschotafdichting bij plafonds in de late 15de
en vroeg 16de eeuw’, Bulletin Antwerpse Vereniging Bodem- en Grotonderzoek, 1995/1-2, p. 13-25.
12 Althans voor Antwerpse huizenbouw. In Nederland komen dubbele nissen wel meer voor, cf. E.J. HASLINGHUIS
en H. JANSE, Bouwkundige Termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie, (3de
bewerkte en vermeerderde druk), Leiden, 1997, p. 238.
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Korte Doornikstraat nr. 13
links boven:
de scheimuren
en 19de-eeuwse achtergevel
links onder:
de twee dichtgemetste
maziergaten in wat rest
van de oude achtergevel
en een detailvergroting
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Korte Doornikstraat nr. 13
links boven:
bovenaan in de rechter scheimuur: de gedichte
ronde raamopeningen van de trapzaal van het
hoekpand Zirkstraat
links onder:
onderaan in de rechter scheimuur: het restant
van de 16de-eeuwse blauwstenen winkelpui met
insteek van het hoekhuis aan de Zirkstraat
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De verbouwing met een uitstalraam in laat-Empire stijl in 1845 – SAA, 1845#42

De toevoeging van een woonverdieping in 1939
SAA, 18#12729

De vervanging van de 19de-eeuwse winkelpui door een
nieuwe in 1920 – SAA, 1920#10234
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Interessant is verder het tevoorschijn gekomen restant van de vroegere blauwstenen winkelpui
met insteekverdieping van het aanpalende hoekpand aan de Zirkstraat.
In 1562 werd het Trat van Avontueren enkel omschreven als een huys gesitueerd tussen het
pand Verkeerde Weerelt en het hoekhuis den Rooden Spiegel, dat het achteraan inderdaad
tegen het pand Dherkenrys in de Zirkstraat stond.. 13 Omstreeks 1585 werd het ook ‘t Wapen
van Campen genoemd en was het eigendom van een balansmaker, die het verhuurde aan een
tesmaker, 14 wat laat veronderstellen, dat de benedenruimte aan de straatzijde ingericht was
voor die ambachtelijke activiteit.
De gevel van het pand S1/n° 1281 was nog bijzonder goed bewaard toen hij in 1845 werd
gemoderniseerd door Jos Vandeure, meester timmerman voor rekening van eigenaar J.B. Coolen,
wonend in de Zwartzusterstraat S1/n° 1244. Het brede drielicht op de dakrand van dit langshuis
bleef toen blijkbaar onveranderd, maar van de beide ramen op de verdieping werden drie gelijk
over de gevel verdeelde ramen gemaakt, en vooral de benedenverdieping werd volledig verbouwd.
Het wellicht arduinen skelet van de oorspronkelijke winkelpui die hoge benedenverdieping met
insteek verlichtte, bestond uit vijf traveeën met deur in de tweede van links en trapgat uiterst
rechts. Ze werd volledig vervangen door een raam, een deur en een voor die tijd typisch, uitkragend en licht gebogen, beglaasd houten uitstalraam in een late Empirestijl.15
Tussen 1845 en 1920 moeten de verhoging en de uitbreiding achteraan gebeurd zijn, waarbij
de oorspronkelijke dakconstructie vervangen is, of minstens zwaar aangepast, en waarbij ook
een nieuwe winkelpui geplaatst is, die op haar beurt vervangen blijkt in 1920.16
In 1920 liet eigenaar Alex Kockx, die zelf het nr. 11 bewoonde, ingrijpende verbouwingen uitvoeren aan de benedenverdieping, naar ontwerp van bouwmeester Jan De Belder, gevestigd in
de ‘Steenenbrugstraat’ 31 in Borgerhout. De tekeningen tonen de vroegere binnenverdeling en
de functie van elke ruimte. Zo was er naast de achterin gesitueerde keuken in de hoek van de
winkelruimte toen nog steeds een alkoof bewaard, een zeldzaamheid. Ook zeer gedetailleerd
weergegeven zijn de sobere 19de-eeuwse en de fraaie nieuwe winkelpui in late art-nouveau stijl,
waarvoor toen het laatste restant van de oude arduinen pui moet verdwenen zijn. Vermoedelijk
hoort de goed bewaarde, veelkleurige marmermozaïekvloer bij die winkelinrichting.17
De oprukkende verschraling spreekt uit de tekening ingediend door juffrouw Kockx in 1939
voor de aanpassingswerken van het 19de-eeuwse dak tot een Fransch dak met een volwaardige
verdieping, naar ontwerp van Louis Nauwelaerts uit de Tulpstraat 11.18
Het linker pand nr. 11
Het pand dat aanvankelijk Verkeerde Weerelt, en later Croone genoemd was, had diezelfde hoge
13 SAA, SR#287, f° 40v°: 4.7.1562.
14 G. DE GUELDRE, Kadastrale ligger van Antwerpen (1584-1585). Proeve van reconstructie op de vooravond van de
scheiding der Nederlanden, dl. 4 – vierde wijk, Antwerpen, 2011, p. 8 (93).
Een tesschemakere was een vervaardiger van tassen voor brieven, geld, wild.
15 SAA, 1845#42: aanvraag 20.2.1845, vergunning 8.3.1845
16 Hiervan blijkt echter geen dossier bewaard.
17 SAA, 1920#10234: aanvraag 25.7.1820, vergunning 17.8.1920.
18 SAA, 18#12729: aanvraag 23.6.1939, vergunning 20.7.1939.
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ouderdom. Ook hier is de kloeke moerbalk boven de eerste verdieping voorzien van peerkraalprofielen en van nog gering ingeloefde kinderbalken met verticale groeven voor kopschotjes,
steunend op een (geprofileerde) lat, waarvan de zijkant van de moerbalk de aftekening vertoont.
In de rechtse travee zat de keldertoegang waarvan trap ook hier mogelijk nog bewaard is.
Oorspronkelijk kan de Verkeerde Weerelt een monovolume geweest zoals het nr. 13. Maar in
1561 werd het in elk geval beschreven als eene huysinge,19 wat toch een complex van meerdere
bouwvolumes suggereert. Omstreeks 1585 had de Croone, zoals het toen heette, inderdaad
opgevat als een eigendom met afzonderlijk functionerend vóór- en achterhuis, waarvan de
huurwaarde het dubbel bedroeg van die van het rechts aanpalende pand. In die periode was
het een leegstaand eigendom van nagelverkoper Jean Thibout, geboren in het land van Luik, 20
de streek van de metaalproductie.
Omstreeks 1800 had het S1/n°1280 nog 6,20 meter gevelbreedte en was dus even breed als
het rechter buurpand.21 Volgens het vroegste kadasterplan omstreeks 1825 was het nog steeds
een groot, diep bebouwd perceel met links een gang naar achter.
Toen A.J. Hertogs en C.J. Lauwers in 1838 de ramen op de benedenverdieping lieten verlagen
bestond de smalle gevel uit een centrale deur met aan beide zijden een raam, en drie even
brede ramen vlak erboven. De travee met deur naar gang en achterhuis maakte geen deel meer
uit van de gevel.22
In 1866 liet eigenaar J. Jacobs uit de Noordstraat nr. 31 de gevel moderniseren door de ramen
van de eerste verdieping te verlagen en van uitspringende dorpels te voorzien. Onderstussen
was een houten winkelpuibekleding geplaatst, waarvan echter geen dossier bewaard is.23
In 1892 kreeg het pand de huidige gevel aangemeten. 24 Eigenaar J. Kockx liet architect F. Simon
uit de Dijkstraat nr. 78 het huis ‘herbouwen’ met een typische, gepleisterde laat-19de-eeuwse
lijstgevel met fraaie kroonlijst en blijkbaar nieuwe winkelpui. 25 Wellicht is toen pas de oude
dakconstructie afgevoerd.
Aan het eind van de gang liet de toenmalige eigenaar Alex Kocx in 1920 een klein schommelhuis inrichten.26 De gang en het achterhuis waarnaar die leidt bestaan nog wel, maar zijn
in de loop van de tijd toegevoegd aan het links aanpalende nr. 9, en lijken dan ook de enige
overblijfselen te zijn van de oude bebouwing van dat perceel.
19
20
21
22
23
24
25
26

SAA, SR 283, f° 266: ult. 7.1561.
DEGUELDRE (2011), IV, p. 8 (94).
SAA, 355#283.
SAA, 1838#265: aanvraag 14.11.1838, vergunning 17.11.1838.
SAA, 1866#373: aanvraag 4.6.1866, vergunning 14.6.1866.
SAA, 1892#1496: aanvraag 18.10.1892, vergunning 28.10.1892.
Van de huidige winkelpui is geen bouwtekening teruggevonden.
SAA, 1920#10808:aanvraag 21.12.1920, vergunning 31.12.1920.
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Korte Doornikstraat nr. 11
links: de 19de-eeuwse gevel
onder: de oorspronkelijke balkenlaag van de eerste
verdieping – (foto Jerry Driesen)
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De verlaging van de benedenramen van het voorhuis
in 1838 en restant van de blauwstenen winkelpui
aan de linker scheimuur – SAA, 1838#265

De verbouwing van de gevel met verlaagde ramen in 1866
SAA, 1866#373

De modernisering van het huis in 1892 – SAA, 1892#1496

De inrichting van een schommelhuis
in 1920 – SAA, 1920#10838
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Ver-van-mijn-bed
De sloopvergunning voor deze huizen is afgeleverd op basis van een rapport dat verondersteld
is op deskundige en onafhankelijke wijze de Culturele, Historische en Esthetische waarden
van deze gebouwen te onderzoeken en te argumenteren, zodat de bevoegde stadsdiensten
daarop kunnen steunen bij hun advies. Pas na volledige voltooiing van de sloopwerken stelde
de Dienst Monumentenzorg verwonderd vast dat bij het linker pand wel zeer grondig ‘ontmanteld’ is, terwijl het enkel voor de verwijdering van dak en bovenverdieping zijn fiat had
gegeven. Met de complete verdwijning van het rechter pand was de dienst echter wel degelijk
akkoord geweest… Uitleggen wie uitleggen kan: waarom mogen van het linker pand de laat19de-eeuwse gevel en twee oude balklagen blijven bestaan en moeten het rechter pand op
een stuk verbouwde 19de-eeuwse achtergevel na verdwijnen, terwijl zijn gevel en balklagen
even authentiek waren? En gaat de behandeling van een gebouw in de CHE-zone dan niet uit
van ‘principieel behoud’?27 Het beloofde ‘degelijke antwoord’ als verantwoording voor dergelijk
fiat wordt nog steeds verwacht.
Het lijkt wel alsof in de toren van ‘den Bell’ alle bevoegde stadsdiensten in ‘open landschap’
en met hun hoofd in de wolken vergaderen over het lot van de ver weg liggende historische
binnenstad. Als er met deze materie al enige voeling bestond, dan is de fysieke confrontatie
met de wantoestanden en de gedupeerde burger nu wel volledig afwezig. De laconieke toon
waarop op vragen daaromtrent een mat antwoord geformuleerd wordt verraadt dan ook niet de
minste zweem van verontwaardiging. Er lijkt ver buiten de binnenstad geen initiatief te bestaan
om zelfs maar een proces-verbaal van flagrante overtredingen te laten opstellen, laat staan
te eisen dat de gemeenschap gecompenseerd wordt. Integendeel, dit automatische gedogen
schept telkens weer maar eens een interessant precedent voor de grenzeloos arrogante, geldhongerige vastgoedclub, en in het kielzog daarvan een horde zelfvoldane architecten. Toch wel
cynisch hoe de burger met zijn eigen belastinggeld ambtenaren betaalt voor de georganiseerde
medewerking aan de uitholling en het verlies aan levenskwaliteit. Dit soort van bedriegerij zou
nog eens een relevant punt zijn op het partijagenda bij de nakende verkiezingen.
Sloop-preview
Toegegeven, hier gaat het slechts om twee panden, maar ondertussen is elders een nog veel
drastischer afbraakwerf volop aan gang, waarvan de vordering via het panoramisch uitzicht
van op het dak van het MAS dagelijks te volgen is voor wie geen stof verdraagt. Over deze
grootschalige kaalslag in het bouwblok Sint-Aldegondiskaai, Korte Zeevaartstraat-AdriaanBrouwersstraat is een uitgebreide bijdrage in de maak voor het eerstvolgende AVBG-Infoblad.
Onlangs is iets verderop aan het Falconplein weer een vrij groot gebouw gesloopt. Even verder
staat er sinds jaren een pand half afgebroken bij. In dat zelfde bouwblok dreigt het Zeemanshuis
ter ziele te gaan, om te worden vervangen door een complex volgens een ontwerp van een op
zijn minst gezegd twijfelachtige architecturale kwaliteit.
En er is nog méér op komst. Slopen in Antwerpen is al lang geen seizoensgebonden activiteit
27 ‘In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond
op de wenselijkheid van het behoud.’
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meer. De onvolledige lijst van sloopwerken waarbij meerdere percelen gemoeid zijn eisen een
verhoogde alertheid.
Binnenkort dreigt van de Grote Kauwenberg nogmaals de helft van een straatwand te verdwijnen, wanneer het zuidelijke gedeelte aan de overzijde van het UA-complex tot in zijn
fundamenten wordt gesloopt voor de grootschalige nieuwbouw van een uitbreiding van het
ouderlingentehuis in de Pieter van Hobokenstraat, dat reeds een groot gedeelte van het binnengebied inneemt. Opgravingen zijn verplicht, maar een onderzoek en documentatie van de
panden boven het maaiveld kan er niet af. Onder de neus van het Centrum voor Stadsgeschiedenis, waar historici met overheidsbeurzen hun doctoraal werk verrichten worden dagelijks de
materiële bronnen van hun onderzoek zonder meer afgevoerd.
Ook de hoek van Boogkeers en Vleminckveld, horend tot het complex aan de Lange Gasthuisstraat en eigendom van het OCMW, wordt vervangen door een nieuwbouw. Tegenover de
gevangenis in de Begijnenstraat maken het restant van de kleinschalige bebouwing en een
schoolgebouw volgend jaar plaats voor een gigantische sporthal bij de Sint-Lutgardisschool. In
die zone was de kaalslag echter al geschied, en worden de te slopen pandjes tenminste toch gedocumenteerd vóór en tijdens de afbraak, wat een precedent is dat hopelijk navolging krijgt.
En dan nog gezwegen over gapende gaten waaruit ondertussen al bomen naar boven groeien,
zoals aan de Minderbroederstraat 13-15, waar enkele jaren gelden een prachtig vroeg-19deeeuws koetsgebouw werd gesloopt. Of zoals het gat aan de Huikstraat, waar enkel nog een
stuk gevel overeind staat en de eens zo gave spanten met gras begroeid tegen de muur staan te
rotten. Over wat gaande is achter de begraffiteerde gevels van het historisch zeer waardevolle
complex Klapdorp 12-14-16, dat uitgeeft in de Predikerinnenstraat, hangt een onheilspellende
stilte: hier wordt gewacht tot de bouwvalligheid geen andere optie meer toelaat dan slopen.
Als architecten en bouwheren hun zin krijgen, verdwijnt ook een cluster van vijf panden op
de hoek van de Meir (37-39 28) en de Lange Klarenstraat (24, 26, 28), waarvan de inwendige
structuren achter de recent gebanaliseerde gevel, wel degelijk historische kwaliteit hebben.
Ondertussen is het beschamende gat op de hoek van Klapdorp en Mutsaardstraat gevuld geraakt, op een manier die – stedenbouwkundig gezien – ontoelaatbaar zou moeten zijn. 29 Ook
achter de overeind gehouden façade van het grote complex, gekend als de voormalige wijnhandel
Barreiro aan de Korte Schipperskapelstraat, wordt het terrein binnenkort verder gevuld.
Deze grootschalige nieuwbouwprojecten in de binnenstad voorspellen een ongeziene, verhoogde
activiteit op het gebied van het bodemonderzoek, 30 uitgevoerd zowel door privé-bureaus als
door de archeologische dienst van de stad zelf. Moet dat dan het bovengrondse verlies aan
patrimonium en bouwhistorische informatie goedmaken?
Tot daar de prognose in verband met het Antwerps Monumentenbeleid, dat daarmee de dubbele
‘A’ van Avontureus Amateurisme verdient.

28 De bijzonder waardevolle, 18de-eeuwse Madonna van Laurentius Gillis is als monument beschermd.
29 (Her)lees hierover de infobladen.
30 Tussen Kasteelpleinstraat en Sint-Rochusstraat loopt deze dagen het graafwerk alweer af.
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Teller in de kelder:
16de-eeuwse graffiti ontdekt in het pand Mutsaardstraat nr. 34-36
Petra Maclot
‘De teller staat in de kelder’
In vele oude huizen staat de teller voor het water-, gas- en elektriciteitsverbruik nog ergens
beneden bij de keldertrap. Bij recent bouwhistorisch onderzoek ten behoeve van de restauratie
van het als monument beschermde pand Mutsaardstraat nr. 34-36, gelegen vlak tegenover
de mysterieuze tuin van de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten, bleek ook in de 16de
eeuw een teller bij de keldertrap te hebben gestaan. In dat geval werd dat telwerk echter nog
persoonlijk en manueel verzorgd.
De vondst werd gedaan in een kelder met traditionele bakstenen constructie met korfbooggewelf evenwijdig met de straat, oorspronkelijk één enkele, onverdeelde ruimte, zoals destijds
gebruikelijk enkel bereikbaar via een buitentrap. Aan de straatkant zijn twee steekkappen
voorzien, een smalle in de derde travee voor verluchting, de veel bredere en diep ingestoken kap
in de uiterst linkse travee voor het oorspronkelijke trapgat, waarmee de kelder, zoals destijds
gebruikelijk was vanuit de straat bereikbaar was. Beide openingen zijn met de tijd gedeeltelijk
gedicht, vooral door de aanzienlijke ophoging van het straatniveau. De traptreden zijn in de
vroege 19de eeuw hergebruikt voor een nieuwe trap aan de achterzijde. Wanden en gewelven
waren volledig gekaleid en zijn ettelijke keren witgekalkt, maar enkele rode streepjes op de
scheimuur vlak bij de vroegere keldertrap gaven aanleiding tot nader onderzoek. Zo werd op
de oudste kalklaag een boeiende ontdekking gedaan: naast elkaar zijn een vijftal rijen vrijgelegd van in rood waskrijt getekende verticale lijnen met vele dwarsstreepjes, bijna als kleine
touwladdertjes. Vrijwel zeker gaat het om een soort van telsysteem, die volgens de stratigrafie
in de 16de eeuw moet aangebracht zijn.
Dat deze tellingen voorkomen op de wand vlak bij de vroegere keldertrap laat veronderstellen
dat ze op de muur geschreven zijn door een knecht of medewerker die instond voor het
nazicht of de telling van het aantal waren, naargelang die op de straat uitgeladen werden en
in de kelder binnengebracht.
Een bedrijvig huis
Dit pand hoorde aanvankelijk tot een groot complex op de hoek van de Mutsaardstraat met de
Minderbroedersstraat, genaamd het Huys van Dilft, naar schatmeester Jan van der Dilft die het
daar in 1492 had gekocht en in 1498 burgemeester was geworden. Aan het eind van de 15de eeuw
was het al Eene huysinge metter poorten met cleynen huys(ken) daer neffens staende metten
plaetsen vand(er) voors(eyden) huys(ing)e hove, borneputte…gest(aen) al aen een by tgodshuys
vanden minderbrueders...1 Maar vermoedelijk is er in de 16de eeuw wel veel aan herbouwd.
Toen erfgenamen het complex verkochten aan Jan Damman, Jan de Beaulieu, en Adriaen De
1 SAA, SR#101, f° 1v: 27.4.1492.
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labaris, alle Cooplieden binnen deser stadt residerende en was er sprake een voorname woning
met noch den cleijnen huijse daer achtere.2 Eind 1568 was er sprake van een groote huysinge
metten cleyn nieu huys daer achtere … 3 Wanneer juist dat cleyn nieu huys is toegevoegd is
moeilijk te achterhalen, zodat de bouw ervan met een vrij brede marge gesitueerd moet worden
in de eerste helft van de 16de eeuw. Vermoedelijk betreft het de vervanging of verstening van
het bestaande cleyne huyse dat in 1500 vermeld werd en gebeurde dat omstreeks het midden
van de 16de eeuw. In 1585 was het complex voor de taxatie ingeschreven onder de huisnamen
Wit Cruys en Huys van Dilft en was nog steeds eigendom van koopman Adriaen dela Barre,
die het hoekhuis verhuurde aan een zekere Peeter Cambier/Cambi voor wel 120 gulden. Zelf
bewoonde hij het aanpalende gebouw in de Het naamloze kleine huis in de Mutsaardstraat,
eveneens zijn eigendom, maar als afzonderlijke woning getaxeerd, was verhuurd aan een Thomas Don/Donne. Dat dit eveneens 120 gulden huur opbracht, veronderstelt het gebruik van
nog achterin gelegen gebouwen.4
Opletten in het donker!
Het is dus in die context van welvarende kooplieden en grote bedrijvigheid dat deze graffiti
kunnen verklaard worden. Aangezien er voor zover bekend nergens iets dergelijks bekendgemaakt is, gaat het om een unieke vondst, die, nu ze uit het donker van de kelder aan het licht
gebracht is, de aandacht zal verscherpen van al wie voortaan in dergelijke, historisch nog
ongeschonden krochten afdaalt…

Opmetingen architect Marco Bollen (2010)

2 SAA, SR#291, f° 279-280: 7.12.1562.
3 SAA, SR#316, f° 54-55: 8.11.1568.
4 G. DEGUELDRE, Kadastrale ligger van Antwerpen (1584-1585). Proeve van reconstructie op de vooravond van de
scheiding der Nederlanden, dl. 5 – vijfde wijk, Antwerpen, 2011, p. 43 en 58.
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De steekkap boven de vroegere keldertrap
Twee van de reeks ‘tellijnen’ in rood krijt op
de scheimuur

19

20

Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2011/3

Afb. 1: Sloopwerkzaamheden op het perceel van houtzagerij
Herremans. Foto: Jerry Driesen, zomer 2011
Afb. 3: Ontwerptekening van de gevel voor Houtzagerij
Herremans naar ontwerp van architect Jan De Vroey
(Stadsarchief Antwerpen bouwdossier 1908#7).
Foto: Jerry Driesen, 2011

Afb. 2: Houtzagerij Herremans aan de Lange
Zavelstraat 7-13 – Foto: Kris Vandevorst,
01-05-2008, © Vlaamse Gemeenschap
(http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/7222)

Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2011/3

21

Exit Houtzagerij Herremans;
industrieel-archeologisch erfgoed verdwijnt uit de Seefhoek
Jerry Driesen
In de Lange Zavelstraat nr. 7-13, op enkele meters afstand vanaf de hoek met de Lange
Scholiersstraat, gaapt sinds enkele weken een groot gat in de oostelijke straatwand. [afb. 1]
De Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO ANTWERPEN cvba plant op deze plaats, in
het midden van een wijk die reeds gekenmerkt wordt door een zeer hoge concentratie aan
sociale wooncomplexen, opnieuw zes sociale (koop)appartementen en aan de achterzijde van
dit perceel, kant Lange Scholiersstraat, nog acht van dergelijke appartementen.1 Deze laatste
bevinden zich al in een gevorderde staat van afwerking.
Om dit nieuwbouwproject te realiseren sloopte men een opmerkelijk gebouw dat tot voor kort
het gezicht vormde van de Lange Zavelstraat en daarnaast één van de schaarse overblijvende
getuigen was van de vele kleine industriële activiteiten die de Seefhoek vroeger zijn typerende
heterogene karakter van woon- en werkbuurt verschafte. Het betreft de voormalige houtzagerij
Herremans, opgericht omstreeks 19092 naar een ontwerp van architect Jan De Vroey. [afb. 2]
De brede straatgevel van dit niet beschermde, maar wel op de Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed van het VIOE vastgelegde gebouw bestond uit vijf traveeën waarbij vooral de centrale
travee in het oog sprong. 3 Boven de centrale toegangspoort met zichtbare stalen ligger was
een blauwe hardstenen tekstplaat aangebracht, van dezelfde breedte als de poortopening,
met daarop de inscriptie ‘HERREMANS’. Boven deze tekstplaat was er een opmerkelijk hoog
rondboogvenster aangebracht; aan beide zijden geflankeerd door kleinere versies van dit centrale rondboogvenster. Allerlei decoratieve elementen zoals baksteenpolychromie, overhoekse
baksteenfries, kroonlijst en lisenen verleenden de evenwichtige gevel een, zeker voor een
industrieel gebouw, voornaam uitzicht. Opmerkelijk was ook de goede bewaartoestand van dit
gebouw, enkel het schrijnwerk en de tralies voor de gelijkvloerse segmentboogvensters waren
in de loop der jaren aangepast/verdwenen. [afb. 3]
Ook inwendig vertoonde het gebouw tot bij de sloop zijn grotendeels intacte interieur van tien
gietijzeren kolommen en in metalen liggers gevatte troggewelven. De kolommen stonden in
twee rijen van vijf en creëerden zo een driebeukige ruimte waarbij de centrale beuk fungeerde
als doorrit voor aanvankelijk al dan niet gemotoriseerde vrachtwagens (de achterzijde van de
houtzagerij was ook te bereiken via de Lange Scholiersstraat). [afb. 4] In de zijbeuken stonden
oorspronkelijk de zaagmachines opgesteld, deze machines werden volgens de milieuaanvraag
aangedreven door een motor van 35pk.4 De vloerniveaus van de twee zijbeuken waren iets
hoger dan die van de centrale doorrit wat ongetwijfeld voordelen bood voor de reiniging van de
1 http://www.arroantwerpen.be/
2 De adresboeken van Ratinckx vermelden pas vanaf de editie 1910 op nr. 7 ‘Magasin de F. Herremans’.
3 Tevens opgenomen in S. Van Aerschot [o.l.v.], Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Stad Antwerpen.
Bouwen door de eeuwen heen. 3nc, Turnhout, 1989, p. 310.
4 Stadsarchief Antwerpen (hierna SAA), bouwdossier 1908#7, “De benoodigde drijfkracht is geschat op 35 paardekracht
en zal daargesteld worden door een gazmotor”.
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Afb. 4: Grondplan van Houtzagerij
Herremans naar ontwerp van architect Jan De Vroey (Stadsarchief
Antwerpen bouwdossier 1908#7)
Foto: Jerry Driesen 2011
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Afb. 5: Doorsnede van Houtzagerij Herremans naar ontwerp van architect Jan De
Vroey (Stadsarchief Antwerpen bouwdossier 1908#7)
Foto: Jerry Driesen 2011

Afb. 6: Bouwaanvraag voor de afsluiting
naast Lange Zavelstraat nr. 1 (Stadsarchief
Antwerpen bouwdossier 1882#576) Foto:
Jerry Driesen 2011

vloeren, het laden van vrachtwagens en als bescherming voor de machines tegen wateroverlast
bij hevige regenval. De via drie luiken te bereiken bovenverdieping fungeerde logischerwijs
als opslagruimte voor het hout. [afb. 5] Het hijsbalkgat in de voorgevel zal in oorsprong dan
ook niet enkel decoratief geweest zijn maar bevatte waarschijnlijk ook effectief een hijsbalk.
De zadeldakconstructie van het gebouw werd uitgevoerd in hout, dit ondanks het brandbare
karakter van de daar gestockeerde goederen en de dichtbebouwde omgeving. Anderzijds is
deze materiaalkeuze niet verwonderlijk gezien de aard van het bedrijf zelf. Van de inrichting
van de houtzagerij zelf bleven door latere functieveranderingen (de laatste functie was deze
van supermarktje) geen relicten bewaard.
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De bouwheer
Wat weten we nog over de zaakvoerder van de firma Herremans? De man die Antwerpen
ook een bekender gebouwencomplex schonk, eveneens van de hand van architect Jan
De Vroey, aan de Carnotstraat en dat nog wel bestaat, zij het jammer genoeg ook weer
in verminkte vorm.
Dankzij een vonnis van de politierechtbank voor een bouwovertreding dat bij een bouwaanvraag 5 uit 1882 gevoegd is weten we dat de zaakvoerder François Herremans heette, 27
jaar oud was en dat hij in geboren werd in Borgerhout. Nazicht in de bevolkingsgegevens
van Borgerhout toont echter aan dat François (Franciscus) op dat moment 25 jaar oud
moet geweest zijn, hij werd namelijk geboren op 30 januari 1857. 6
De zaak was dus al minstens een 25-tal jaren actief in de Lange Zavelstraat toen de
onlangs gesloopte houtzagerij opgericht werd. In deze bouwaanvraag uit 1882 vroeg
François Herremans de toelating tot het bouwen van een afsluiting naast het nummer 1
van de Lange Zavelstraat. [afb. 6] Op het linker gedeelte van het perceel stond toen het
kantoor en op het rechter gedeelte een houtmagazijn. Via de adresboeken van Ratinckx
is te achterhalen dat naarmate de zaak groeide, de kantoren van de houthandel gevestigd
waren aan de Lange Scholiersstraat 48-50 (dit is de achterzijde van het L-vormige perceel
aan de lange Zavelstraat) en dat de firma Herremans nog een bijkomende werkplaats had
aan de Handelstraat 39.
Terwijl Antwerpen sinds enkele decennia een echte bouwwoede beleefde, legde de houthandel François Herremans geen windeieren. Zo liet hij voor zichzelf de herenwoning bouwen aan de Carnotstraat. In 1908 deed Herremans, die toen woonde aan de Carnotstraat
124, een aanvraag voor het bouwen van een meesterwoning en twee winkelhuizen aan
de overzijde van de straat (nrs.121-123-125). 7 Ook voor deze gebouwen deed hij beroep
op architect Jan de Vroey, die hiervoor samenwerkte met architect Charles Janssens. De
brede gevel van de in witte natuursteen opgetrokken centrale herenwoning voor Herremans
zelf, werd ontworpen in een eclectische stijl met veel Louis XV invloeden. De flankerende
winkelhuizen werden geconcipieerd als quasi identieke pseudo-diephuizen in neo-Vlaamse
renaissancestijl. [afb. 7] Door hun vormgeving en materiaalgebruik onderscheiden deze
panden zich duidelijk van de centrale woning, doch door hun symmetrie vormden de drie
gebouwen toch een eenheid.
De woning van Herremans en het rechtse winkelhuis bestaan vandaag nog, weliswaar met
sterk verbouwde gelijkvloerse verdiepingen die nu elke samenhang met de bovengevels missen.
[afb. 8]. De schreeuwlelijke reclamepanelen van het thans op de gelijkvloerse verdieping van
nr. 123 aanwezige restaurant accentueren deze breuklijn op een extra pijnlijke manier.
5 SAA bouwdossier 1882#576.
6 SAA 62#54 Gemeente Borgerhout, geboorteakte nr. 41 van 1857.
7 SAA bouwdossier 1908#386. Aanvraag door architecten Jan De Vroey en Charles Janssens om “drij huizen te mogen
herbouwen op den bouwgrond gelegen tusschen de nrs. 119 en 127 der Carnotstraat deelmakende van de staatsbaan
van Antwerpen naar Turnhout”.
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Afb. 7: Ontwerptekening voor de huizen Carnotstraat 121-123-125 door Jan De Vroey en Charles
Janssens (Stadsarchief Antwerpen bouwdossier 1908#386) Foto: Jerry Driesen
Afb. 8: Huidige toestand Carnotstraat 123. Foto: Jerry Driesen 2011
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Over de bewaartoestand van het interieur op de bovenverdiepingen zijn thans geen
gegevens bekend. De bouwaanvraag toont een rijkelijke indeling met vestibule, eetzaal,
veranda en andere vertrekken, nog geheel in de traditie van de laat negentiende-eeuwse
pronkerige burgerwoningen. De koer achter de woning stond in verbinding met de Constitutiestraat. Daar was tussen de nummers 72 en 74 een doorgang voor koetsen . Daar
bevonden zich ook de paardenstallen en een koetsierswoning. 8
François Herremans wou schijnbaar graag zijn status uitdrukken via een monumentaal
gebouw dat zijn positie als gearriveerd ondernemer markeerde. Hij verlangde hiervoor
een herenwoning zoals hij die tijdens zijn carrière in de tweede helft van de negentiende
eeuw vaak had zien optrekken met behulp van zijn hout. Het is trouwens opvallend dat
de bouwaanvragen voor zowel de houtzagerij in de Lange Zavelstraat als de huizen aan
de Carnotstraat dateren uit 1908. Mogelijk wou de toen 53-jarige François Herremans
een leven als rentenier beginnen in zijn herenhuis en gaf hij zijn zaak door aan zijn nakomelingen die zodoende van start konden gaan met een toen hypermoderne houtzagerij
achter een prestigieuze gevel?
De bouwmeester
Zowel de houtzagerij als de herenwoning van François Herremans werden dus opgetrokken door bouwmeester Jan, in de vroegste jaren van zijn carrière nog Jean en officieel
Johannes Emmanuel, De Vroey (1872-1935). De Vroey trad in 1899 toe tot de Koninklijke
Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen en woonde en werkte in de hoekwoning
Terlinckstraat nr. 2. Het zuidoostelijke deel van de negentiende-eeuwse gordel was dan
ook zijn voornaamste werkterrein. In de periode 1900-1910 bouwde hij in die omgeving
verschillende burgerwoningen die zijn signatuur dragen in kleine gevelstenen. 9 Telkenmale
zijn het woningen met deftige eclectische gevels, soms spaarzaam voorzien van enkele
gedistingeerde art nouveaukenmerken.
Hij werkte voornamelijk voor de katholieke hogere burgerij en voor instituten binnen de
katholieke zuil. Zo was hij bijvoorbeeld de architect van het Sint-Stanislascollege aan de
Frederik De Merodestraat, bijna letterlijk naast zijn deur, en ook van de Sint-Hubertuskerk (1912-1917) op de kop van de Victor Jacobslei. 10 In de jaren 1911-1913 leidde hij
restauratiewerken aan de Sint-Augustinuskerk en enkele aanpalende gebouwen aan de
Everdijstraat. 11De houtzagerij van François Herremans is tot nu toe het enige industriële
gebouw dat van Jan De Vroey bekend is.
8 SAA bouwdossier 1907#1850 “Bouwing van eene woning voor koetsier met stalling voor twee prachtpaarden met
remisie op meer dan 20m van den openbare weg”.
9 Zoals daar zijn Lange Leemstraat 355, Anselmostraat 82, Frederik De Merodeplein 1, Terlinckstraat 78, Victor
Jacobslei 26, Oedenkovenstraat 29, …
10 Het interieur van deze kerk werd ontworpen door bouwmeester Jef Huygh (1885-1946).
11 Dirk Laureys, Bouwen in beeld De collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (Antwerpen,
2004) p. 323.
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Afb. 9: Doorsnede van Carnotstraat 123 (Stadsarchief Antwerpen bouwdossier 1908#386).
Foto : Jerry Driesen 2011
Afb. 10: Grondplan van de gelijkvloerse verdieping van woning Herremans en de naastliggende
winkelpanden. (Stadsarchief Antwerpen bouwdossier 1908#386) Foto : Jerry Driesen 2011
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Na de Eerste Wereldoorlog lijkt het architecturale werk voor De Vroey niet meer zijn enige
dagtaak, hij begint dan ook aan een politieke carrière als provincieraadslid. Daarnaast
doceerde hij sinds ca.1899, samen met zijn oudere collega architect Jules Bilmeyer (18501920), aan gemeentelijke tekenschool van Berchem. 12 Jan De Vroey ligt begraven op het
kerkhof van district Berchem. 13
Tot besluit
Het verdwijnen van dit opmerkelijke gebouw, tot voor kort de eyecatcher van de verder
hoofdzakelijk door sterk banaliserende verbouwingen geschonden gevelrijen in de Lange
Zavelstraat, is wederom een aanslag op het bouwkundig erfgoed van deze stadswijk die
juist schreeuwt om een valorisatie van wat haar nog rest aan architecturale kwaliteiten. Het reeds door de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO ANTWERPEN cvba
gerealiseerde gebouw aan de Lange Scholiersstraat doet ook voor de Lange Zavelstraat
opnieuw het ergste vrezen.

12 Floris Prims, Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der XXste eeuw (Berchem,1949) p. 274.
13 J. Buermans, ‘Jan De Vroey’ in: Funeraire Inventaris Antwerpse Begraafplaatsen – Berchem (http://www.schoonselhof.be/2bberchem/de%20vroey.html). Het auteurschap door Jan De Vroey van verschillende bij deze website
vermelde gebouwen (zoals het hoekgebouw ‘Wagner’ Frankrijklei 1, bankgebouw Lange Gasthuisstraat, woonhuis
Mechelsesteenweg 164, …) konden tot nu toe nog niet bevestigd worden aan de hand van bewaarde bouwdossiers
in het Antwerpse stadsarchief.
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Ratten en muizen ten stadhuize, gelukkige katten in de Felix:
over ongedierte in het Antwerps stadsarchief
Petra Maclot
De tijd gaat snel. Dezer dagen viert het Antwerpse stadsarchief het vijf jarige bestaan van
zijn nieuwe vestiging in het voormalige Felixpakhuis, een monumentale bewaarplaats voor
het geheugen van de oude Scheldestad. In onverwacht korte tijd is ‘de Felix’ een waar begrip
geworden, een plek waar de ontsluiting van alle mogelijke vormen van archivering het geluk
van de vorser betracht.
Waar is de tijd! Een groter verschil met de vroegere locatie is nauwelijks voor te stellen. Al
was het gebouw aan de Venusstraat bij opening in de jaren 1950 ook een moderne instelling,
en een enorme verbetering vergeleken met de vorige bewaarplaats. Sinds de heroïsche verhuis
naar het FelixArchief staat het vorige archiefgebouw er leeggehaald en vereenzaamd bij. Het
wacht een grootscheepse verbouwing tot nieuw verblijf van het ontwenningscentrum ADIC,
dat wegens de nakende afbraak van het Zeemanshuis verplicht is te verhuizen. Daarmee krijgt
de voormalige Berg van Barmhartigheid een historisch perfect aangepaste herbestemming.
Tijden veranderen. Tot het stedelijke archief naar de Venusstraat verhuisde was het steeds
bewaard geweest waar de administratie het sinds eeuwen had gevormd: het stadhuis op de
Grote Markt. En ook daar waren de lokalen en bewaarplaatsen tijdens de 19de eeuw meermaals
aangepast aan de normen en noden van de tijd. Dit blijkt uit de systematische lezing van alle
documenten ten behoeve van het bouwhistorisch onderzoek in functie van de herbestemming
van de lokalen van het stadhuis.1
Sinds de komst van de Fransen had de nieuwe administratiecultuur het volume aan dossiers
zienderogen doen toenemen. Na de periodieke aanpassing van lokalen waren op de duur de
galerijverdieping en de zolderruimten als archief ingericht. Vooral de brandveiligheid van de
historische documenten zou voor het gebouw uiteindelijk verstrekkende gevolgen krijgen. Maar
één aspect van het beheer van de archieven bezorgde de archivarissen eveneens nogal wat
kopzorgen. Blijkbaar was het stadhuis bij tijden vergeven van ongedierte, dat op zeer eigen,
en vooral destructieve manier geïnteresseerd was in oud papier.
Dit was het geval tijdens de ambtstermijn van de bekende stadsarchivaris Pieter Génard.2
Begin oktober 1868 beklaagde deze zich bij de overheid. Sedert eenige dagen vertoonen zich
een aantal ratten op de zolders van het stadhuis. Vreezende, Mijnheeren, dat dit ongedierte in de
Archieven zalen zou kunne doordringen verzocht hij om eenige rattenvallen te doen plaatsen. 3
Aan de afwezigheid van documenten te zien, raakte het probleem toen opgelost.
1 Het bouwhistorisch onderzoek van het Antwerpse stadhuis wordt uitgevoerd in opdracht van de Dienst Patrimonium
Onderhoud van de Stad Antwerpen door de tijdelijke vereniging L. De Clercq – P. Maclot – I. Van Ginneken.
2 Pieter Génard (1830-1899) was stadarchivaris van 1863 tot 1895.
3 SAA, MA#877/4 A. Archiefbureel 3e verdiep. Génard aan burgemeester en schepenen, dd. 7.10.1868.
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Eind april 1880 vestigde Génard weerom de aandacht op het groot getal ratten die zich op de
zolders van het stadhuis bevinden. Ik denk dat het noodig is in deze lokalen klemmen en vallen
te plaatsen.4 Begin mei 1880 stuurde stadsbouwmeester Dens zijn advies: Het best (sic) middel
om de ratten en muizen van de zolders van het stadhuis te verdrijven bestaat in het aanwenden
van vergiftigde tarwe…5
Maar begin juli 1880 stelde Génard vast dat de huisbewaarder en stadsbouwmeester Dens
vergeefs getracht hadden de ratten en muizen uit het archief te weren, en dat geen van alle
remedies had geholpen: het plaatsen van vallen was nutteloos gebleken, het leggen van vergiftigd graan had ook geen goede gevolgen gehad. Het erop loslaten van twee grote katten,
was dan weer een middel aan vele ongemakken onderhevig: na korten tijd stierf eene der katten
en de andere werd zuiverheidshalve van het Archief verwijderd. Dan was geprobeerd met het
houden van twee kleine katten: maar deze diertjes verkwijnden na weinige weken; het eene
stierf en het ander werd in ziekelijke toestand van het Archief gebracht. Uiteindelijk waren
vallen van een ander model geplaatst, waarvan de doeltreffendheid nog niet duidelijk was.
Volgens Génard was dat groot getal ratten welke den laatsten tijd werden opgemerkt te wijten
aan den jacht welke op deeze dieren werd gemaakt bij den aanvang der herstellingswerken van
het stadhuis. Hierbij refereert hij aan de grote transformatie die het gebouw ondergaan heeft
onder stadsbouwmeester Pieter Dens. Als bijgeschreven commentaar in de marge van deze brief
staat, dat goed verzorgde katten het enige goede middel waren, te oordelen naar toestand
in de grote magazijnen zoals de Docks-Entrepots; de Felix, de Rubens, & & De katten in deze
magazynen worden byzonder goed bezorgd en gevoed. Men kent er noch ratten noch muizen.6
Of dit middel vervolgens uitgetest is, geven de archieven niet prijs.
In de lente van 1885 was het echter wéér zover en meldde de bezorgde archivaris zijn oversten
dat het zo erg gesteld was, dat hij zowaar tussen de muizen zat te schrijven: In tegenwoordigheid van het groot getal muizen op het Archief, neem ik de eerbiedige vrijheid u te verzoeken
bevelen te willen geven opdat er in de lokalen vallen geplaatst worden volgens het stelsel dat
met zulken goeden uitslag op het 1e Bureel wordt gebezigd.7
Die nieuwe soort van muizenvallen bleek inderdaad afdoend te zijn, en Génard kreeg een
hoopgevend antwoord: Vernemende dat men, bij gebrek aan muizen, voorloopig geene vallen
noodig heeft op het 1ste bureel, zoo verzoeken wij u, naar aanleiding van uw schrijven van 13
dezer op voornoemd bureel eene muizeval in bruikleen te doen vragen. 8 Een interne nota toont
een kleine schets van het nieuwe model van muizenval in ijzerdraad, zoals er in de stalletjes
tegen het Panorama van Verlat9 te koop waren aan 3,5 fr.
4 SAA, MA#877/4 A. Stadsarchief. Over het weren van ratten & muizen (1880). Génard aan burgemeester en schepenen,
dd. 29.4.1880.
5 SAA, MA#1304/2: 7. Archief (1880-Mei 1907): Archief. Muizenvallen (April 1880-Mei 1885). Dens aan burgemeester
en schepenen, dd. 3.5.1880.
6 SAA, MA#877/4 A. Stadsarchief. Over het weren van ratten & muizen (1880). Génard aan burgemeester en schepenen,
dd. 1.7.1880.
7 SAA, MA#1304/2: 7. Archief (1880-Mei 1907): Archief. Muizenvallen (April 1880-Mei 1885). Génard aan burgemeester en schepenen, dd.13.5.1885.
8 SAA, MA#1304/2: 7. Archief (1880-Mei 1907). Archief. Muizenvallen (April 1880-Mei 1885). Burgemeester en
schepenen aan Génard, dd. 16.5.1885.
9 Dit panorama stond destijds opgesteld op de noordhoek van de De Keyserlei en de Frankrijklei.
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De ‘bon’ voor deze ontlening is blijkbaar niet bewaard. Of het middel echt blijvend probaat
geweest is valt te betwijfelen, aangezien er nog een lijvig dossier in lezing staat, getiteld
Stadhuis. Wandgedierte. Ratten en muizen. (7 aug. 1896-12 Maart 1908).10 Meestal betreft het
probleem van ongedierte slechts een magere briefwisseling om de zoveel jaren: het probleem
raakte dus steeds weer opgelost voor een tijd.
In het stadsarchief aan de Venusstraat zullen wellicht drastischer middelen ingezet zijn. In het
stadhuis woont in elk geval een goed verzorgde zwarte kat op ‘het Schoonverdiep’…
Het moderne FelixArchief is een veel te drukke plek voor ongedierte. Daar voeden zich nu
enkel nog archiefratten, die zich vier dagen per week gretig tegoed doen aan informatie, en
na sluitingstijd hun honger stillen via de internetsite. Want voor wie zich met geschiedkundig
onderzoek bezighoudt is er daarbinnen altijd tijd te kort.
10 SAA, MA#1304/2: 14. Stadhuis. Varia (7 Augustus 1896-12 Januari 1914). Stadhuis. Wandgedierte. Ratten en muizen.
(7 aug. 1896-12 Maart 1908).
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