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Het nieuwe bestuur van de Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis
nodigt haar leden uit voor

‘EEN AVONDJE TOOGPRAAT’ op Paasmaandag 25 april 2011
Samenkomst om 19.30 op de hoek van de Paardenmarkt met de Venusstraat

Voor een goed begrip: toogpraat hoeft niet per se blabla te zijn. In dit geval is ‘toogpraat’ letterlijk te begrijpen
als ‘praten terwijl getoond wordt’, of ‘getoocht’ in het middeleeuws of in het huidig ‘Vlaanders’ dialect. En zelfs
‘togen’ kunnen ‘getoocht’ worden. Bovendien is ‘een avondje stappen’ eveneens letterlijk te nemen...
Tijdens een avondlijke wandeling langsheen parkingputten, stille steegjes en krottige koterij troont Petra Maclot
u mee naar één van de togen die de aloude Paardenmarkt ooit rijk was, en waar een zonderlinge huisoplapper
in zijn vrije tijd met veel geduld één van de laatste nog overblijvende éénkamerwoningen een nieuw leven geeft.
Historicus Marten Coppens werd bereid gevonden ons uitzonderlijk te laten binnenkijken in zijn boeiend minimonumentje en te vertellen wat hij tot hier toe al over de bouwgeschiedenis bij elkaar gepuzzeld heeft.
Ter voorbereiding van deze krochtentocht is alvast gezorgd voor een bijdrage over tooghen en drincken rond
de Paardenmarkt van weleer. Van het bruisende volkse of studentikoze buurtleven van tegenwoordig zal op een
maandagavond helaas niet veel te merken zijn…
En dan nog even ernstig:
Tegelijk is het AVBG-bestuur zo vrij om de leden ook uit te nodigen bij deze gelegenheid een administratieve
verplichting te helpen voldoen: over het principe van de aangepaste taakverdeling van het nieuw verkozen
bestuur gingen de leden tijdens de statutaire vergadering van 28 februari 2011 akkoord (cf. het verslag
in deze info gepubliceerd). De concrete invulling daarvan is intussen vastgelegd, alsook de locatie van de
nieuwe zetel (zie het nieuwe colofon op het schutblad van deze info): daarover vraagt het bestuur eveneens
uw formele toestemming, zodat de verplichte publicatie in het Staatsblad kan gebeuren.
Om het nuttige met het aangename te verenigen, combineren we deze saaie formaliteit met dit boeiende
uitstapje.
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Foto Wim Strecker, 5 mei 2005

Foto Petra Maclot, 20 maart 2011
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Proefgraven tussen de tooghen en drincken van de Antwerpse
Paardenmarkt: restanten van het Sint-Eligiusgodshuis en het
Hoochuys tussen Toog en Venusstraat
Petra Maclot
Een lonkende locatie
Fors uitgegroeide zaailingen van een katjeswilg geven aan hoe lang het onbebouwde terrein
aan de Paardenmarkt er reeds bijligt, dat tot voor kort dienst deed als open staanplaats voor
wagens, in hoofdzaak van werknemers van de Universiteit Antwerpen. Oudere buurtbewoners
herinneren zich vast nog de tijd dat daar huizen en zelfs een heuse buurtcinema stonden, en
ook een echt houten frietkot op het voetpad…
Slechts weinigen weten nog dat op die plek daarvóór enkele gebouwen stonden van de historisch interessantere soort. Zoveel is bekend van archiefteksten en schaarse iconografische
gegevens. Over wat daar voordien stond is op beperkte historische gegevens na enkel iets te
vinden in het bodemarchief…
Omdat die plek binnenkort terug bebouwd gaat worden - het programma voorziet niet minder
dan 70 studentenkamers en 11 studio’s met autostaanplaats van dezelfde capaciteit1 - biedt
zich de enige en laatste gelegenheid aan tot archeologisch onderzoek. Omdat voor dergelijke
grootschalige nieuwbouwprojecten voorafgaand aan de uitgraving een archeologisch onderzoek
verplicht is, maar de uitvoering daarvan moet kunnen begroot worden qua termijn en prijs, was
alvast een proefopgraving voorzien, uitgevoerd door een privé onderzoeksbureau, in dit geval
het bedrijf Archaeological Solutions. De resultaten daarvan zullen toelaten te berekenen hoeveel
tijd voorzien moet worden voor een ‘volledige’ prospectie van het terrein na afgraving van het
puin tot op de archeologisch onderzoekbare diepte. Ook zal dan beslist worden of het onderzoek
wordt uitbesteed aan een privé bedrijf of uitgevoerd wordt door de Dienst Archeologie van de
Stad Antwerpen.2 Veel onderzoekstijd zal de archeologen wellicht weer niet gegund zijn, want
de bouwwerf moet zo vlug mogelijk opgestart kunnen worden, aangezien het UA-personeel
daar reeds tegen volgende zomer terug parkeergelegenheid beloofd is. Ongetwijfeld wordt dus
nog deze zomer de schop gezet in het zand van deze lonkende locatie…
Proefputten
De proefopgraving startte op maandag 7 maart en nam twee weken in beslag. Ter plaatse
werden de projectarcheoloog Kevin Bouckaert en een medewerker aangetroffen tijdens het
aanleggen van de twee proefsleuven van ongeveer 6 bij 6 m, waarvan de grove voorbereiding
met de graafmachine was gebeurd. De situering van de sleuven was gekozen aan de hand van
1 De architecturale kwaliteit van dit ontwerp is hier niet aan de orde.
2 In verband met de wetgeving op de verplichting van archeologisch onderzoek verschijnt naar aanleiding van de site
Klapdorp in het eerstvolgende Infoblad een uitgebreide bijdrage, voorbereid in samenwerking met stadsarcheoloog
Tim Bellens.
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Afb. 1 – Foto Wim Strecker, 15 maart 2011

Afb. 2 – Foto Petra Maclot, 9 maart 2011

Afb. 3 – Foto Petra Maclot, 20 maart 2011
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de plattegronden van enkele oude bouwvergunningen en het schaarse iconografische materiaal van de historische bebouwing. Het bouwarcheologisch relevante niveau, bedekt met een
sinds vele jaren getaste laag bouwpuin, ligt ongeveer 20 cm onder het niveau van het huidige
voetpad. De vloer van de benedenverdieping van de midden-16de-eeuwse bebouwing blijkt
zoals verwacht op ongeveer 70 cm diepte te liggen.3 (afb. 1)
Een eerste punctie is gesitueerd ongeveer een twee meter achter de rooilijn van de Paardenmarkt en ongeveer in het midden van het bouwblok. Deze plek is gekozen om zoveel mogelijk
elementen te treffen van de historische bouwstructuur. Hierbij werd een ongeveer 160 bij
360 cm grote zone vrijgelegd van de zeer gave vloer van een achterkamer, versierd met een
traditioneel geometrisch patroon van diagonale lijnen in grijs- en roodgebakken tegels (14 x
14 cm).4 Aan de kant van de Paardenmarkt kwam een trap tevoorschijn die naar een kelderverdieping leidt, waarvan de bakstenen vloer slechts op ongeveer 250 cm onder het huidige
maaiveld ligt. (afb. 2)
Een tweede punctie is gesitueerd op een viertal meter achter de rooilijn van de Venusstraat
en op evenveel afstand van de scheimuur met het pand Venusstraat nr. 3, ter hoogte van de
voormalige toegang tot de autostaanplaats. Deze plek is gekozen omdat ze volgens oudere
plannen nagenoeg onbebouwd was, waardoor de kans groot is reeds op een geringe diepte
relatief onverstoorde oudere lagen te kunnen aansnijden. Hier lijkt op ongeveer 200 cm diepte
vooral een afwateringssysteem aangetroffen van gemetselde geulen, die voor zover duidelijk
niets te maken hebben met de oorspronkelijke gebouwenstructuur. (afb. 3)
Om verscheidene redenen zijn de verwachtingen omtrent de onderzoeksresultaten vrij hoog.
In dit gedeelte van de stad konden immers eigenlijk nog niet veel opgravingen verricht worden,
op die aan de Grote en Kleine Kauwenberg na, ter gelegenheid van de oprichting van de UAgebouwen in de jaren 1980. Recent gaf de uitgraving van enkele grotere terreinen reeds de
mogelijkheid de dichter bij de stadskern gelegen zone aan te boren, namelijk met de nieuwbouwprojecten aan de Schipperskapelstraat (Barreiro), de Minderbroedersstraat (Residentie
Academie) en de Blindestraat (Artesis Hogeschool Antwerpen, campus Academie), en onlangs
nog aan Klapdorp / Mutsaardstraat.
De tooghen en drincken rond de Paardenmarkt
Hoewel eerder ver van de oudste stadskern gesitueerd, maakte de brede Paardenmarkt in het
verlengde van smalle verkeersader Klapdorp deel uit van het gelijknamige gehucht Klapdorp
en liep tot aan de Rode Poort, die opende op de uitvalsweg naar het noorden. Het instituut van
de paardenmarkt was in leven geroepen door hertog Jan II in 1298, en beroemd tot ver buiten
3 Volgens eigen meting en interpretatie. Het rapport van wat is aangetroffen wordt binnenkort pas ingediend. De
resultaten worden enkel rechtstreeks aan de opdrachtgevers en de stad gecommuniceerd.
4 P. MACLOT, ‘De bevloering als decoratief element in het Antwerpse burgerinterieur omstreeks 1585’, P. MACLOT &
E. WARMENBOL (reds.), Rijke Vorm & Bonte Kleur in ’t Antwerps Burgerinterieur omstreeks 1585, Antwerpen, 1985,
p. 13-16.
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De smidse in de Capellestraet – M. ROOSES en F. VAN KUYCK, Oud-Antwerpen / Le Vieil Anvers, Brussel, 1894, tussen
p. 44 en 45. Een romantische evocatie door Frans Van Kuyck voor de wijk Oud-Antwerpen op de Wereldtentoonstelling
van 1894: de aloude Paardenmarkt waar paarden beslagen werden door leden van het smedenambacht, hier bij een
smidse met een toepasselijk uithangbord Sint-Eloy
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Antwerpen: aanvankelijk werd deze markt elke zaterdag gehouden, maar later tweemaal per
jaar gedurende telkens drie dagen, en voorafgegaan van een ceremonieel vóór de opening. Vele,
vaak zeer dure paarden waren er verzameld, naar verluidt zelfs afkomstig helemaal uit Denemarken, wat uiteraard een enorme toeloop meebracht aan kopers. In 1427 zou de magistraat
als paardenstalling voor de kooplieden een stal hebben laten bouwen, de Roskam, in een steeg
die daarnaar genoemd bleef en in wezen nog steeds bestaat: het is de kleine doodlopende steeg
twee huisjes ten zuiden van de Venusstraat.5
De officiële opening en de transacties gebeurden bij de Tooch, waar de paarden getoond
werden6 en gezien het grote aantal dieren moeten er meerdere van die togen bestaan hebben. De dwarsgerichte steegjes die vandaag nog steeds achter de huizen doorlopen en een
soort van dienststraatje vormen, zoals de Toog en de reeds vermelde Roskamgang, maar qua
basis mogelijk ook de Hamergang zijn inderdaad kenmerkend voor de structuur van de brede
Paardenmarkt. Dit fenomeen is voor zover bekend nooit nader bestudeerd en materiële resten
en bodemsporen daarvan zouden nu voor het eerst doelbewust kunnen onderzocht worden. In
het bouwblok waar zal worden opgegraven was in 1453 sprake van een stalle, toghe … achter
de [Sint-Eligius] capelle … commende tenden metten toghe aent raemvelt ... Begin 1479 was er
sprake van een huys mette twee stallen, twee schueren, twee thooghen, rechte van doirgange,
hove … tusschen Sheerenstrate ende Sinte Loeys capelle. En ook verderop waren er togen 7. In
1490 is er sprake van verscheidene stallen met togen ten westen van de huidige Venusstraat,
vermoedelijk ten noorden van de Lange Brilstraat.8 In 1509 werd een raamhof verkocht, achter
tgoidshuijs vanden observanten … comende aenden tooch vanden peerden ...9 In 1517 was er
sprake van eenen raemhof met een woonhuyse aen den thooch ende eenen somerhuyse inden
raemhof achter tgodshuys der observanten … commende oick aen den thoogh dair t’ woonhuys
staet … Bij de verkoop in 1536 van een twee panden tussen de Venusstraat en de Roscam
bleken daarachter twee stallen te staan, metten gebruycke van eenen tooghe daer beyde de
voirseyde stallen op thoonen mogen, metten toegange van der straten totten voorseyden tooge
comende …10
Met de jaren kregen sommige van die stegen blijkbaar het statuut van een volwaardige straat:
in 1581 stond het huis tennen pot … inde strate geheeten den thooch loopende wte brilstrate
na tclapdorp … comende achter … de huysinge geheeten sinte peter ende sinte pauwels inde
venusstrate.11 Andere bleven een straetken sonder eynde.
Eveneens typisch voor die buurt waren de vele drincken, die thans enkel nog bekend zijn van
archiefteksten, maar waarvan mogelijk archeologisch wel nog sporen zouden kunnen opduiken.
In 1545 werd achter het minderbroedersklooster een stuk van een raamhof verkocht aen den
5
6
7
8

A. THYS, Historiek der Straten en openbare Plaatsen van Antwerpen, Antwerpen, 2de uitg., 1894, p. 187-188.
In het West-Vlaams in tonen nog steeds ‘tohen’. Een ‘toog’ is trouwens een ‘toonbank’.
THYS (1894), p. 189.
SAA, SR 98, f° 47, cf. R. VANDE WEGHE, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, Antwerpen, 1977, p. 127, n.
146.
9 SAA, SR 135, f° 54v: 22.5.1509.
10 THYS (1894), p. 188.
11 SAA, SR 365, f° 241-v en 243v: 8.4.1581. Dit pand is geïdentificeerd als het gebouw Venusstraat nr. 18. P. MACLOT,
Bouwhistorische gegevens over het pand Sint Peeter ende Sint Pauwels, Venusstraat 18 Antwerpen, Onuitgegeven
rapport, Antwerpen, 2007.
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Boven: Een zicht naar het oosten op de Paardenmarkt in de 17de-eeuw, met marktactiveit ter hoogte van de Hessenbrug (links) en Toog (rechts), rechts vooraan vooraan de Sint-Elooikapel. In de diepte de vroegere kapucijnenkerk en de
bomenrij op de stadsomwalling. Het centrale gebouwtje is een intrigerend element, dat uitnodigt tot studie. – Schilderij
door Erasmus De Bie (Antwerpen, 1629 – Antwerpen, 1675). (Privécollectie, met dank aan de eigenaar)
Links onder: detail uit ‘Antverpia. Aedes in ea sacrae ...’ (C. Scribanus, ‘Origines antverpiensum’, Antwerpen, 1610)
Rechts onder: “De St. Eloykapel naar een teekening” in A. De Lattin, ‘Evoluties van het Antwerpsche stadsbeeld. Geschiedkundige kronijken’, 2, Antwerpen, 1941, p. 175.
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tooch ende drincke aldaer.12 Een drinck of drenke is ook vermeld in de huidige Korte Brilstraat,13
die al in 1549 eveneens een Toogstraat was. 14 Blijkbaar waren daar voor de paarden drinkbakken aangelegd, verbonden aan een openbare pomp of waterput.
Het bekende vogelvluchtplan van Virgilius Bononiensis uit 1565 leent zich uiteraard niet
tot het tonen van die fijnmazige structuur van togen, maar van de toenmalige bebouwing
van het braakliggende terrein geeft het een vrij goed beeld vanuit het oosten. Het toont een
klein hoekpandje met de Vekestraat en een hoger pand als hoekhuis met de Toog, te smal om
zichtbaar te zijn. Maar aan de overzijde van die Toog is het leien dak te zien van een vrij groot
gebouw parallel aan de Paardenmarkt, en in het verlengde daarvan een fraai gebouw met
huistoren en puntgevel met hoge fioelen aan de Venusstraat. Het binnengebied blijkt dan nog
zeer schaars bebouwd.
De Sint Eloois/Eligiusgodshuis met kapel
Op het te onderzoeken terrein zijn inderdaad de restanten te verwachten van een midden-15de-eeuwse kapel en bijhorende godshuis, slechts bekend via teksten en schaarse iconografische
documenten. In 1443 stichtte het Ambacht van de Smeden aan de Paardenmarkt een godshuis,
genoemd naar zijn patroonheilige Sint-Eligius, bestaande uit een reeks kleine huisjes voor oude,
behoeftige leden van het ambacht. 15 Het was gesitueerd aan de Toog tussen Paardenmarkt nr.
36 en 38.16 Het complex werd ook wel ‘godshuys van Franchoys Verdelft’ genoemd.17
In 1451 kreeg het ambacht van Paus Nicolaas V toelating om ten noordwesten, naast het
godshuis, ongeveer op de hoek van de Paardenmarkt met de Toog een kapel met klokkentoren
op te richten, bediend door een kapelaan. Deze Sint-Eligius- of Loykapel werd in 1462 door de
deken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouwe ingewijd.18
Uit de registers van omstreeks 1584, die een beeld geven van het soort van bewoners, blijkt dat
de kapel niet op de hoek stond,19 maar naast het hoekhuisje, eigendom van een zekere Hans
Cant, maar verhuurd aan rolwageneer Joris (van) Schoonevelt. Ook lijkt het complex toen niet
langer gebruikt geweest te zijn als godshuis van het smedenambacht, want aansluitend in de
12
13
14
15

16

17
18
19

SAA, SR 214, f° 452: 23.3.1544 (=1545). De grote lijnen van dit gegeven waren bekend via THYS (1894), p. 189.
P. MACLOT, CHE-Rapport van het pand Lange Brilstraat 7/ hoek Korte Brilstraat, Onuitgegeven rapport, Antwerpen.
SAA, SR 245, f° 107, cf. VANDE WEGHE (1977), p. 127 en n. 148.
Over dit type van godshuizen wordt een bijdrage voorbereid door AVBG-lid, kunsthistorica Marjolijn Bijloos, als
neerslag van M. BIJLOOS, Kleine godshuizen tijdens het Ancien Régime in Antwerpen. Een beredeneerde inventaris
met een typologische benadering, onuitgegeven mastersverhandeling, Artesis Hogeschool Antwerpen, Monumenten- en Landschapszorg, Antwerpen, 2009.
De twee, in 1978 nog bestaande huisjes Toog nr. 5 en 6 - de andere zijn in 1938 gesloopt - hoorden niet tot een
godshuis, maar waren opbrengsthuisjes bij een pand aan de Vekestraat. Het waren slechts één bouwlaag hoge en
twee traveeën (deur en raam) brede langshuisjes met een standvenster met tuitgevel boven het raam en een keldergat eronder. Tot nog toe waren ze verondersteld in kern op te klimmen tot de 17de eeuw, cf. S. VAN AERSCHOT,
Bouwen door de eeuwen heen in België. Architectuur. Deel 3nb, Gent, 1979, p. 388 + foto nr. 242. Recente studie
door historicus Marten Coppens, de nieuwe eigenaar van het enige, nog resterende huisje, zal de bouwgeschiedenis
van dit beluik in zijn juiste context zetten.
SAA, R 2267, f° 91v, cf. VANDE WEGHE (1977), p. 469.
THYS (1894), p. 190.
Zoals beweerd in A. DE LATTIN, Doorheen Oud-Antwerpen, Antwerpen, 1936, p. 166.
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Boven: De bewoonde arbeidershuisjes van de Toog, dwars op de Berg van Barmhartigheid – Foto uit ‘Antwerpse straatjes
en steegjes’, Antwerpen, 1922, (ongepagineerd) – Onder: zicht op de Toog richting Paardenmarkt (foto WS, 2005)
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Toogganck waren vijftien godshuisjes eigendom van de particulier Cant, en waren ze voor een
modeste prijs verhuurd aan een zekere Lynken Dircx20, die de woningen wellicht op haar beurt
onderverhuurde. Het ambacht van de smeden was wel nog steeds in het bezit van de St. Loys
Capelle, maar verhuurde die voor een flink bedrag aan koopman Franchoys van Essen, die de
ruimte zeker niet als kapel gebruikte. Het smedenambacht bezat ook nog een huisje rechts van
de kapel, toen verhuurd aan een Lynken Cleerens.21
Onder het Franse bestuur werden kapel en godshuis op 21 december 1797 openbaar geveild,
maar pas in 1857 werd de kapel gesloopt voor een nieuwbouw.22 In 1979 werd het hoekhuis
Paardenmarkt nr. 36, dat de kapel en het aanpalende huis vervangen had, nog opgenomen in
de inventaris van het bouwkundig patrimonium als een ‘mooi hoekpand’, ooit opgericht als de
zogenoemde Cour de Londres23, later een café met Engelse bieren.24
Armenhuisjes van het smedenambacht en arbeiderswoningen van de Toog
De voormalige godshuisjes – te identificeren met de 7 van de in 1856 vernoemde Allée de
l’Etrille? 25 - bestonden nog grotendeels in 1894 26 en net vóór de Eerste Wereldoorlog waren
ook vele éénkamerwoningen achter in de Toogstraat of Impasse de l’Étal nog bewoond door
arbeiders.27 Maar in de loop van de 20ste eeuw zijn ze nagenoeg volledig verdwenen.
De bescheiden rijhuisjes binnen het godshuis en langsheen de toog zagen er totaal gelijkend
uit en bestonden inderdaad alle uit éénkamerwoningen, maar ze waren opgericht vanuit een
verschillend uitgangspunt: godshuisjes van weldoeners boden behoeftigen gratis huisvesting
en bijkomende voordelen in natura, terwijl dezelfde huisjes in een gang door particulieren verhuurd werden aan arbeiders die voor hun eigen inkomen moesten zorgen. In het geval van het
Sint-Eloygodshuis en de Toog blijkt dan ook verwarring ontstaan te zijn wat hun identificatie
betreft. In 1936 werd terecht gezegd dat de Toog ‘één der schilderachtigste stegen van Antwerpen’ was, maar verkeerdelijk beweerd De huisjes, die men er thans nog ziet, zijn ongetwijfeld
een overblijfsel van het godshuis der smeden…’
Ook in 1960 stonden de huisjes achter in de Toog er nog, maar thans blijven er slechts twee over,
waarvan slechts één herkenbaar. 28 Van de godshuisjes van het Smedenambacht zullen enkel
nog de grondvesten tevoorschijn kunnen gehaald worden. Dit soort van arbeidershuisvesting
tijdens het Ancien Régime noodt dringend tot een grondige bouwhistorische studie, nu er nog
hier en daar materieel studiemateriaal van overblijft.
20 G. DEGUELDRE, Kadastrale ligger van Antwerpen (1584-1585. Proeve van reconstructie op de vooravond van de
scheiding der Nederlanden, dl. 12 – twaalfde wijk, Antwerpen, 2011, p. 66-67. De vraag is wel, of er geen verwarring ontstaan is tussen de godshuisjes in het bouwblok zelf en de huisjes aan weerszijden van het beluik achter de
Toog ernaast.
21 DEGUELDRE (2011), p. 66-67.
22 THYS (1894), p. 190.
23 VAN AERSCHOT (1979), p. 388. Foto nr. 778.
24 RATINCKX FRÊRES (eds.), Livre d’Adresses d’Anvers, Antwerpen, 1911, p. 44.
25 Ville d’Anvers. Tableau de concordance des anciens et nouveaux numéros des maisons, Antwerpen, 1856, p. 39.
26 THYS (1894), p. 190.
27 RATINCKX (1911), p. 77. In 1856 zouden daar nog een 26-tal woningen gestaan hebben. Ville d’Anvers… (1856), p.
38-39.
28 Het is nu eigendom van historicus Marten Coppens, die eigenhandig aan de restauratie ervan begonnen is.
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Detail uit het vogelvluchtplan van Virgilius Bononiensis (Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet)

Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2011/1

15

Het Hoochuys met zijn huistoren
Naast het complex van het 15de-eeuwse godshuis met kapel en het aanpalende huisje stond
op de zuidoosthoek van de Venusstraat het grote pand nr. 34, dat dertig jaar geleden nog in de
inventaris van het bouwkundig patrimonium werd opgenomen als ‘vervallen’ en ‘bestemd voor
afbraak’.29 Achter de in 1855 gemoderniseerde gevels30 school echter het Hoochuys, een grote
en voorname particuliere woning van midden-16de-eeuwse origine. Het was een laat voorbeeld
van de toepassing van een prestige verlenende huistoren en pronkgevel met slanke fioelen,
zoals op het vogelvluchtplan van Vergilius Bononiensis uit 1565 goed te zien is. Het Hoochuys
is begin 1565 beschreven als Een steenen hoeckhuys metten thorre, vloere, twee neercameren,
stove, twee ceuckenen, kelderen, plaetsen, grooten hove, borneputte, reegenback, stallingen, ende
noch zekere vier wooningen, weerdribben … geheeten het hooch huyzinge, gestaen ende gelegen
opt clapdorp alhier, … nu … de peerdemerct, opden hoeck vande venusstrate aldaer, tusschen
deselve venusstrate ex una westwaerts ende sinte Loys Capelle ex altera oistwaerts, comende
achter suytwaerts aen dengelsche packhuyzingen.31 De opgraving van dit terrein zal hopelijk
toelaten het 16de-eeuwse grondplan van dit grote en voorname hoekhuis te reconstrueren en
de fundering te bestuderen van de huistoren, een fascinerend architectuurelement, waarvan
er destijds in Antwerpen heel wat stonden, maar waarvan niet zoveel materieel onderzoekbare
restanten overgebleven zijn.32
Omstreeks 1584 was dit grote gebouw eigendom van ene meester Strooykens, die het verhuurde
aan Engelbert Essen, een graanverkoper; 33 mogelijk was die verwant met koopman Franchoys
van Essen, die de St. Eloykapel huurde, wat laat vermoeden dat het oude bedehuis in die periode
wel eens kan gediend hebben als opslagplaats voor graan of andere koopwaar. In 1585 was het
gebouw verhuurd aan een Maarten van Calis, buildrager en vaandrig van beroep. Meester Jan
Strookens bezat ook de aanpalende gebouwen in de Venusstraat, in 1565 vermeld: tussen het
grote Hoochuys en de Engelsche Pakhuysen – het voormalige stadsarchief en gewezen Berg van
Barmhartigheid – stonden achtereenvolgens een stal, vier bescheiden huizen een tuin, die hij
op de tuin na verhuurde aan onder meer een weduwe en een kleermaker.34 Deze niet gesloten
kleinschalige bebouwing met tuin is in het midden van de 19de en het midden van de 20ste
eeuw vervangen door de huidige bebouwing.

29 VAN AERSCHOT (1979), p. 388. ‘Vervallen hoekhuis (Venusstraat) van zeven + drie traveeën en drie bouwlagen onder
schilddak (Vlaamse pannen, n // Paardenmarkt), waarvoor bouwtoelating van 1855. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevels met een eenvoudige ordonnantie eindigend op een brede gekorniste kroonlijst met tandlijst en modillons.
Getoogde vensters en verbouwde gelijkvloerse verdieping. Bestemd voor afbraak.’ Foto nr. 777.
30 SAA, MA BD 1855#343.
31 SAA, SR 302, f° 447: 21.2.1565.
32 Over dit onderwerp verschijnt verschijnt in het Bulletin Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, een uitvoerige bijdrage P. MACLOT ‘Feiten en fabels omtrent de Antwerpse pagaddertorens: bouwhistorische
analyse van zes van de vele overgebleven huistorens’. Over de Antwerpse huistorens als bouwtypologisch gegeven
is in druk P. MACLOT, ‘A portrait unmasked. The iconology of the birds’-eye view by Virgilius Bononiensis (1565) as
a source for typological research of private buildings in 15th and 16th century Antwerp’, Journal of Urban History,
2011, ca. 16 p.
33 DEGUELDRE (2011), p. 67.
34 DEGUELDRE (2011), p. 67.
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De verdwenen tuinmuur en het pand Venusstraat nr. 1
Van die vervangende bebouwing valt het gesloopte Venusstraat nr. 1 op als een vrij merkwaardig en om verscheidene reden een in zijn soort zeldzaam gebouw. De bouwtekening uit 1855
toont een drie traveeën lange tuinmuur met een rondboogpoort aan weerskanten van een blind
gedeelte, het geheel bekroond onder een opengewerkte borstwering met decoratieve vazen.
In een zelfde, voor die tijd typische neobarok-geïnspireerde stijl werd rechts ervan een riante
woning gepresenteerd.35 Nog geen eeuw later is het vervangen door het huidige gebouw dat
even sober oogt als zijn voorganger frivool was.
In 1909 ruimde de open ruimte achter de elegante tuinmuur plaats voor een met glazen koepel
overdekte binnenkoer met magazijn, en in het achterin staande gebouw werd een koperslagerij gevestigd. Het voorname woonhuis van weleer werd toen volledig getransformeerd tot
winkelhuis, met grote winkelramen op de volledige benedenverdieping. 36 Maar al vlak vóór de
Eerste Wereldoorlog, in 1913, werd het complex door de uitbater, de naamloze maatschappij La
Métropole anversoise, totaal omgebouwd tot kinemazaal, die ook na de Tweede Wereldoorlog
nog lang voortleefde als Het Winterpaleis. 37 In 1979 werd de nog herkenbare tuinmuurgevel
evenwel nog voldoende merkwaardig geacht om in de inventaris opgenomen te worden.38
Het gegeven van een architecturaal verzorgde tuinmuur met inrijpoorten naar achterliggende
koetshuizen is uiterst zeldzaam geworden, en de onnodige afbraak valt te betreuren. Maar
weinig verderop in de Venusstraat is het grootste gedeelte een zeer vergelijkbare tuinmuur
aan de slopershamer ontsnapt, met name het nr. 9, dat sinds vele jaren fungeert als afsluiting
van autostaanplaatsen. Hij is in 1857 opgericht naar ontwerp van architect Frans Jozef Bex
(1804-1891), 39 en is sinds enige tijd in veilig bezit van een eigenaar die hem waardeert en zal
vrijwaren tegen verdwijning.40
Een ‘vijf vóór twaalf’-gevoel
Na al wat haar vooral de laatste jaren is aangedaan, blijft de Paardenmarkt ruimtelijk nog
steeds een onmiskenbaar sterk stedelijk gegeven: haar verloop, haar verhoudingen, haar licht,
haar historische bebouwing bieden een interessant potentieel voor duurzame herwaardering.
Nochtans dreigt het oprukkende verlies aan authenticiteit door ongestrafte mismeestering van
historisch waardevolle gebouwen, zoals dat ook aan het Klapdorp aan de gang is. Beklagenswaardig is ook hier vooral de systematische ongedocumenteerde uitholling van oude panden
bij elke ‘renovatie’,41 zelfs al genieten ze het statuut van wettelijk beschermd monument.42
35
36
37
38
39
40
41

SAA, MA BD 1855#474.
SAA, MA BD 1909#965. Deze transformatie werd uitgevoerd onder architect H. Krekel, de toenmalige eigenaar.
SAA, MA BD 25#24543 (1913) en 25#40712 (1947).
VAN AERSCHOT (1979), p. 542 + foto 1051.
SAA, MA BD 1857#243.
Van deze muur zijn foto’s bewaard uit 1960. SAA, MA BD 18/41371 (1960).
Op het hoekpand met de Kleine Kauwenberg na lijkt hier geen enkel pand aan zij het ook maar de een of andere
vorm van preliminaire bouwhistorische rapportage onderworpen te zijn geweest, ook al is met de resultaten daarvan
uiteindelijk nauwelijks rekening gehouden.
42 Een schrijnend voorbeeld is Paardenmarkt 58, de rechter helft van de voornamelijk midden-18de-eeuwse meesterwoning Wauwermans. P. MACLOT, Inventaris van de bouwhistorisch waardevolle elementen ten behoeve van
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Het aantal nieuwe studentenverblijven stijgt elk academiejaar, ook al hebben de permanente
bewoners hun overdosis aan overlast onderhand al wel gehad. Binnenkort is geen woning hier
voor een gewoon gezin nog koopbaar, en nu al is geen enkel historisch pand nog veilig tegen
de studentenkotmakers: ze drijven de vastgoedprijzen op en maken van elk gebouw een maximaal opbrengsteigendom, meedogenloos en ongestraft, in ongezien tempo en met inzet van
bestelwagens vol dag-en-nacht wroetende jongens uit het voormalige Oostblok, alles achter
de schermen, in de ongeziene schaduw van de legaliteit.
De herbebouwing van een groot braakliggend terrein dat enkel als parkeerplaats fungeert is
in principe positief, en een nieuwbouw te prefereren boven nog maar eens de verkrachting
van een historisch pand. Maar of het soort en de vorm van nieuwbouw dat hier binnenkort
neergepoot gaat worden wel kan bijdragen tot de verbetering van deze buurt lijkt een vraag
waarvan de stad Antwerpen niet wakker ligt. Ook de opgraving van een historisch interessant
terrein kan dat wrange gevoel niet wegnemen.
Hoezo? Een probleem is toch nooit van ‘A’!
de restauratie en renovatie van de rechter helft van het beschermde pand Paardenmarkt 56-58, 2000 Antwerpen,
onuitgegeven rapport, Antwerpen, 2009.

Tuinmuur en woning Venusstraat nr. 1, detail
van een bouwtekening uit 1855 – (SAA, MA BD
1855#474, foto Petra Maclot. Het bestand werd
digitaal bewerkt om de leesbaarheid te verhogen)
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boven: 23 april 2006 | 3 december 2006 | 31 januari 2007
midden onder: 24 mei 2010
(foto’s Wim Strecker)
De façade vlak voor de aanvang van
Dezelfde façade na bepleistering en
de bepleisterings- en schilderwerken.
schilderwerken Foto Stefaan Grieten
Foto Stefaan Grieten (10 mei 2010)
(23 december 2010)
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Stenen in verf.
Een gevel met 18de-eeuwse imitatieschildering
van blauwe hardsteen in de Gratiekapelstraat
Stefaan Grieten
De geleidelijke ontleding en restauratie van het huis Gratiekapelstraat 24, het rechtse gedeelte
van een pand dat eertijds als Den Vergulden Pellicaen bekend stond, heeft al verschillende
verrassende ontdekkingen opgeleverd. De ontdekking en vrijlegging van een gebeeldhouwde
deuromlijsting in blauwe hardsteen en het bijhorende bovenlicht in verguld giet- en smeedijzer
werd in vorige artikels gerapporteerd.1 In 2010 voerde specialiste in historisch vlakglas Hilde
Wouters (VUB) onderzoek uit naar de in het bovenlicht bewaarde glaskalibers uit de 18de en
19de eeuw.2 Deze en andere vondsten zullen opgenomen worden in een al langer in het vooruitzicht gestelde bouwhistorische publicatie.
Eveneens in 2010 werd in functie van de afwerking van de de voorgevel de simililaag uit 1949
verwijderd. 3 Daardoor kwamen niet alleen onderdelen zoals de historische profielen van de
raamomlijstingen weer vrij, maar ook de gevel zelf met relicten van een vroegere afwerking. Het
gevelvlak tussen de ramen van beneden- en eerste verdieping bleek veel zandsteenblokken te
bevatten, blijkbaar gerecupereerd materiaal dat geïntegreerd werd in het verzorgde metselwerk.
Over de hele oppervlakte van de gevel was onder de laag simili met hechtende ondergrond een
witte nagedonkerde afwerkingslaag zichtbaar, met daaronder kleine, maar overal aanwezige
relicten van een blauwgrijze afwerkingslaag, aangebracht op een zeer dunne bezetting over de
stenen en het voegwerk heen. De houten kroonlijst droeg sporen van eenzelfde tint, en het in
zandsteen uitgevoerde onderstel van de kroonlijst was afgewerkt met een gelijkaardige kleur.
In samenhang met de naar schatting rond 1770-1780 geplaatste ingangsomlijsting in blauwe
hardsteen leiden deze vaststellingen tot de hypothese dat in die periode de volledige façade
is heropgebouwd en gemoderniseerd. Deze campagne impliceerde niet alleen een modieuze
ingangsomlijsting in kostbare blauwe hardsteen, maar ook een bovenlicht waarvan de waaier
met abundant aangebracht verguldsel verrijkt was. De geschilderde afwerking van de gevel
diende aansluitend op die omlijsting de kleur van blauwe hardsteen te imiteren, en refereerde
daarbij aan een categorie luxueuze façades, volledig uitgevoerd in dit materiaal. Niet alleen in
de regio’s waar de nabijheid van steengroeves het gebruik van dergelijk gebruik stimuleerde,
zoals Henegouwen en Namen, maar ook elders in de Zuidelijke Nederlanden illustreren talrijke
1 S. Grieten, Herontdekking van een poortje, in Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, 2006/2,
p. 9-11; S. Grieten, Vrijlegging van een poortje, in Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek,
2006/3, p. 9-11.
2 Eerder al was vastgesteld dat enkele glaskalibers gesigneerd en gedateerd bleken door glasherstellers, een vermoedelijk courant, maar voor zover geweten niet gedocumenteerd gebruik.
3 Aangebracht als onderdeel van de algehele modernisering van de straatgevel, waarbij raam- en deuropeningen
gewijzigd werden en historische elementen zoals deuromlijsting en bovenlicht aan het oog onttrokken en beschadigd
om een strakke façade te verkrijgen.
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Bij het verwijderen van de in 1949 aangebrachte similiafwerking komt de kwartholprofilering van de raamomlijstingen tevoorschijn. Foto Stefaan Grieten (13 mei 2010)

Ook ter hoogte van de kroonlijst zijn op zowel op het
metselwerk als op de natuursteen sporen van dezelfde
blauwgrijze afwerkingslaag zichtbaar. Foto Stefaan Grieten
(24 mei 2010)

Hergebruikte zandstenen in het metselwerk, met sporen
van een blauwgrijze afwerkingslaag. Foto Stefaan Grieten
(24 mei 2010)

Close-up van de bepleistering met blauwgrijze schildering,
egaal aangebracht op het metselwerk over het voegwerk
heen. Foto Stefaan Grieten (24 mei 2010)
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nog bestaande exemplaren deze exclusieve bouwwijze. Ook in Antwerpen bestaan verschillende
voorbeelden, zoals het voormalige ambachtshuis van de Droogscheerders De Balans (1541) en
het huis Den Beer (3de kwart 18de eeuw), beide op de Grote Markt. Een notoir exemplaar is
ook het huis Neptune in de Steenhouwersvest (eveneens 3de kwart 18de eeuw), een particulier
woonhuis van een bescheidener typologie. De esthetiek van een plastisch uitgewerkte façade in
een uniforme steensoort kon uiteraard ook gerealiseerd worden in zandsteen, zoals geïllustreerd
door het Koninklijk Paleis alias hôtel Van Susteren op de Meir, in 1745-1750 gebouwd naar
ontwerp van Jan Pieter Van Baurscheit de Jonge. De voorgevel en een aansluitend gedeelte
van de zijgevel zijn uitgevoerd in Bentheimer zandsteen.4
Een variant van deze esthetiek lijkt op een kleinere schaal nagestreefd in het pand Den Vergulden Pellicaen, door het samengaan van een ingangsomlijsting met decoratief beeldhouwwerk
in blauwe hardsteen met de picturale afwerking van de gevel in een kleur die deze hardsteen
diende te imiteren. Vergelijking met andere casussen en breder onderzoek naar gevelafwerking
in Antwerpen en elders zou toelaten deze op zich interessante vondstmelding te duiden en
de hypothese te toetsen aan een breder perspectief. Dergelijk onderzoek is weinig tijdrovend
en wordt best ingepast in het restauratieprogramma, wanneer een gevelstelling nauwkeurige
waarneming en analyse mogelijk maakt. Op zich lijkt het alleszins plausibel dat in samenhang
met een prestigieuze esthetiek van façades in kostbare natuursteen zich een goedkope variant
ontwikkelde, waarbij het effect benaderd werd door een aangepaste picturale afwerking. Het
is deze afwerking die bij de huidige behandeling van de façade van Den Vergulden Pellicaen zo
goed mogelijk is benaderd, als onderdeel van een door materieel onderzoek gedragen restauratie. Dit voorbeeld kan tegelijk stimulerend werken bij andere gevelrenovaties, in Antwerpen
en elders.

4 Naast hôtel Van Susteren stond oorspronkelijk het in 1972 gesloopte Galeyhuis alias hôtel Dens, er slechts van
gescheiden door een smalle straat, die geen vrij zicht op de zijgevel van het gebouw toeliet. Visueel was daardoor
het uitzicht van het bouwwerk als uniforme constructie in zandsteen verzekerd.
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links, Doornik:
façade (circa 1860?) van een handelshuis op de Place SaintPierre, met pui in blauwe hardsteen.
(foto Stefaan Grieten, maart 2011)

onder, Antwerpen:
links : ambachtshuis van de Droogscheerders ‘De Balans’
(1541), Grote Markt 21
midden: huis ‘Den Beer’ (3de kwart 18de eeuw), Grote Markt 38
rechts: huis Neptune, Steenhouwersvest 28
(foto’s Wim Strecker, 13 april 2011)
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Nieuwe duplicatieregels voor bouwplannen
fnuiken bouwhistorisch onderzoek
Tim Bisschops
Na een klacht van een architect, gesteund door de Orde van Architecten, is het op advies
van de juridische dienst van de stad Antwerpen sinds 1 maart 2011 niet meer mogelijk om
in het stadsarchief bouwplannen jonger dan 75 jaar te fotograferen of te reproduceren.
Een uitzondering geldt voor wie een bewijs van eigendom of een toelating van de architect
of kan voorleggen.1 Deze nieuwe en weinig doordachte regeling zet het bouwhistorisch
onderzoek in Antwerpen onder druk en heeft ook gevolgen voor het lokaal stedenbouwkundig beleid.
Bouwdossiers, bouwplannen en onderzoek
Eén van de populairste bronnenreeksen in het Antwerpse stadsarchief zijn de bouwdossiers van
de districten Antwerpen (1826-2006), Deurne (1830-2006), Wilrijk (1900-2006) en Borgerhout
(1948-2004). Die populariteit is eenvoudig te verklaren. Aan de hand van de vrij te consulteren
bouwdossiers kan elke particuliere eigenaar namelijk zelf en op relatief eenvoudige wijze een
stukje van de (bouw)geschiedenis van zijn of haar onroerend goed ontrafelen.2 Niet zelden
gebeurt dergelijk speurwerk in functie van nieuwe bouw- en verbouwingswerken. Daarnaast
zijn bouwdossiers ook een ongemeen rijke bron voor professioneel (bouw)historisch, bouwarcheologisch en architectuurhistorisch onderzoek. Naast het gebouw als materiële bron, bevatten
oude bouwdossiers voor het geoefend oog namelijk een schat aan bijkomende historische en
bouwtechnische informatie onder de vorm van bouwaanvragen, adviezen, foto’s, en bouwplannen. Bouwplannen in het bijzonder zijn van grote informatieve waarde. Zij vatten de eisen samen
die een bouwheer stelt inzake kwaliteit, stijl, comfort en functionaliteit van een gebouw, en
ze maken de communicatie tussen bouwheer en architect, aannemer en overheid eenduidig.
Afhankelijk van de geplande werken bevat een bouwplan grondplannen, geveltekeningen,
doorsneden, en eventueel een inplantingsplan en situering van het gebouw in zijn ruimere
omgeving. In een stedelijke context waar onbebouwde grond schaars is, geven bouwplannen
meestal ook de bestaande toestand weer. Die bestaande bouwtoestand kan eeuwenoud zijn,
wat bouwplannen voor onderzoek extra interessant maakt.
Jonge bouwdossiers, nieuwe regels
Natuurlijk zijn niet alle bouwdossiers even rijk aan gegevens. De meeste negentiende-eeuwse
en vroeg twintigste-eeuwse bouwaanvragen zijn doorgaans maar dun gestoffeerd. Bevatten
1 Bouwdossiers in het Felixarchief, Informatiebrochure van het Felixarchief/stadsarchief Antwerpen (Antwerpen,
2011), p. 1
2 Een uitzondering op de vrije raadpleging geldt voor eventuele bezwaarschriften in een bouwdossier. Deze worden
door de wet op de bescherming van de privacy pas 75 jaar na afsluiting van een dossier openbaar gemaakt. Bij
een bezoek aan het stadsarchief kunnen maximaal 15 archiefstukken per dag worden opgevraagd.
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ze al bouwplannen, dan gaat het vaak slechts om gevelschetsen of detailplannen. De ‘jongere’,
naoorlogse bouwdossiers daarentegen, bevatten vaak volwaardige bouwplannen. Juist het
gebruik van die informatieve plannen wordt sinds 1 maart 2011 aan banden gelegd. Bouwplannen jonger dan 75 jaar (daterend van na 1936) blijven voor iedereen raadpleegbaar, maar
foto’s of reproducties van deze plannen zijn alleen nog verkrijgbaar voor de eigenaar van het
betreffende goed, na het voorleggen van een bewijs van eigendom en na het invullen van een
verklaring op eer dat de foto of reproductie enkel voor privégebruik dient. Wat dit privégebruik
inhoudt, wordt niet toegelicht. Als bewijs van eigendom gelden onder meer een kopie van de
eigendomsakte of een uittreksel uit de kadastrale legger.3 Elke andere geïnteresseerde kan door
de bescherming van het auteursrecht van architecten (auteurswet van 30 juni 1994) slechts
foto’s maken of reproducties krijgen met een toelating van de architect die wordt vermeld op
het oorspronkelijke bouwplan.4
Consequenties voor professioneel onderzoek
Huiseigenaars zullen buiten wat extra papierwerk in eerste instantie weinig hinder ondervinden
van deze restricties. Al blijft het wel onduidelijk hoe de nieuwe formaliteiten vervuld moeten
worden wanneer de eigenaar geen natuurlijk persoon is maar een rechtspersoon. Wie moet
in voorkomend geval de verklaring op eer in vullen en wie kan een reproductie aanvragen?
De zaakvoerder? De afgevaardigde bestuurder(s)? De leden van een raad van bestuur? De
aandeelhouders? Welke bijkomende documenten leggen deze personen voor als bewijs van
(mede-)eigendom? Een oprichtingsakte? Een aandelenregister? En wat wordt verstaan onder
privédoeleinden?
Veel groter zijn de consequenties voor professioneel onderzoek, en dan vooral voor het bouwhistorisch onderzoek. Bij bouwhistorisch onderzoek zijn oude bouwplannen, of beter foto’s en
kopieën daarvan, het hulpmiddel bij uitstek voor het aflijnen van bouwfasen of voor het duiden
van de historische applicatie van bouwtechnieken, -stijlen, en materialen. Omwille van de immobiliteit van de materiële bron vindt die aflijning en duiding noodzakelijkerwijs plaats op het
terrein en niet in een archiefleeszaal. Daarnaast zijn afbeeldingen en kopieën van bouwplannen
of details daarvan bijzonder efficiënt om de historische en/of architecturale waarde van (delen
van) een gebouw – of juist het ontbreken daarvan – te illustreren en te communiceren. Door
de nieuwe maatregelen echter, worden het onderzoek in situ en de communicatie van onderzoeksresultaten veel moeilijker. Voor zuiver wetenschappelijk onderzoek waar bouwplannen
dienen als studie-, vergelijkings- en illustratiemateriaal, is de situatie overigens niet anders.
Alvorens een foto of dubbel van een oud bouwplan te kunnen maken en gebruiken moet een
onderzoeker sinds 1 maart immers eerst de auteur van het plan opsporen en zijn schriftelijke
toestemming verkrijgen. Of hij moet bewijzen dat de architect overleden is, en uiteraard ook
dat het auteursrecht niet bij derden rust, bijvoorbeeld bij een architectenbureau of bij de erf3 Bouwdossiers in het Felixarchief, p. 1 ; en Verklaring op eer voor gebruik bouwplan, formulier van de Stad Antwerpen
en het Felixarchief Antwerpen (Antwerpen, 2011), 2p., te downloaden via http://www.antwerpen.be/docs/Stad/
Bedrijven/Zelfstandige_stafdiensten/ ZS_Stadsarch/verklaringopeer.pdf – (laatste raadpleging op 08.04.2011)
4 Bouwdossiers in het Felixarchief, p. 1.
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genamen zoals in het welbekende geval van Victor Horta. Ook hier weer onduidelijkheid troef:
volstaat een kopie van een rouwkaart of een overlijdensbericht als bewijs van overlijden, of is
een afschrift van de overlijdensakte nodig? Moeten alle erfgenamen toestemming verlenen,
of is één akkoord voldoende?
In de praktijk zijn de nieuwe regels alleen realistisch voor recente bouwplannen waarvan de
auteur nog ingeschreven is bij de orde van architecten. De auteursgegevens zijn in dat geval
vrij eenvoudig op te zoeken via onder andere de Orde van Architecten of de Union Wallonne
des Architectes (UWA). 5 Dat wil zeggen, als het niet gaat om een buitenlandse architect. Oefent
een architect het beroep niet meer uit, dan is het zeer moeilijk en vaak zelfs onmogelijk om
een toelating te bekomen. Zo kon ik architect F. Lenoir, anno 1944 gevestigd in de Pieter de
Coninckstraat te Berchem en auteur van het hier bijgevoegde plan voor veranderingswerken
aan het pand Klapdorp 69, op geen enkele manier opsporen. Dit bouwplan werd al in 2006
gefotografeerd en ik ben eigenaar van het huis, zodat ik het mij veroorloof om tegen de nieuwe
richtlijnen in, toch een detail van het plan in deze tekst op te nemen. Strikt genomen echter,
mogen als de architect onvindbaar is geen afbeeldingen van bouwplannen worden gemaakt of
gebruikt, behalve door de eigenaar, en dan nog strikt voor privédoeleinden. Het argument van
het stadsarchief namens de juridische dienst van de stad Antwerpen, luidt eenvoudigweg: “Het
auteursrecht naleven is moeilijk, maar niet onmogelijk”. Bijgevolg kunnen de geveltekeningen
van Klapdorp 69 pas na 2021 worden opgenomen in bijvoorbeeld een restauratiedossier of een
bouwhistorische studie en dat hoewel de tekeningen waardevolle informatie verstrekken over
minstens drie verschillende bouwfasen van het pand. Het stadarchief beargumenteert trouwens
voor nog vier andere ‘speciale gevallen’ de reproductievoorwaarden.6
Speciale gevallen i.v.m. auteur of gebouw
Geval
De naam van de auteur is niet af
te leiden uit het plan of uit het
bouwdossier
De naam van de auteur is gekend
maar hij of zij is niet terug te vinden

Oplossing
Iedereen krijgt een reproductie

Het gebouw is nooit opgetrokken

Alleen met toelating van de auteur
is een reproductie mogelijk

Het plan is getekend door een
landmeter
Het plan is getekend door een
stadsarchitect

Iedereen krijgt een reproductie

Alleen de eigenaar krijgt een
reproductie

Geen duidelijke richtlijn mogelijk:
“we zullen het onderzoeken”

Reden
We zijn in de “materiële
onmogelijkheid” het auteursrecht
na te leven
Het auteursrecht naleven is
moeilijk, maar niet onmogelijk
Het auteursrecht hangt vast aan
het plan, niet aan het gebouw, dus
het moet beschermd worden
Een plan van een landmeter is een
zuiver bestuursdocument
Het materieel auteursrecht is
soms overgedragen aan de stad
Antwerpen, maar soms ook niet

5 Ingeschreven architecten met hoofdzetel in het Vlaanderen of Brussel en het Nederlands als voertaal zijn te vinden
via http://www.architect.be/zoek-een-architect. Ingeschreven architecten met hoofdzetel in Wallonië of Brussel
en met het Frans als voertaal kunnen worden opgespoord via http://www.ordredesarchitectes.be/php/archilist/fr/
selection.php, en bijvoorbeeld ook via de website http://www.uwa.be/ (laatste raadpleging op 08.04.2011).
6 Een aantal bijkomende uitzonderingen gelden voor advocaten, notarissen, landmeters, syndici, gerechtelijke politie
en het kadaster. Deze Informatie/richtlijnen werden in ‘hard copy’ verstrekt aan de leeszaalbalie van het Felixarchief
(08/04/2011)
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Als een bouwhistorische studie in opdracht wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld in het kader van
een verplichte CHE-evaluatie,7 dan kan de bouwhistoricus met een eenvoudig volmacht van
de eigenaar toch foto’s en reproducties bekomen en de hierboven geschetste problematiek
enigszins omzeilen. Hoewel. In zijn verklaring op eer en eventueel volmacht moet een eigenaar verklaren: “Ik weet dat ik de Belgische wet op het auteursrecht overtreed wanneer ik deze
reproductie doorgeef aan derden zoals aannemers, architecten, immobiliënkantoren of andere
personen die een commercieel of economisch belang hebben bij dit pand.” 8 Een voorzichtige
eigenaar zou ‘zijn’ bouwhistoricus wel eens tot die ‘andere personen’ met een economisch
belang kunnen rekenen en hem een volmacht weigeren. Hoe dan ook, het probleem blijft dat
de beelden en duplicaten alleen bestemd zijn voor privégebruik door eigenaar. Ondanks hun
informatieve waarde kunnen foto’s of reproducties van plannen dus niet in een CHE-rapport
worden opgenomen; tenzij, opnieuw, met toestemming van de architect. De bijkomende tijdsinvestering die het verkrijgen van die toelating vraagt, zal de bouwhistoricus uiteraard aan zijn
cliënt moeten doorrekenen; gunstig resultaat of niet. Hetzelfde geldt voor de auteursrechten
die een architect of zijn erfgenamen zouden kunnen vragen. En slaagt de onderzoeker er niet in
om een toestemming te krijgen, dan resten hem slechts twee mogelijkheden. Hij tekent ofwel
(delen van) het bouwplan in kwestie zo goed mogelijk na en voegt de tekeningen bij het rapport,
daarmee mogelijk plagiaat plegend. Of hij neemt de plannen niet op, en levert zo een onvolledig
en veel minder bevattelijk en eenduidig rapport af dat de eigenaar vervolgens bij zijn aanvraag
voor een stedenbouwkundige vergunning voegt. De ironie wil dat juist vanaf 2011 de inhoud
van CHE-evaluaties sterker gaat doorwegen bij de beoordeling van bouwaanvragen. Zowel in
de nieuwe Antwerpse bouwcode die sinds 4 april 2011 van kracht is, als in het Ruimtelijke
Uitvoeringsplan Antwerpen Binnenstad dat momenteel in opmaak is en binnenkort de huidige
Bijzondere Plannen van Aanleg zal vervangen, is de bescherming van de culturele, historische
en/of esthetische waarde van gebouwen tot een prioriteit gesteld.9
Een bijkomend probleem is dat de stad Antwerpen de eventuele opmaak van een CHE-rapport
aan de bouwheer oplegt. Een eigenaar met ingrijpende bouwplannen heeft dus alle baat bij een
onvoldoende gestoffeerde CHE-evaluatie, en de nieuwe reproductieregels geven een kwaadwillige bouwheer bijkomende middelen en argumenten om de totstandkoming van een onvolledig
7 Grote delen van Antwerpen, waaronder de volledige binnenstad, zijn op het gewestplan ingekleurd als woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. In een dergelijk woongebied wordt de wijziging van de
bestaande gebouwde toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden gegrond op wenselijkheid van behoud.
Een CHE-evaluatie of -rapport beschrijft, op basis van een professioneel en zo volledig mogelijk bouwhistorisch
onderzoek, objectief de (bouw)historische en architecturale waarde van een gebouw en wordt door onder meer de
stedenbouwkundige ambtenaar en de dienst Archeologie, monumentenzorg en welstand gebruikt om een aanvraag
tot stedenbouwkundige vergunning te evalueren.
8 Verklaring op eer voor gebruik bouwplan, p. 2.
9 Een ruimtelijk uitvoeringsplan of kortweg RUP bevat stedenbouwkundige voorschriften die betrekking hebben op de
inrichting, de bestemming, en het beheer van gronden in een bepaald gebied. Stedenbouwkundige verordeningen
zoals de Antwerpse bouwcode vullen de ruimtelijke uitvoeringsplannen aan. Ook de bouwcode omvat een verzameling voorschriften die bepalen hoe in de stad gebouwd en verbouwd mag worden. Een bouwplan moeten aan deze
regels voldoen om vergunbaar te zijn. De Antwerpse bouwcode is integraal te bekijken http://www.antwerpen.
be/docs/Stad/Bedrijven/Stadsontwikkeling/SW_Burgers/gecoordineerde_bouwcode.pdf (laatste raadpleging op
08.04.2011)
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rapport te bewerkstelligen. Zo kan een eigenaar ‘zijn’ bouwhistoricus een mandaat voor het
fotograferen en reproduceren van bouwplannen ontzeggen. Of hij kan weigeren de meerkosten
te betalen voor het opsporen en eventueel vergoeden van de planauteurs.
Suggesties
Het spreekt voor zich dat de intellectuele arbeid van architecten bescherming moet genieten.
Uit het voorgaande mag echter blijken dat de bescherming in haar huidige vorm een bijzonder
slechte zaak is voor het bouw- en architectuurhistorisch onderzoek in Antwerpen, en voor het
lokaal stedenbouwkundig beleid. De auteursbescherming beperken tot het werk van architecten
die voorkomen in de databank van de Orde van Architecten kan een gedeeltelijke oplossing
zijn voor de geschetste problemen. Op die manier is er op zijn minst een eenduidige basis voor
de toepassing van de reproductieregels. Bovendien blijven (financiële) inspanningen voor het
bijkomende opzoekingswerk controleerbaar. Een veel beter compromis zou zijn dat het maken
van duplicaten voor professioneel en wetenschappelijk onderzoek altijd wordt toegestaan en
dat enkel bij het gebruik van bouwplannen in publicaties de ‘75-jaar richtlijn’ wordt toegepast.
Zo vrijwaart men niet alleen het terreinonderzoek maar ook de belangrijke communicatie van
onderzoeksresultaten onder de vorm wetenschappelijke verhandelingen of CHE-rapporten.
Dergelijke werkstukken zijn in principe immers niet voor brede verspreiding bestemd. Meer
nog, ook CHE-rapporten zijn wettelijk beschermd door de auteurswet van 30 juni 1994. Wie
op de website van het stadsarchief de detailtoegangen op de bouwdossiers opent, krijgt die
informatie overigens ook meegedeeld.10 De praktijk leert evenwel dat in de leeszaal op die
auteursrechtelijke bescherming niet wordt toegezien en dat CHE-rapporten in bouwdossiers
probleemloos te fotograferen zijn. Misschien moeten ook bouwhistorici maar eens op hun
strepen gaan staan.

p. 28-29: Geveltekeningen en doorsnede van het pand Klapdorp 69 te Antwerpen (vóór hernummering). Detail van een becommentarieerd plan uit 1944 voor herstellings- en veranderingswerken,
getekend door een zekere F. Lenoir, architect in de Pieter de Coninckstraat 2 in Berchem. Bron:
stadsarchief Antwerpen, bouwdossier: 18 # 19387 (foto genomen op 17/11/2006, onroerend goed
in bezit van de auteur)

10 De reproductievoorwaarden luiden letterlijk: ’Deze archieven bevatten werken die beschermd zijn door de auteurswet
van 30 juni 1994 (bv. bouwplannen of CHE-rapporten). Wanneer deze stukken jonger zijn dan 75 jaar, levert het
stadsarchief enkel een reproduktie na afgifte van een toelating van de auteur. Ook voor eigenaars van het afgebeeld pand wordt een uitzondering gemaakt.’’ www.felixarchief.be (zoekboom ‘Archieven van de stad Antwerpen’ >
‘Publieke taken’ > ‘Ruimtelijke ordening en openbare werken’ > ‘Toekennen van stedenbouwkundige vergunningen’,
laatste raadpleging op 08.04.2011)
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Verslag statutaire vergadering van 28 februari 2011
De jaarvergadering vond plaats op maandag 28 februari 2011 in Kathedraalcafé Goublomme,
Lijnwaadmarkt 10/12, 2000 Antwerpen. De secretaris dankte in naam van de vereniging Jan
en Irina Beenhouwers voor hun gastvrijheid.
De vergadering omvatte de volgende punten:
• Voorlezing van het verslag van de algemene vergadering van 1 maart 2010.
• Voorlezing van het financieel verslag 2010 ter goedkeuring door de algemene vergadering.
• Samenvatting werkjaar 2010.
• Verkiezing nieuw bestuur AVBG.
• Vragen en opmerkingen van de leden.
1. Samenvatting jaarvergadering van 1 maart 2010
Publicaties
- Het Bulletin 2006/2 (artikel van E. Warmenbol: Ambiorix en Boduognat op de Spoorwegbaanpoort
van Antwerpen)
- Vier Infobladen, voornamelijk over de opgravingen op de Burchtgracht, de omgang met het
bouwkundig patrimonium in Antwerpen (Steen, Stadspark, Havenhuis Zaha Hadid, de gebrekkige
toepassing van wettelijk instrumentarium…), de verbouwing van Kaasrui 2-4, de nakende sloop
van Italiëlei 90-86 en 82-76, de werken aan de Venusstraat 33, de ontdekking van een muurschildering aan de Korte Noordstraat 11-13, de verfijning van de datering van het pand Stortbuerse
aan Klapdorp 69, het colloquium ‘Huizenonderzoek en Stadsgeschiedenis’ en de renovatie van het
pand De Distel in de Blindestraat.
Lezingen
- 9 maart 2009 (jaarvergadering): Ann Schryvers: ‘Stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen
in 2008’.
- 2 juni 2009 (in samenwerking met het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis): Annemie
de Vos: ‘Herenigd erfgoed Antwerpen: Museumobjecten, archeologische vondsten en archivalia,
virtueel verbonden in een on-line-applicatie’.
Bezoeken
- 5 oktober 2009: geleid bezoek onder leiding van Petra Maclot aan het pand Sint-Joris (het
vroegere woonhuis van Cornelis Floris, Everdijstraat 35).
- 14 december 2009: geleid bezoek onder leiding van Petra Maclot aan den Gruenen Schilt en de
Cleyne Gans (Oude Koornmarkt 40 en 42).
Acties
- In januari 2009 was Stefaan Grieten voor AVBG mede-ondertekenaar van de Open brief aan
het Stadsbestuur aangaande de geplande herinrichting van verschillende stedelijke parken, en
het Stadspark in het bijzonder.
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14 december 2009: geleid bezoek voor AVBG-leden onder leiding van Petra Maclot aan ‘den Gruenen
Schilt’, Oude Koornmarkt 42, Antwerpen - Historische foto, Stadsarchief Antwerpen, SA024120
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- Dezelfde maand werkte Stefaan Grieten mee aan het Knack-artikel van 11 februari 2009 van
journalist Stijn Tormans over de sloping van het Antwerps bouwkundig erfgoed.
Onderzoek
- In juli 2009 ontdekte AVBG-lid Frederik Janssens een muurschildering op het perceel Korte
Noordstraat 11-13; de schildering werd gedeeltelijk vrijgelegd op zaterdag 18 juli en zondag 9
augustus 2009.
- Gedurende de maand maart 2009 werkten leden van AVBG mee aan archeologische opgravingen
aan de Jordaenskaai.
Prognose voor 2010
- De vereniging plant in het voorjaar van 2010 een avondlijk bezoek aan de ‘Dôme des Halles’ op
de hoek van de Kaasrui en de Melkmarkt.
- In verband met het project van G. Degueldre (een repertorium van de bewoning van Antwerpen
rond 1584) heeft de vereniging goede hoop dat de knoop over de publicatiemogelijkheden in
2010 wordt doorgehakt.
- De vereniging plant in april 2010 de publicatie van het volgende bulletin.
- In 2010 of 2012, naargelang de berekeningswijze, is de AVBG 50 jaar oud. Het bestuur overweegt
dit terugkijk-moment aan te grijpen om de werking van de vereniging aan te passen aan de snelle
digitale evolutie, en eveneens structurele wijzigingen door te voeren.
- Gegeven de zware werklast van de bestuursleden overweegt de vereniging echter om het
bestaande Bulletin in de toekomst te heroriënteren naar minder periodiek gebonden publicaties,
en in het Infoblad meer aandacht te besteden aan de constante bedreiging van het Antwerps
bouwkundig erfgoed.
- Het bestuur constateert met vreugde dat de AVBG-website veelvuldig wordt geraadpleegd en
dat de digitale infobladen zeer frequent worden gedownload. Het is dan ook de bedoeling om de
naamsbekendheid van de AVBG op het net verder te versterken. Suggesties voor de website en
geposte bijdragen door de leden blijven ook welkom.
Een ander onderdeel van de website, de ‘Kroniek van Antwerpen’, biedt een uitgebreid overzicht
van de historische gebeurtenissen met betrekking tot Antwerpen. De Kroniek loopt vanaf de GalloRomeinse periode tot en met het jaar 1959; het is de bedoeling de kroniek verder aan te vullen
en zo uit te bouwen tot een invloedrijke digitale informatiebron voor de (bouw)geschiedenis van
Antwerpen
- De vereniging wil de digitalisering van oudere Bulletins eveneens verder zetten, om de vele
bijdragen in het bulletin een ruimere bekendheid te verlenen.
2. Financieel verslag van 2010
IN:
• Lidgelden 2010: 1620 e
• Lidgelden andere jaren en onverschuldigde betalingen: 20 e
• Verkoop publicaties: 9,7 e
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AVBG-secretaris Marc Hendrickx presenteert het jaarverzicht (28 februari 2011).
Hierboven en helemaal bovenaan:
AVBG-leden bij de rondleiding door Petra Maclot in de ‘Dôme des Halles’,
hoek Kaasrui en Melkmarkt (31 mei 2010)
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• Subsidies: 538,14 e
• Schenkingen: 80 e
UIT:
• Bulletin (drukken en verzenden van 1 bulletin): 870,15 e
• Infoblad (drukken en verzending van 4 infobladen): 502,2 e
• Werking (bankkosten, postzegels, betaling sprekers, verzekering, huur webruimte): 301,52 e
RESULTAAT 2010:
• IN:
2267,84 e
• UIT:
-1777,11 e
• TOTAAL: + 490,73 e
Het verslag werd goedgekeurd.
3. Samenvatting werkjaar 2010
Publicaties
- Het Bulletin 2007/1 (artikel van I. Derycke en M. Hendrickx over de geschiedenis van de Hage,
Oude Koornmarkt 68-70)
- Vier Infobladen, met artikels van P. Maclot, S. Grieten en T. Bisschops, waarin aandacht voor
het voormalige revuetheater Oud België aan de Kipdorpvest, de sloop van vijf herenhuizen op de
Italielei, ontdekkingen in het pand Groote Refter in de Sudermanstraat, de sloping van het Medisch Centrum van Joseph-Louis Stynen op de Sint-Jacobsmarkt, Art Nouveau op het Klapdorp,
de ‘harmonieregel’ op het Klapdorp, de afbraak van de kap van Huikstraat 10, de ontdekking van
een restant van het Professenhuis aan de Sint Kathelijnevest, uithangborden van Verhees.
Lezingen
- 1 maart 2010 (jaarvergadering): T. Bellens, ‘Een stand van zaken van het archeologisch onderzoek
in de Antwerpse burchtzone.’
- 6 december 2010: M. Hendrickx: ‘Een tocht over de Antwerpse wallen: een hypothetische interpretatie van enkele iconografische bronnen.’
Bezoeken
- 31 mei 2010: rondleiding door P. Maclot in het ‘Dôme des Halles’ (hoek van de Kaasrui en de
Melkmarkt) gevolgd door een receptie aangeboden door de eigenaar.
Onderzoek
- In de loop van het voorjaar werd het pand Groote Refter, Sudermanstraat 20, onder leiding van
P. Maclot. aan een diepgaand bouwhistorisch onderzoek onderworpen. Dit pand maakte deel uit
van de vroegere refter van het verdwenen Cellebroedersklooster, en leverde dan ook merkwaardige ontdekkingen op. Dank zij de samenwerking met Maarten Enderman en Edwin Ortels, twee
Nederlandse bouwhistorici, konden eveneens boringen voor dendrochronologisch onderzoek
worden uitgevoerd.
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4. Verkiezing nieuw bestuur AVBG
Het bestuur was in 2011 opnieuw verkiesbaar, met uitzondering van Eugène Warmenbol, AnneMie Havermans en Marc Hendrickx.
De bestuursleden Wim Strecker, Petra Maclot, Stefaan Grieten en Tim Bisschops stelden zich
kandidaat voor een nieuwe termijn. De Vereniging ontving ook de kandidaturen van Elke Van
Severen en Jerry Driesen.
Al deze kandidaturen werden aanvaard. Het bestuur van de AVBG bestaat vanaf 1 maart 2011
dan ook uit Wim Strecker, Petra Maclot, Stefaan Grieten, Tim Bisschops, Elke Van Severen en
Jerry Driesen.
5. Vragen en opmerkingen van de leden
- In verband met de berekening van de vijftigste verjaardag van de AVBG werd de ingewikkelde
ontstaanscontext van de vereniging geschetst (naamsveranderingen, wijzigingen in de doelstellingen van de vereniging…).
- Naar aanleiding van een vraag uit het publiek meldde bestuurslid Petra Maclot dat de takenverdeling binnen het nieuwe bestuur later zou bepaald worden.
- Verder werden ook de formaliteiten i.v.m. het verkrijgen van het papieren Infoblad nader toegelicht.
Het administratief gedeelte werd gevolgd door het jaaroverzicht ‘Archeologie in Antwerpen’
van stadsarcheoloog Tim Bellens.
De vergadering werd afgesloten met een receptie aangeboden door Jan en Irina Beenhouwers.

Voordracht voor AVBG op 28 februari 2011, ‘Archeologie in Antwerpen’ door stadsarcheoloog Tim Bellens

www.avbg.be
Verantwoordelijke uitgever: Wim Strecker, Prinsesstraat 31 b2, 2000 Antwerpen

