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Foto Wim Strecker, 9 december 2012



4 Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2011/4

Ferdinand Truyman, De loggia van het stadspaleis van Dierik De Moelenere, afgebeeld in P. Génard, ‘Anvers à 
travers les âges’ (1888) /// Ferdinand Truyman, een paneel van de loggia het stadspaleis van Dierik De Moelenere, 
afgebeeld in P. Génard, ‘Anvers à travers les âges’ (1888)
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De staart van de sater. De loggia van het huis De Moelenere  
als icoon in de Antwerpse neo-architectuur

Stefaan Grieten
voor Egon

De houten loggia van het stadspaleis van Dierik De Moelenere vormt al geruime tijd een be-
langrijke referentie in het onderzoek naar de renaissance vormentaal en de wooncultuur in 
Antwerpen tijdens de bloeiperiode van de metropool. In diezelfde lijn heeft hij steeds centraal 
gestaan in de beeldvorming van de plaatselijke kunstproductie uit die gouden eeuw. Dit  succes 
kende ironisch genoeg een aanvang na de verwijdering van de loggia uit het gebouw op de Sint-
Jacobsmarkt in 1864, naar aanleiding van verbouwingswerken aan het sinds 1839 tot atheneum 
omgevormde pand. 1 Lang tevoren al, in 1823, waren twee rijk gebeeldhouwde schoorstenen uit 
het interieur van deze uitzonderlijke residentie overgebracht naar het stadhuis. Eén ervan werd 
geplaatst in het kabinet van de burgemeester, waar het sindsdien fungeert als pronkstuk van 
de interieuraankleding, 2 terwijl de andere in eerste instantie op de zolder belandde en vervol-
gens onder impuls van stadsarchivaris Pieter Génard overgedragen werd naar het Museum van 
Oudheden in het Steen, tevens de bewaarplaats van de loggia. 3 Deze ingrijpende initiatieven, 
in combinatie met het prestigieuze kader van het burgemeesterskabinet als nieuwe locatie 
voor één van de schouwen, onderstrepen de uitzonderlijke waarde die men hechtte aan deze 
kunstwerken. In die zin is het niet toevallig dat de schoorsteen van het stadhuis al in 1842 werd 
gepubliceerd in (1842). 4 Ook architect Jules Jacques Ysendyck publiceerde in 1880 een foto van 
deze schoorsteen in zijn platenboek Documents classés de l’art dans les Pays-Bas du Xième au 
XVIIIième siècle 5 en stadarchivaris Pieter Génard liet beide schoorstenen en de loggia afbeelden 
in zijn Anvers à travers les âges (1888). 6 Deze en andere 7 geïllustreerde publicaties versterkten 
de roem van deze relicten, die gaandeweg werden beschouwd als artistiek hoogstaande rea-
lisaties van het Antwerpse maniërisme, de eclectische en succesvolle variant van de nieuwe 
renaissancekunst. Ze werden dan ook meer dan eens in verband gebracht met Pieter Coecke 

1 Voor de geschiedenis van dit pand, zie P. Génard, Notice sur l’hôtel de Moeleneere et Van Dale (ancien refuge de 
l’abbaye de Tongerloo) à Anvers, Antwerpen, 1869; A. Corbet, Het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium, Antwerpen, 
1941; L. Van Langendonck, Evolutie van een bouwstijl. Opgang en verval van een patriciërswoning, in Den Grooten 
Sot en Het Brantijser: twee patriciërswoningen aan de Antwerpse Sint-Jacobsmarkt, Antwerpen, 1999, p. 11-29.

2 Gewelf en boezem van deze schouw vormen oorspronkelijke onderdelen van de schouw; de onderbouw werd bij de 
nieuwe opstelling toegevoegd door beeldhouwer Jean-Baptiste Van Hool, marmerbewerker Pierre-Joseph Stordiau 
en schilder Matthieu-Ignace Van Bree. P. Génard, art. cit., p. 15.

3 P. Génard, Catalogue du Musée d’Antiquités d’Anvers, Antwerpen, 1881, p. 22, nr. 42; p. 57-58,  nrs. 18-20.
4 O. Delepierre, Monuments anciens recueillis en Belgique et en Allemagne, Brussel, 1842. Litho van Louis Haghe, afb 

in L. Van Langendonck, art. cit., p. 16. 
5 Deel A-E, 1880, pl. 16.
6 P. Génard, Anvers à travers les âges, Brussel, 1888, dl. 1, p. 397 (schoorsteen stadhuis), dl. 2, p. 157-158 (loggia, 

naar tekeningen van Ferdinand Truyman); p. 384 (schoorsteen Steen, eveneens naar een tekening van Ferdinand 
Truyman).

7 Cf. ook V. Lagye, Anvers monumental et pittoresque, Brussel, 1890; A. De Lattin, Evoluties van het Antwerpsche 
stadsbeeld: geschiedkundige kronijken, Antwerpen, dl. 7, 1953, p. 37-50.
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Dubbelwoning ‘De Twaalf Duivelkens’ in de Transvaalstraat in Berchem (Zurenborg), ontworpen in 1896 door Jules 
Hofman. Antwerpen. – Prentbriefkaart, collectie Petra Maclot.

Een van de saters van ‘De Twaalf Duivelkens’’– Foto Wim Strecker (2007)
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van Aelst, de veelzijdige kunstenaar die het succes van deze plaatselijke stroming lanceerde met 
zijn inventies voor de stadsversieringen ter gelegenheid van blijde inkomst van prins Filips in 
1549. Een integraal onderzoek daarentegen, inclusief het aspect van de toeschrijving, ontbreekt 
vooralsnog. 8 Ook qua iconografie staan enkel de gereproduceerde reconstructietekening ter 
beschikking die Ferdinand Truyman na de ontmanteling maakte. 9

De constante aandacht en waardering die dit patrimonium ten deel viel, bleef niet zonder 
artistieke gevolgen in een tijdvak dat indringend gekleurd werd door een een romantisch en 
nationalistisch discours dat iconisch geachte feiten en artistieke getuigen uit het nationale en 
lokale verleden omsmeedde tot een thematische databank met een breed gamma aan politieke 
en culturele toepassingen. Specifiek de korbelen met saterfiguren hebben hun sporen nagelaten 
in de contemporaine bouwbeeldhouwkunst. Een opmerkelijk voorbeeld daarvan is De Twaalf 
Duivelkens, een geheel van twee woningen uit 1896, ontworpen door architect Jules Hofman 
en gelegen in de Transvaalstaat in Berchem (Zurenborg). 10 Het gebouw ontleent zijn naam 
aan de in het oog springende balustrades, ondersteund door als duivels uitgewekte korbelen, 
gebeeldhouwd door Frans Joris. 11 De aperte referentie die Hofman aan de 16de-eeuwse loggia 
van het stadspaleis De Moelenere introduceerde, steunt op de gedeeltelijke typologische (loggia 
versus balkons) en iconografische (saters versus duivels) overeenkomsten en sluit aan bij zijn 
algemene voorliefde voor de neo-Vlaamse renaissance, die tot uiting komt in zijn interieurs. 
De uitwerking van de duivels, met grimassen op hun gezichten en met hun armen gekruisd 
over hun knieën, maakt van deze referentie een pittoreske pastiche.

Enkele decennia later ontstond een tweede monumentale verwijzing naar de 16de-eeuwse 
loggia. De zeevaartfirma Eiffe gaf in 1927 opdracht aan architect Joseph Hertogs om haar 
kantoorgebouw in de Lange Nieuwstraat te verbouwen. 12 Bij deze ingreep werd het pand 
herschapen in een decor met referenties aan de gouden eeuw van Antwerpen en de rol van de 
scheepvaart en handel daarin, een referentiekader dat het historische zelfbewustzijn van de 
firma in beeld bracht. Hertogs was uitstekend geplaatst voor deze opdracht als veelgevraagd 
ontwerper van historiserende verbouwingen van prestigegebouwen in Antwerpen. Zo had hij in 
1901-1904 het Museum Mayer Van den Bergh in de Lange Nieuwstraat gebouwd, als een vrije 

8 Génard (cf. noot 1) noemde in 1869 al Pieter Coecke. Deze toeschrijving heeft zeker geen algemene ingang gevonden 
in de literatuur. Cf. onder meer R. Hedicke, Cornelis Floris und die Florisdecoration, Berlijn, 1913, pl. XLIX (1); Josée 
Halin, Eenige getuigen der renaissance te Antwerpen. Naar aanleiding van de beeldhouwwerken herkomstig uit het 
huis de Moelenaere van Dale, in Jaarboek Antwerpen’s Oudheidkundige Kring, 12, 1936, p. 45-55; A. Corbet, Pieter 
Coecke van Aelst, Antwerpen, 1950, p. 58-62; G. Marlier, Pierre Coeck d’Alost. La Renaissance flamande, Brussel, 
1966, p. 391-392; en verder de bijdragen van L. Van Langendonck (cf. noten 1 en 14) en P. Maclot (cf. noot 14).

9 Cf. noot 6.
10 B. Vanhove, De art nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede, onuitgegeven lic. verhand. U. Gent, 

Gent, 1978, p. 26-27. Oorspronkelijk was de waterafvoer van de kilgoot tussen beide panden voorzien van een 
waterspuwer met saterkop.

11 Beeldhouwer Frans Joris (1851-1914) heeft verschillende Antwerpse monumenten ter ere van culturele persoonlijk-
heden uitgevoerd, waaronder dat van Hendrik Conscience (1883). Hij is ook de auteur van het beeld van Lodewijk 
Van Berken (1907) dat de gevel van het monumentale hoekgebouw Leysstraat-Jezusstraat siert.

12 SAA., MA BD 1927#26921: aanvraag 12/5/1927, goedkeuring 27/5/1927.
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Boven: Zicht op de binnenkoer van het huis ‘Sint-Franciscus,’ verbouwd in 1927 door Joseph Hertogs. De galerij met 
saters. – Onder: een korbeel met een beeld van een mannelijke sater. – Foto’s Wim Strecker (2007) 
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Boven: onderdeel van de galerij met twee saterkorbelen. Links het merk van Aldus Manutius. 
Onder: de binnenkoer met de galerij. –  Foto’s Wim Strecker (2007) 
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Zandstenen deuromlijsting die toegang geeft tot een 
vertrek met interieuraankleding in neo-Vlaamse renais-
sance. – Foto Wim Strecker (2007)

Medaillon met busteportret van Christoffel Columbus. – 
Foto Wim Strecker (2007)

Medaillon met scène naar Sint-Martinus deelt zijn mantel 
door Anton Van Dyck. – Foto Wim Strecker (2007)

Het drukkersmerk van Aldus Manutius – Foto Wim 
Strecker (2007)
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kopie van de voormalige pastorij van de Sint-Walburgiskerk en van een gevel in de Zakstraat. 
In de Lange Nieuwstraat had hij het historische hôtel du Bois de Vroylande, de toenmalige 
zetel van de Banque d’Anvers, uitgebreid, waarbij hij een passende neo-rococo vormentaal 
hanteerde. Niet alleen het palmares van de architect, maar ook de bewoningsgeschiedenis van 
het kantoorgebouw zelf sloot aan bij het opzet. Onder de vroegere eigenaars figureerden immers 
twee belangrijke personages uit de gouden eeuw van Antwerpen, beiden van kapitaal belang 
voor de internationale (geld)handel, met name Lazarus Tucher, handelaar, telg van een machtige 
familie uit Nürnberg en raadsheer van Karel V, en Thomas Gresham, handelaar, financier en 
stichter van de Londense beurs (1565) naar het model van de Antwerpse. 13

Hoewel deze opmerkelijke gegevens perfect aansloten bij de aspiraties en activiteiten van 
opdrachtgever Eiffe, concentreerde Hertogs zich voor de verbouwing van het interieur niet op 
de anekdotiek van deze bewoningsgeschiedenis. Hij bracht integendeel een breder palet van 
verwijzingen en associaties aan binnen het kader van een in deze context passende neo-Vlaamse 
architectuur, waarin gevels in bak- en zandsteenwerk verrijkt werden met onderdelen in blauwe 
hardsteen. Deze referenties werden geconcentreerd in een overdekte binnenkoer die over twee 
verdiepingen van het gebouw fungeerde als ontmoetings- en kruispunt en op die manier een 
door gebruikers en bezoekers gemeenschappelijk gedeelde ruimte vormde. Een houten galerij 
eist hier de aandacht op. De drie korbelen zijn elk voorzien van een beeld van een sater, twee 
mannelijke en een vrouwelijke, ontegensprekelijk een verwijzing naar de loggia van De Moele-
nere. Niet alleen de saters, maar ook de kapitelen, de bekronende consoles met acanthusblad en 
het rolwerk achter de saterpoten zijn geadapteerd in de korbelen van de galerij. Elders in deze 
binnenkoer ontdekt men nog meer iconische motieven: het merk van Aldus Manutius, befaamd 
drukker-uitgever in Venetië (1449-1515), de scène van Sint-Martinus die zijn mantel deelt met 
een bedelaar, uit het befaamde schilderij van Antoon Van Dyck, een medaillon met ontdek-
kingsreiziger Christoffel Columbus tussen twee bogen van de hardstenen arcade tegenover de 
galerij, een rijk gedecoreerde zandstenen deuromlijsting in laatgotische stijl. Dit alles getuigt 
van een citeerdrang die weliswaar weinig coherentie vertoont, maar alleszins een historische 
glorietijd oproept waarin handel en zeevaart hand in hand gaan met kunst en cultuur. Daarbij 
is het opmerkelijk dat de loggia van De Moelenere Antwerpens Gouden Eeuw vertegenwoordigt. 
En dat doet hij in algemene zin natuurlijk nog steeds: deze loggia, een uniek relict van een 
type constructie die functionaliteit combineerde met prestige, bovendien rijk geornamenteerd 
door een getalenteerd beeldhouwer, is niet alleen een cultuurhistorisch kostbaar object dat 
verwijst naar de wooncultuur van de stedelijke elite in de Antwerpse gouden eeuw, maar ook 
een artistiek meesterwerk dat zonder meer de status van museaal topstuk verdient. 

Nog in 1991 figureerde de loggia op de prestigieuze tentoonstelling Stad in Vlaanderen/Stadt-
bilder in Flandern in Brussel en in Schloss Schallaburg (Oostenrijk), en ook voordien waren de 

13 A. De Lattin, op. cit., p.77-82; M. De Munck-Manderyck, R. Deconinck-Steyaert, G. Plomteux, Bouwen door de 
eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, 3nb. Stad Antwerpen, p. 252.
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Een saterkorbeel, tentoongesteld op de 
opendeurdag van het het departement 
conservatie en restauratie van de Artesis 
Hogeschool, afdeling houtrestauratie. – Foto 
Wim Strecker (2007)

Duivels trio, onderdeel van het  houtsnijwerk 
van Frans Joris voor een balkon van ‘De Twaalf 
Duivelkens’. – Foto Wim Strecker (2007)
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Een paneel van de loggia, tentoongesteld op de  opendeurdag van het het departement conservatie en restauratie van 
de  Artesis Hogeschool, afdeling houtrestauratie. – Foto Wim Strecker (2007)

saters welkome gasten op exposities. 14 Sinds vele jaren zijn de onderdelen van deze loggia 
echter uit de museale context verwijderd, eerst door opslag in het depot van het Museum 
Vleeshuis en sinds 2006-2007 door een langdurige restauratiecampagne uitgevoerd aan het 
departement conservatie en restauratie van de Artesis Hogeschool. Onderzoek en behande-
ling hebben relevante gegevens aan het licht gebracht, en de auteur van het beknopte artikel 
hierover besluit terecht dat de loggia meer aandacht verdient. 15 Inderdaad, en meer zelfs. Nu 
Antwerpen over een bijzonder succesvol stadsmuseum beschikt, zou de opstelling ervan een 
evidentie moeten zijn. Geen MAS zonder saters!

14 Antwerpens gouden eeuw, Antwerpen, 1955,  p. 92, nr. 150; 500 jaar woonhuizen te Antwerpen 15e- 19e eeuw: een 
overzicht, Antwerpen, 1980, p. 47, nr. 186; P. Maclot, Loggia van het huis ‘De Moelnere – Van Daele’ te Antwerpen, 
in Stad in Vlaanderen. Cultuur en maatschappij 1477-1787, Brussel, 1991, p. 418-419, nr. 155; L. Van Langendonck, 
Loggia van het huis ‘Den Grooten Sot’ te Antwerpen, in Antwerpen, verhaal van een metropool, o.l.v. J. Van der Stock, 
Gent, 1993, p. 246-248, nr. 95.

15 V. Cattersel, Een topstuk in de vergetelheid, in Behoud & Beheer – Berichten 2007. Collectiebeleid Musea, Bewaar-
bibliotheken en Erfgoed stad Antwerpen, Antwerpen, 2007, p. 19-21.
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Het sinds vele jaren verkommerde complex Lange Koepoortstraat 
nrs. 21-23-25. Inmiddels is de verdere ‘ontmanteling’ aan de 
gang en worden containers gevuld met ‘waardeloze’ geschiede-
nisoverschotten. – Foto: Wim Strecker, 17 december 2011
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Stukken beschilderde balklaag uit de container  
van de historische panden ‘den Jonghen Moriaen’ en  
‘den Schilt van Oistenryck’, Lange Koepoortstraat nrs. 21-23-25

Petra Maclot

Containerinspectie
De inhoud van de containers geven de graad van beschaafdheid weer van een historische 
stad. Aan de hand van wat afgevoerd wordt zou de conclusie kunnen zijn, dat de voorraad aan 
waardevols in de stad Antwerpen nog steeds dermate groot is, dat er niet gekeken wordt op 
een pandje minder of meer. In Antwerpen vormen die monumentale vuilbakken dan ook niet 
te missen lessen in bouwhistorie: een degelijke opleiding monumentenzorg zou de wekelijkse 
inspectie ervan zowaar als een vast onderdeel in het takenprogramma moeten opnemen. Op 
die manier zou het verdwijnen van het patrimonium in een zekere zin nog voor iets gediend 
hebben en zou er tenminste de documentatie van overblijven. 
Maar alleen leden van de Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis lijken zich bewust van 
de aangeboden bijzonder documentaire waarde van dit soort van afval. In augustus werd hun 
aandacht getrokken door plotse activiteit in het pandencomplex Lange Koepoorstraat nrs. 21-
23-25. Hoewel qua gevels en bedakingen wettelijk beschermd 1, staan den Jonghen Moriaen & 
den Schilt van Oistenryc er sinds vele jaren schandalig verkommerd bij, terecht tot grote zorg 
en ongenoegen van de buren en tot verontwaardiging van vele passanten.

Aanleiding tot deze activiteit was naar verluidt de zogezegd ‘onverwachte’ instorting van het 
achterhuis, wat het opruimen van puin noodzaakte. Maar misschien is die gelegenheid toen 
wel aangegrepen om het gehele pand zoveel mogelijk te ontmantelen van al wat ‘overbodig’ 
was voor een geplande renovatie. Misschien is eerst schoon schip gemaakt alvorens een bouw-
historicus ter plaatse werd uitgenodigd om het obligate CHE-rapport op te stellen van wat er 
achter de beschermde gevels en bedaking nog overblijft aan waardevols?
In elk geval zal de lijst aan historische getuigen na deze grondige opruimbeurt al een com-
fortabel stuk korter geworden zijn. Uit een boordevolle container vóór het gebouw konden 
bestuursleden een uitzonderlijk volledig bewaard beschilderd spreidsel recupereren. 2 Uit één 
van de vele volgende containers wist een ander  actief verenigingslid twee stukken beschilderde 
kinderbalken te redden en de hoop van duidelijk zopas uitgebroken spreidsel te fotograferen. 3 
Door de vondsten samen te leggen werd het mogelijk een beeld te reconstrueren van een 
bijzonder goed bewaarde plafonddecoratie, die zonder voorafgaandelijk onderzoek uit deze 
historisch waardevolle panden gesloopt is, en naar de verse breuken te oordelen bovendien op 
een ronduit brutale manier.

1 Bij Koninklijk Besluit van 2 september 1976 zijn de beide voorgevels, de bovengevel en de bedaking beschermd, 
ondanks hun reeds zwaar ‘gerestaureerde’ toestand.

2 Tim Bisschops en Petra Maclot.
3 Frederik Janssens.
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3D-reconstructie van de beschilderde balklaag aan de hand van de containervondsten – © Frederik Janssens 2011

Beschilderde onder- en zijkant, en onbeschilderde bovenkant met telmerk van een kinderbalk – Foto’s © P. Maclot 2011
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De constructie
Een nauwkeurige opname van alle details van dergelijke fragmenten brengt vaak onverwacht 
méér gegevens tevoorschijn dan verwacht, en soms zelfs méér dan wanneer een volledige 
balklaag in situ in zijn geheel bekeken wordt.
De kinderbalken hebben een afmeting van 10 bij 10 cm en bestaan uit eikenhout van perfecte 
kwaliteit. Van het ene stuk kinderbalk is 51 cm bewaard van het balkuiteinde. De kinderbalk 
was halfhouts in de moer- of strijkbalk ingeloefd tot 8,5 cm diepte en daarin op 1,2 cm van de 
balkrand af verankerd met een pen van 2,2 cm diameter. De bovenkant vertoont een ingegutst 
telmerk /// maar geen balkvaknummer. Midden op de balk is een van de smeedijzeren vierkante 
spijkers bewaard waarmee de vloerdelen werden vastgezet en de vier aan beide randen op 
gelijke afstanden ingedreven smeedijzeren nagels met koppen getuigen van het vernagelen 
van spreidsel tussen de kinderbalken, die geen geleiders vertonen.
Van de kopschotjes zijn slechts afgebroken fragmenten bewaard in de 1cm diepe en 0,35 cm 
brede geleiders waarin ze over de volledige hoogte van de kinderbalk ingeschoven waren. Ze 
stonden 1,8 cm vóór het beschilderde uiteinde van de onderkant en 2,4 cm van de moerbalk-
zijkant af, wat laat vermoeden dat de hier ook een (geprofileerde) kopschotlat bestond, die na 
het beschilderen van de kinderbalkonderkanten aangebracht werd. 4

Dit stuk is schuin afgescheurd en laat slechts 39,5 cm beschilderde oppervlakte over, die enkel 
vervuild is, en onderaan plaatselijk beschadigd door later dwars opgenagelde rinkellatten van 
1,5 cm breedte, maar op de zijkanten zeer gaaf bewaard is.
Het andere stuk kinderbalk is een groter fragment maar levert gelijke informatie.
Het spreidsel heeft een egale dikte van 0,35 cm en is van eerste kwaliteit eikenhout, langzaam 
gegroeid, en vermoedelijk uit de Baltische gebieden per schip ingevoerd. Belangrijk voor de 
dateringsmogelijkheden is wel de 1,5 cm brede spintlaag die blijkbaar niet verwijderd is maar 
mee verzaagd. Het grote aantal vers uitgebroken stukken dat op de container aangetroffen 
werd kon enkel gefotografeerd worden. 5 Een van de gerecupereerde bladen is echter bewaard 
over de volle breedte van 23 cm, waarvan 21 cm beschilderd is, en over de volle lengte van 
190 cm beschilderd vlak, met aan het ene uiteinde 0,7 cm onbeschilderd en aan het andere 
een afgeschuinde en vrij brede onbeschilderde rand van 10,5 tot 15 cm. Dit toont aan, dat de 
moerbalken en strijkhouten niet volledig evenwijdig lagen. De spreidselbladen waren op de 
kinderbalken vernageld om de 16 cm.

De afwerking
De oorspronkelijke afwerking van de veel oudere balklaag bestond uit een voor zover duidelijk 
monochrome blauwgrijze laag, die in een volgende fase overschilderd blijkt met een meerkleurig 
decoratieschema. Het spreidsel moet toen toegevoegd zijn, wellicht bij het vervangen van de 
beplanking, die na meerdere decennia meestal wel aan vernieuwing toe was.
Op de kinderbalken – en ongetwijfeld ook op de moerbalk en strijkhouten – is op een krijtwitte 

4 P. MACLOT, ‘Over geprofileerde steunlatten als onderdeel van de wagenschotafdichting bij plafonds in de late 15de 
en 16de eeuw’, Bulletin AVBG, 1995/1-2, p. 13-21.

5 Gedocumenteerd door Frederik Janssens.
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Beschilderd spreidsel met details van de houtimitatie – Foto’s © P. Maclot 2011

3D-reconstructie van de beschilderde balklaag aan de hand van de containervondsten – © Frederik Janssens 2011
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onderlaag als afwerking een decoratieve schildering aangebracht. Op de onderkant is een kader 
aangebracht van een 1,5 cm. brede blauwgrijze boord, een even brede wit gelaten boord en een 
0,5 cm brede zwarte omlijning. Dit bakent een 5,5 cm breed middenveld af dat gedecoreerd 
is met een subtiele houtimitatie op zalmrozige grond op basis van okers. De zijkanten zijn 
volledig beschilderd met bruintinten in een veel forsere houtimitatie, met zeer gemaniëreerde 
voorstelling van de nerven.
Het meest volledig bewaarde stuk spreidsel dat gered kon worden, toont een volledig witgeschil-
derd veld, afgeboord met een opgeschilderde 1,6 cm brede rode rand, waarbinnen het vlak op 
1,4 cm daarvan nog eens met een 0,4 cm dikke, met de hand getrokken zwarte lijn gedubbeld 
is. Het schilderen is duidelijk gebeurd toen het spreidsel al op zijn plaats lag. Het boeiende 
is wel, dat het witte binnenveld eveneens met een gemaniëreerde houtimitatie beschilderd 
is, maar in heel lichte, haast transparante, bruingrijzige tinten. 6 De houtimitatie is zoals het 
maniërisme vereist, zeer fantaisistisch en overduidelijk een materiaalimitatie.
Het beperkte kleurenpalet bestaat dus uit wit, zwart, blauw, gele en rode oker, en mengsels 
daarvan tot in het geheel een vijftal tinten. Het decoratieschema verschilt enkel qua kleur: de 
blauwe band en de gelige houtimitatie op de balken alterneert met de rode band en de eerder 
grijzige houtimitatie op het spreidsel. Voor zover de fragmenten toelaten vast te stellen zijn 
hier drie verschillende houtimitaties toegepast naargelang de plafondvlakken.
Bij andere voorbeelden waren op bepaalde velden onderaan de kinderbalken, het spreidsel of 
de moerbalken bijkomende motieven toegevoegd, al dan niet in schabloontechniek, en het is 
niet volledig uitgesloten dat ook hier de moerbalken een bijkomende decoratie hadden. 
Hoe de wanden van het interieur afgewerkt waren is niet bekend. Gezien de aard van de reno-
vatiewerken lijkt het ook weinig waarschijnlijk dat daar ondertussen nog enig onderzoekbaar 
spoor van overgebleven is.

Dateringen
Bij gebrek aan dendrochronologische gegevens ter datering van de kapdatum van het hout 
zelf, geven die forse afmetingen van de kinderbalk en de hoge kwaliteit van het eikenhout op 
zich al aan, dat deze balklaag heel wat ouder is dan de zichtbare decoratielaag en volgens 
de sporen aanvankelijk eenvoudigweg in één enkele kleur geschilderd was. Ook de wijze van 
slechts halfhoutse inloeving in de moerbalk en van de afdichting met volledig ingeschoven 
kopschotten steunend op de noodzakelijke lat eronder situeert deze constructie in de vroege 
16de eeuw, maar eerder nog in de 15de.
De plaatselijk houtwormaantasting is wellicht veroorzaakt door het aanbrengen van een pleister-
plafond, waarvan  de spijkers en de aftekening van rinkellatjes rechtstreeks op de beschildering 
getuigen. Dat er geen overschilderingen zijn, geeft aan dat mogelijk al in de 17de eeuw een 
pleisterplafond is aangebracht, wat voor rijkere interieurs inderdaad wel vaker genoteerd is.
De beschildering zelf past volledig in de laat-16de-eeuwse traditie van het Antwerpse ma-
niërisme, waarvan reeds enkele gaaf bewaarde cases gedocumenteerd konden worden, maar 
die niettemin nog steeds zeldzame getuigen blijven. De fragmenten getuigen vooral van de 

6 Tim Bisschops bracht deze beschildering door voorzichtige schoonmaak tevoorschijn.
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Alle kanten van een andere kinderbalk - Foto’s © Frederik Janssens 2011
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voor die tijd zo typische, gestileerde houtimitaties waarmee ook perfect eikenhout werden 
beschilderd. Een prachtig voorbeeld daarvan is te zien in het ondeskundig gerestaureerde com-
plex Zirkstraat nr. 25: een aantal kinderbalken en spreidsel afkomstig uit de voorkamer op de 
eerste verdieping van het linker van de beide panden, de Witte Haze, zijn daar in de inkomhal 
op de benedenverdieping geplaatst, bovendien zonder de oorspronkelijk bedoelde ordening te  
respecteren. 7 Het plafond met oranje nerven op gele grond in het atelier van Jacob Jordaans 8 
achter zijn woonhuis aan de Hoogstraat was lang vrij te bewonderen. Een ander volledig ge-
documenteerd voorbeeld met rode nerfjes op witte grond is dat van de insteekverdieping van 
‘tRadt van Avontueren, Kaasstraat nr. 17, 9 een pand uit 1579, in bezit van de stad Antwerpen, 
dat al jaren staat te verkommeren. Onder een vals plafond is op de benedenverdieping van het 
achterhuis van het complex Wolstraat nr. 29-31 eveneens een volledig in die stijl beschilderde 
balklaag bewaard, hier met rode houtnerven op witte grond en met vermoedelijk pas latere 
toevoeging van zwarte florale schabloonmotieven en blauwe band. 10

Dergelijke plafonddecoraties bleven namelijk nog tot een eind in de 17de eeuw de interieurs 
van de meeste huizen domineren. Op de duur werden ze aan de evoluerende mode aangepast, 
door al dan niet volledige overschildering, of door het toevoegen van bijkomende decoratieve 
motieven. Uiteindelijk verdwenen de balklagen onder een gepleisterd plafondvlak, meestal 
na weghakken van consoles en balksleutels. Van vlak afgetimmerde plafonds of cassetten is 
nauwelijks een spoor bekend.

Zeer waarschijnlijk geven meerdere contemporaine schilderijen uit de vroege tot midden-17-
de eeuw eigenlijk dat soort van plafonddecoraties met houtimitatiebeschildering weer. Toch 
wordt wat te zien is nog steeds domweg afgedaan als een vereenvoudigde weergave van inte-
rieurs met onbeschilderde balklagen ‘in de natuurlijke houtkleur’ en met goudleder behangen 
wanden, 11 waar het eigenlijk even goed fraai in imitatiematerialen beschilderde oppervlakken 
kunnen zijn. Op diezelfde manier worden contemporaine beelden verkeerdelijk gebruikt als 
argumentatie voor de niet afgewerkte materialen van buitengevels, ondanks het overvloedige 
materiële bewijs van het tegendeel.

7 P. MACLOT, ‘Een renaissance plafondschildering ontdekt in het pand geheten “Gulden Haze”, Zirkstraat nr. 25’, 
Bulletin Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, 1987/2, p. 13-18. Waar het ’overschot’ van dit 
waardevolle plafond gebleven is blijft een raadsel.

8 P. MACLOT, ‘De decoratieve plafondafwerking in het Antwerpse burgerhuis omstreeks 1585’, P. MACLOT, E. WAR-
MENBOL (eds.), Rijke Vorm en Bonte Kleur in ’t Antwerps Burgerinterieur omstreeks 1585, Antwerpen, 1985, p. 71 
(reconstructietekening). P. MACLOT, ‘De polychrome afwerking van het renaissance burgerinterieur in Antwerpen’, 
Vlaanderen, (Themanummer Het historisch interieur in Vlaanderen), jg. 38, nr. 4 (1989), p. 254 en afb. p. 255. 

9 R. STEENMEIJER, ‘Bouwhistorisch onderzoek van “Het Groot Radt van Avonturen”, Kaasstraat nr.17’, Bulletin AVBG, 
1986/2, p. 14 en p. 24-25 (reconstructietekeningen). Destijds bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal nog verkeerdelijk 
geïnterpreteerd als marmerimitatie.

10 P. MACLOT, Het gebouwencomplex Wolstraat 29-31 te Antwerpen, eertijds de historische panden den Witten 
Coninck, de Witte Coninginne en den Vyghboom en het achterhuis van de Gulden Ploech. Fase I. Bouwhistorische 
waarnemingen en archiefpuncties ten behoeve van de renovatie en restauratie van een beschermd monument, 2dln., 
onuitgegeven rapport, Antwerpen, 2002, 91 p. 21.

11 P. VANDENBROECK, ’De “salette” of pronkkamer in het 17de-eeuwse Brabantse burgerhuis. Familie- en groepsport-
retten als iconografische bron, omstreeks 1640-1680’, Monumenten en Landschappen, 1990/6, p. 59 
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De herplaatste elementen van de Zirkstraat in de 
inkomhal – Foto ©   P. Maclot ca. 2000

De balklaag op haar oorspronkelijke plaats op de 
verdieping – Foto © M. Manderyck 1985
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De waarde van wetten
Over de perceelverdeling en bebouwing in die zone gaan de vroegste archivalische en bouw-
historische gegevens voor zover reeds onderzocht terug tot de late 14de eeuw. 12

Het huidige complex bestaat oorspronkelijk uit twee afzonderlijke panden, die ooit samenge-
voegd zijn. Zonder onderzoek ter plaatse is echter niet te bepalen uit welk van de beide panden 
de onderdelen afkomstig zijn, op welke plaats in het gebouw de beschilderde balklaag zat. 
Omstreeks 1585, de periode waaruit de plafonddecoratie moet dateren, had het linkse, genaamd 
den Jonghen Moriaen, slechts twee traveeën breed en vrij ondiep, slechts een huurwaarde van 
60 guldens, terwijl het rechtse, den Schilt van Oistenryck, dat drie traveeën telt en diep achterin 
strekte, de bijzonder hoge huurwaarde van 350 gulden scoorde. Beide panden hoorden toen 
één zelfde eigenaar toe, die ze, elk opgedeeld in twee delen, als opbrengsteigendom verhuurde, 
zoals hij onder meer ook nog van een eigendom in de Wolstraat en één in de Jeruzalemstraat 
mooie inkomsten trok. 13

Wanneer het witstenen gevelfront kan opgericht zijn, valt niet te bepalen zonder nader onder-
zoek van de context, temeer omdat er nog weinig aan oude substantie van overblijft.
Toen de ‘voorgevels, bovengevel en bedaking’ van deze beide panden in 1976 als monument 
beschermd werden, 14 was dat namelijk ondanks de ‘grondig gerestaureerde’ toestand van hun 
trapgevels, waarvan het natuurstenen parement reeds vernieuwd was en de kruiskozijnen 
gereconstrueerd, en dit reeds lang vóór de Eerste Wereldoorlog. 15

Als verantwoording voor deze bescherming werd toen aangevoerd dat deze witstenen trapgevels 
één ‘stedenbouwkundig en architectuur-historisch geheel met nrs. 27, 29 en 31’ vormden. 16 
Ook daarvan waren de natuurstenen trapgevels echter reeds in het begin van de 20ste-eeuw 
drastisch aangepakt. Maar toen ging het enkel om pittoreske, en oorspronkelijk uitziende ge-
vels, zonder veel zorg om de werkelijke authenticiteit ervan. Voor de typologie en de interne 
structuur bestond nog geen interesse, laat staan voor enige interieurafwerking en het besef 
van de potentiële historische waarde daarvan.
Maar dat is wel al 35 jaar geleden en normaal gezien zou ondertussen ook de monumentenzorg 
de leeftijd van het verstand moeten bereikt hebben. Niets blijkt minder waar. De nu onderhand 
toch wel algemeen als totaal achterhaald beschouwde ‘oude’ beschermingen van vormelijk 
aantrekkelijke onderdelen van historische gebouwen is na al die decennia niet ongedaan ge-
maakt of bijgesteld. Nog steeds staat de lijst van beschermde monumenten vol van uit hun 

12 Dit blijkt onder meer uit casusonderzoek van enkele panden in de onmiddellijke omgeving, zoals het pand nr. 19 
en het complex nrs. 37-41. P. MACLOT, Omtrent de historiek van het pand eertijds genaamd “Ketel” later “Odevare/
Oeyvaer” Lange Koepoortstraat 19 Antwerpen, Onuitgegeven rapport, Antwerpen, 1996; P. MACLOT, C.-H.-E.-
Rapport ten behoeve van de renovatie van het complex Werkmanspaleis Lange Koepoortstraat 37-41 Antwerpen, 
Onuitgegeven rapport, Antwerpen, 2003.

13 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. 12, 6 en 7.

14 W. AERTS, R. DE CEULAER, S. GRIETEN, Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Arrondissement 
Antwerpen, Antwerpen, 1990, p. 85.

15 Dit blijkt uit A. DE LATTIN, Doorheen Oud-Antwerpen, Antwerpen, 1936, p. 106-107.
16 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. 194.
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Reconstructie van het plafond op de insteekverdieping van de Kaasstraat, op basis van het opmetingsplan van archi-
tectenbureau Steenmeijer-Vlaanderen – © P. Maclot 1984
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historische context geïsoleerde elementen zoals een trapgevel of enkel een poortomlijsting, 17 
of enkel een galerij 18... Dit gaat zelfs tot in het absurde: het land staat vol met gebouwen 
en elementen die wegens op zijn minst ‘fantaisistisch’ te noemen ‘restauraties’ op zich geen 
enkele authenticiteit meer bezitten, en na een tijd zelfs dreigen aangevoerd te worden als 
legitiem voorbeeld van het authentieke. Het voorstel deze voorgoed verknoeide, gebouwen als 
‘vervalst’ van de monumentenlijst te schrappen en tenminste te vermijden dat ze recht hebben 
op betoelaging bij hun toekomstige onderhoud of restauratie bleek niet eens bespreekbaar bij 
de commissie voor Monumenten en Landschappen.
Het erge van dit volgehouden kortzichtige beleid is bovendien, dat bij een ‘restauratie’ enkel 
die elementen een vorm van bescherming genieten, en daarvan ook de gepaste behandeling en 
voorstudie daartoe betoelaagbaar zijn. De rest van het gebouw waartoe ze behoren is vogelvrij, 
ook al is het voor een blinde duidelijk dat die in vele gevallen bouwhistorisch zo mogelijk nog 
waardevoller is en er in elk geval één gegroeid geheel mee vormt dat evenveel respect verdient. 
De slogan ‘Een monument staat nooit alleen’ die de overheid ooit lanceerde was in die zin 
bijzonder beschamend, aangezien die overheid zelf enkel de best verkoopbare brokjes uit een 
monument bleef beschermen.
Sinds de jaren 1980 worden gebouwen als een geheel beschouwd, zij het dat ze daarom niet 
noodzakelijk als een geheel met veronderstelde kennis en respect behandeld worden.
Maar los van de beschermde onderdelen geldt zoals algemeen bekend het principiële behoud 
van alle oude gebouwen in de tot zone van Culturele- Historische en Esthetische waarde uit-
geroepen Antwerpse binnenstad. Zeker de panden die in de officiële inventaris van de Vlaamse 
overheid vermeld staan dienen onderworpen aan een bouwhistorisch rapport, en voor panden 
waarvan delen beschermd zijn is dat uiteraard een evidentie. Deze vondsten doen echter weer 
maar eens de vraag rijzen waarom de containers in de Antwerpse binnenstad bouwhistorisch 
dan zo interessant blijven. 19  Want hoe is de inhoud van containers te verklaren – en vooral te 
legitimeren - als er een stedelijke dienst monumentenzorg bestaat en een reeks van wettelijke 
bepalingen die de bevoegde ambtenaren toelaten een degelijk beleid te voeren?

17 Hiervan zijn de voorbeelden legio.
18 Zoals de bescherming van de galerij van het pand Oever nr. 21, in een niet beschermd complex van - zelfs zonder 

nader onderzoek - duidelijk zeer hoge bouwhistorische waarde.
19 De vraag is of in dit geval, zoals het hoort, vooraf een degelijk bouwhistorisch onderzoek is uitgevoerd, waarvan een 

rapport is ingediend dat de waardevolle elementen in kaart heeft gebracht ter voorbereiding van de noodzakelijke 
sloopwerken.

Detail van het spreidsel met geschilderde houtimitatie uit de Zirkstraat – Foto © M. Manderyck 1985
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Detail van de poortvleugel met hengsel 
Foto Petra Maclot, 2011
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Stilleven met Schoen: poortvleugels op wandel?

Petra Maclot

Sinds de sloop van het verkrotte pand op de hoek van de Raapstraat met de Predikerinnenstraat 
is het braakliggende terrein al meerdere jaren aangeslagen voor diverse doeleinden. Niet alleen 
is het in gebruik als parkeerplaats voor wagens, en tijdens de werken aan de overkant voor con-
tainers en vrachtwagens. Sinds enige tijd trekken monumentale, kleurige graffiti er de aandacht, 
maar het decor bestaat onveranderd in een regelmatig vervangen stilleven-met-sluikafval.
Laatst lag daar in de verste hoek ook merkwaardig bouwafval: een stapel van drie gelijke 
poortvleugels plat op de grond. Elk ervan was samengesteld uit planken aan de buitenzijde, 
geklampt op een vierdelig kader, dat sporen van aanpassing vertoonde en op zich niet zo oud 
was. Maar boven- en onderaan waren ze voorzien van duidelijk hergebruikte, forse, smeedijzeren 
duimgehengen, waarvan de beide bladen decoratief uitgewerkte uiteinden hadden, ongeveer in 
de vorm van een lindenblad. Die vorm is zeer typisch voor gehengen van vroeg-19de-eeuwse 
poorten en deuren, maar kan ook wel nog een stuk ouder zijn. Dit soort van gehengen is 
bijzonder stevig en wellicht omdat het zijn diensten bewezen had gewoonlijk niet vervangen 
door scharnieren. Maar ze worden beslist meer en meer zeldzaam, omdat bij renovaties dikwijls 
gekozen wordt voor minder zware, en elektrisch makkelijker te openen deuren met modern 
uitzicht, in gemoffelde metalen kaders of zelfs om meer transparante glazen deuren. Zo zijn 
de laatste jaren tal van prachtige deurvleugels en sluitwerk afgevoerd, die in het beste geval 
een tweede leven kennen in de ene of andere fermette, al dan niet aangepast en zowat altijd 
ontverfd om er nog ouder en vooral rustiek uit te zien.
Uit welk pand die poortvleugels zo plots vandaan komen en waar ze zullen terechtkomen is een 
raadsel. Ondertussen hebben ze nog geen amateur gevonden en zijn ze tegen de muur uit de weg 
gezet. Dit geeft in elk geval te denken over het lot van het overschot aan 
historische bouwmaterialen. Voor leergierige bouwhistorici 
valt wel elke dag wat te beleven in deze bruisende 
stad Antwerpen, met de ‘A’ van Afval! 
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