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Waarheen met het Steen?

Onlangs verscheen in de krant 1 het bericht dat het stadsbestuur voor de nieuwe 
bestemming van het Steen een samenwerking met Studio 100 onderzoekt. Sche-
pen voor Cultuur Philip Heylen stelt dat het geen “pretpark à la Plopsaland” mag 
worden, maar zoekt wel een kindvriendelijke bestemming voor het Steen, iets in 
de richting van “de Antwerpse mythes en sagen”. Zowel die voorgestelde bestem-
ming als de suggestie om daarvoor Studio 100 aan te zoeken, wekken vragen op. 
Om met het laatste te beginnen: Studio 100 staat voor commercieel vermaak voor 
een breed (kinder)publiek, een genre met meer aandacht voor merchandising dan 
voor educatieve accenten. Op het vlak van cultureel georiënteerde activiteiten 
daarentegen heeft Studio 100 voor zover geweten geen enkele ervaring, noch 
knowhow in huis. 

Het Steen is het meest monumentale relict van het Burchtgebied, de oudste 
kern van de stad. Het is niet alleen een monument met grote bouwkundige en 
cultuurhistorische waarde, maar ook een uniek en onvervangbaar stadsicoon met 
een veelgelaagd pakket aan historische, ideologische en sentimentele betekenis-
sen en connotaties. De ondergrond ervan, net als het gehele Burchtareaal, bevat 
het meest waardevolle archeologische bodemarchief van het gehele stadsgebied. 
Het gebouw heeft bovendien sinds 1862/1864 een museale functie, en overleefde 
het rechttrekken van de kaden (1877-1885), al werd het Steen ontmanteld en in 
1889-1890 historiserend gerestaureerd en uitgebreid. Om al deze redenen verdient 
de zoektocht naar een nieuwe functie voor het gebouw een verantwoord initiatief, 
dat inspiratie put uit voornoemde dimensies, en het Steen niet herleidt tot een 
stemmig decor voor cool, hip, dan wel trendy of groovy entertainment. De studie 
over de concrete invulling van het Steen wordt in 2008 uitgevoerd, aldus het 
krantenbericht. Wordt vervolgd.

Stefaan Grieten

1. De Standaard, 29/11/2007, p. 26.

Het Steen, Steenplein Antwerpen. - Foto Wim Strecker, 2006-11-21.



4 – Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, �007/4

Oog voor modernisme in de Blindestraat

De opgravingen naar sporen van middeleeuwse en postmiddeleeuwse bebouwing 
en bewoning in de Blindestraat afgelopen zomer door de Stedelijke Dienst voor 
Archeologie (cf. Infoblad 2007/3) zouden haast doen vergeten dat aan de overkant 
van diezelfde straat enkele interessante realisaties van toonaangevende avant-
garde en modernistische architecten staan, met name Alfons Francken (1882-
1958) en Léon Stynen (1899-1990). Indertijd zijn beide ontwerpen weliswaar niet 
vermeld geweest in de Inventaris van het cultuurbezit in België, beter bekend als 
Bouwen door de eeuwen heen, maar dat had eerder te maken met de toenmalige 
status quaestionis van de architectuurgeschiedschrijving, in combinatie met de 
overwegende aandacht voor het historische bouwkundige erfgoed in deze reeks, 
wat ten koste ging van de opname en bespreking van meer moderne realisaties 1. 
Sindsdien is de appreciatie van en het onderzoek naar het modernisme merkelijk 
toegenomen, al kan het absoluut geen kwaad te wijzen op nog te (her)ontdekken 
patrimonium, zoals de gebouwen in de Blindestraat waarin de gekende winkel De 
Distel sinds generaties gehuisvest is. Deze aandacht is des te belangrijker, omdat 
de Bouwen door de eeuwen heen-reeks hoe dan ook een belangrijk instrument is 
en blijft bij de bescherming en valorisatie van het bouwkundig patrimonium, en 
als zodanig gehanteerd wordt door terzake bevoegde overheidsdiensten. De daar 
aanwezige lacunes op het vlak van art nouveau, art deco en modernisme zouden 
bijgevolg ongewenste effecten kunnen sorteren.

Alfons Francken ontwierp het hoekcomplex Blindestraat 22/Gratiekapelstraat 
2-4 in opdracht van de heer Em. Maeyens 2,  die er zijn winkel De Distel wilde 
vestigen, een zaak met benodigdheden voor beeldhouwers, architecten, schil-
ders en andere kunstenaars, strategisch gelegen in de onmiddellijke nabijheid 
van de academie. Het complex omvatte een winkelruimte met magazijn en 
zolderatelier, en twee woongelegenheden op de eerste en tweede verdieping. 
Een vergelijking tussen de huidige toestand en het oorspronkelijke plan leert 
dat zeker het exterieur van het bouwwerk vrij authentiek bewaard is, inclusief 
beeldbepalende details zoals de vlaggenstok op de hoek, en het door Francken 
zelf ontworpen kubistische reliëf met voorstelling van een distel in de rechtse 
gevelpartij in de Blindestraat. Opvallend is ook de sierlijke golving in de bak-
stenen fries onder de kroonlijst, die een elegant accent verleent aan de streng 
geritmeerde gevelcompositie. Het ontwerp, dat de aandacht trok van eminente 
collega’s en architectuurkenners zoals Renaat Braem en Roger Avermaete 3, is 
typisch voor het sobere en terughoudende, en tegelijk verfijnde modernisme van 
Francken, wiens talenten erg gewaardeerd werden in binnen- en buitenlandse 
architectenkringen en avant-garde-verenigingen 4.
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Léon Stynen ontwierp samen met zijn medewerker Paul De Meyer in 1948 de 
kantoren Wuyts en Installé, later in gebruik door De Distel 5. Het bureau Stynen 
& De Meyer verbouwde een pand, waarbij de bestaande gevel en de binneninde-
ling drastisch getransformeerd werden. Het rationele bouwplan zet zich door in 
een helder leesbare, strak geritmeerde gevel, waarin de functies van toonzaal, 
vergaderzalen en kantoren duidelijk vertaald zijn. Ze worden onderling verbonden 
door de verticaal georiënteerde en transparante travee, waarin de golving van de 
draaitrap een contrasterend accent brengt ten opzichte van de strenge orthogonale 
indeling van de gevel 6.

In een volgend artikel in het Bulletin komen we zeker terug op beide construc-
ties, die meer erkenning verdienen als waardevolle realisaties van modernistische 
architectuur in Antwerpen.

Stefaan Grieten

Links: Gratiekapelstraat 2-4, hoek Blindestraat  n.o.v. Alfons Francken (foto Wim Strecker, 2007-07-14).
Rechts: Blindestraat 20 n.o.v. Léon Stynen (foto WS, 2007-08-31). 

1. Blindestraat wordt besproken in Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, �nb. Stad Antwerpen, 
Gent, 1979, p. �0-��.
�. De bouwaanvraag werd ingediend op 17/11/19�� en goedgekeurd op 19/1�/19��. SAA., MA-BD 
19��/170�4. De opdrachtgever woonde zelf in de Gratiekapelstraat nr. ��.
�. R. AVERMAETE, L’architecte A. Francken, in Bâtir, 19��, nr. 8, p. �9�; R. BRAEM, Pioneers, oh Pioneers, in 
Kontakt, �6, 198�, nr. 16, p. �0�. Zie verder ook S. FRANCK, Leven en werk van Alfons Francken architect 
te Antwerpen 1882-1958, eindwerk burgerlijk ingenieur-architect, K.U.Leuven, 1999, p. 71 en 10�.
4. Voor een overzicht van het oeuvre van Francken, zie de bijdrage van D. Laureys in Bouwen in beeld. De 
collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, Antwerpen-Turnhout, �00�, p. �0�-
�07 (met verdere bibliografie). Het archief van Francken wordt bewaard in het Architectuurarchief van 
de Provincie Antwerpen.
�. De bouwaanvraag werd ingediend op 16/�/1948 en goedgekeurd op 4/6/1948. SAA., MA-BD 
18/�4180.
6. Zie voor deze realisatie R. DELAHAYE, Architectenbureau Stynen & De Meyer. Een kritische kijk op het werk 
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, eindwerk burgerlijk ingenieur-architect, Gent, �00�, p. 78 en 1�8-1�9. 
Verder wordt ze ook aangehaald in R. BRAEM, Goud voor Stynen, goud voor ons, in A+, 197�, nr. 4, p. 1�. 
Ook het archief van Stynen wordt bewaard in het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen.
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Alfons Francken, Definitief ontwerp voor het woon- en winkelcomplex De Distel – Blindestraat/Gra-
tiekapelstraat, 1923 (detail: vooraanzicht Gratiekapelstraat). Copyright Architectuurarchief Provincie 
Antwerpen.
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Alfons Francken, Definitief ontwerp voor het woon- en winkelcomplex De Distel – Blindestraat/Gratieka-
pelstraat, 1923 (detail: vooraanzicht Blindestraat). Copyright Architectuurarchief Provincie Antwerpen.



8 – Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, �007/4

Onderzoek van het pand Minderbroedersrui 52

Tijdens verbouwingswerken aan het pand Minderbroedersrui 52, dat ook een ingang 
heeft op de Grote Goddaard, werden tijdens een prospectie – van buiten uit wees 
weinig op een interessant pand – weer enkele belangrijke interieurdetails ontdekt. 
Alhoewel de bepleistering al enige tijd van de muren afgehaald was en de roostering 
van de benedenverdieping niet volledig kon gedocumenteerd worden, vonden we 
op de roosteringen van de verschillende verdiepingen een aantal merkwaardige 
anomalieën, met als meest opvallend verschijnsel een ongelijke vakkenverdeling 
– meestal een aanwijzing voor een vroegere houten gevel. 
Bovendien viel het op dat de meest oostelijke moerbalk van de eerste verdieping 
duidelijk minder breed was, en aan één zijde niet een twintigtal maar slechts twee 
– brede – voorloeven vertoonde. 
Op de dakverdieping werden bovendien tussen de ‘klassieke’ kinderbalken minstens 
drie balken gezien die duidelijk hergebruikt zijn, zoals bijvoorbeeld een trekbalk 
met pengat voor een gebintpoot en inloevingen voor een vlieringbalk. Nog merk-
waardiger zijn twee relatief brede balken die we voorlopig durven interpreteren 
als stijlen van een hangende constructie in de gevel. De studie van archiefdocu-
menten en iconografisch materiaal levert daarvoor al enkele aanwijzingen, maar 
het onderzoek is nog niet afgerond.
Weer iets nieuws dus, dat illustreert hoe 19de-eeuwse gevels oudere bebouwings-
sporen bevatten, en zelfs sporen van houten constructies...

Marc Hendrickx

Wat allemaal niet kan fungeren als ‘kinderbalk’: een trekbalk uit een dakconstructie, met pengat voor een 
gebintpoot (midden van de foto) en nagelgat voor een vlieringbalk. Links nog een telmerk III. Vijf anomalieën 
op één balkvlak... - (Foto Marc Hendrickx  07/09/2007)
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Stop eens een schouw in je plint...

In de Antwerpse binnenstad is er aan de straatzijde nog heel wat zichtbaar dat de 
aandacht vraagt, hoewel sommige details moeilijk te herkennen zijn ten gevolge 
van allerlei verbouwingen door de eeuwen heen: een venster werd verplaatst, een 
plafond verlaagd, een poortje half uitgebroken enz. Soms zijn er zelfs gevelonder-
delen die helemaal vreemd zijn aan het gebouw (in een enkel geval komen ze uit 
een andere stad, waardoor de verwarring compleet is), maar het gebeurt ook dat 
je in een gevel objecten aantreft die wel heel raar ‘gerecycleerd’ zijn.... 
Al jaren passeren we het zuidelijk hoekhuis van de Suderman- en de Vleminckstraat 
(het café ‘De Doedelzak’), en pas nu viel het op hoe je met de plint van dit hoekhuis 
bijna een volledig paar schouwwangen in mekaar kunt zetten. Als je goed kijkt, 
zie je inderdaad mooi geprofileerde wistenen wangen, op sommige plaatsen zelfs 
rood beschilderd. Om een schouw te zien, moet je de blokken in je verbeelding wel 
rechtop zetten en dus je oriëntatie wat wijzigen. Maar vermoedelijk zal dat wel 
geen probleem zijn voor de studenten die er op sommige momenten min of meer 
beneveld buiten stappen en zich afvragen hoe ze zich moeten oriënteren...

Marc Hendrickx

Links: Een deel van het hoekhuis Sudermanstraat-
Vleminckstraat, vanuit trottoirperspectief. 
Boven: De plint van het hoekhuis. - (Foto’s Marc 
Hendrickx 11/11/07)
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Opnieuw een muurschildering op een parking ontdekt!

Na de ontdekking en vrijlegging van de ‘Croone’-muurschildering op een schei-
muur van de parking van de Sudermanstraat 10, nu ongeveer twintig jaar geleden, 
evenals de ontdekking van de nog altijd enigmatische schildering op de parking 
van het perceel Venusstraat 42, werd nu ook een muurschildering ontdekt op het 
terrein van de Sint-Paulusplaats 13, die samen met het nr. 12 op dit ogenblik een 
parking vormt.
Het gaat om een rood op grijs sjabloonmotief bewaard op twee plaatsen, ongeveer 
4 meter uit elkaar. De schildering is op diverse plaatsen ernstig beschadigd en de 
cementen laag die er op zit maakt de vrijlegging uiterst moeilijk, maar toch zijn 
er voldoende fragmenten over om een reconstructie van de twee patronen die er 
waarschijnlijk in zitten, mogelijk te maken.
Een tweetal consoles en ankers voor moerbalken, evenals negblokken bij de ingang 
van het vroegere achterhuis waarin de schildering zich bevindt, maken een traditio-
nele datering van het pand (met onder voorbehoud huisnaam de Gulden Eenhoorn) 
aannemelijk. Hoe de schildering juist moet gedateerd worden is in onderzoek.

Marc Hendrickx

Een fragmentje van de ontdekte schildering op de Sint-Paulusplaats 13. (Foto Marc Hendrickx, 
28/10/07)
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