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INLEIDING
Na Antwerpen verloren stad (1860-1885) wandelt samensteller Ronny Van de Velde in een tweede
fotoboek door een stad die ontwaakt uit een lange slaap. De Scheldekaaien zijn rechtgetrokken,
de oude omwalling is gesloopt. De scheepstrafiek neemt explosief toe: nieuwe dokken worden
gegraven, nieuwe stapelhuizen gebouwd. Naar het voorbeeld van de Ringstrasse in Wenen komt
er een echte boulevard met bomenrijen en plantsoenen. Ook hier is de ringlaan rond de oude stad
opgezet als een parcours langs nieuwe openbare gebouwen waarvan de symbolische waarde nog
groter is dan hun gebruikswaarde. De eigenaars en beheerders van de stad beseffen de ideologische
kracht van architectuur en stedenbouw. Het optimisme van de economische boom kent geen
grenzen, men bouwt aan het decor van een langdurige feeststemming. Alle aspecten van het goed
geordende maatschappelijke leven komen aan bod op de leien, van noord tot zuid: handel, kunst,
lering en vermaak, godsdienst, financiën, recht. Van de stapelhuizen waar voortdurend meer
koopwaar binnenkomt en buitengaat naar het Gemeenteplein met schouwburg en atheneum, en
de aangrenzende opera; iets verderop kruist men de verkeersas die de nieuwe ‘kathedraal van den
ijzerenweg’ verbindt met de oude kathedraal; links, voorbij het college van de jezuïeten en hun
neogotische kerk, de square die de hoofdingang van het nieuwe stadspark aangeeft; aan de overkant,
waar eeuwenlang de belangrijkste toegang tot de stad was, de burcht van de Nationale Bank ; wat
verder het gerechtshof dat de overgang naar de nieuwe Zuidwijk aangeeft; via de doorkijk naar het
grote nieuwe Museum voor Schone Kunsten is een synagoog te zien. Het Zuidstation als eindpunt
herinnert eraan dat de ringlaan ook is aangelegd om het toenemende verkeer te verwerken. De
stratengordel van herenwoningen afgewisseld met monumenten is geen verlengstuk van de oude
stad, hij is gericht naar de nieuwe wijken waarmee de stad uitbreidt. Vanuit de boulevard vertrekt
de bebouwing langs de uitvalswegen, wordt de toon gezet voor wijken zoals het Zuid of Zurenborg
die door bouwpromotoren worden ontwikkeld. In de binnenstad worden invalswegen verbreed,
wordt plaats gemaakt voor winkels, banken en kantoren, maar de oude woonbuurten worden
nauwelijks gesaneerd. Tussen 1884 en 1900 groeit de bevolking van 200 000 tot 300 000. Ondanks
een aantal sociale woonprojecten blijft de lagere klasse slecht gehuisvest. In 1914 wonen gemiddeld
11 mensen in de kleine, afgeleefde panden van de arbeiderswijken. De boulevard is ook een cachemisère.
Anvers, métropole du commerce et des arts. De nieuwe culturele infrastructuur en de talrijke
standbeelden van lokale helden suggereren dat de kunsten gelijke tred houden met de snelle
economische groei van de stad. Maar al die trots van steen volstaat niet om de kloof te dichten
tussen de moderne, succesvolle manier van zakendoen in een wereldhaven en de cultureel
reactionaire houding van de burgerij en haar leveranciers. De nieuwe bazen spiegelen zich graag
aan de gouden eeuw van Antwerpen, maar ze missen verbeelding. De Grote Markt is de beste
illustratie van de onherstelbare schade die de ‘imitatieve begeleidingsarchitectuur’ aanricht; pas in
1970 komt er een einde aan. Naast het Stadhuis resten er amper een paar oorspronkelijke gevels.
De reconstructie van een denkbeeldig verleden legt de fundamenten van een vulgaire pretstad.
In hetzelfde perspectief wordt Oud-Antwerpen opgezet als clou van de wereldtentoonstelling
van 1894. Het niveau: notabelen die zich verkleed als tijdgenoten van Rubens laten fotograferen
terwijl ze in een decor van hout en beschilderd zeildoek echte Vlaamse gerechten degusteren.
Patronaatstheater dat vooruitloopt op de disneyficatie van de oude stad. Belangrijke gebouwen die
van de sloop zijn gered worden als monumenten geïsoleerd. Zoals kunstwerken in een museum
verliezen ze voor altijd de band met het dagelijks leven. In dezelfde periode opent ook het ene na
het andere museum: het Kunstnijverheidsmuseum in het Vleeshuis, Museum Plantin-Moretus, het
Museum voor Folklore, het Natuurhistorisch museum in de dierentuin, het Museum voor handel,
nijverheid en volksbeschrijvingskunde, het Oudheidkundig museum in het Steen, het Museum
voor Schone Kunsten. In de lokale kunstscène heerst de overtuiging dat schilders als Wappers en
Leys en de Keyser de ‘Vlaamse Schilderschool’ weer tot leven hebben gewekt, een stijl hebben
ontwikkeld die de eigen volksaard getrouw vertolkt. Kunstenaars, critici en publiek delen het ideaal
van de ‘gulden middenweg’. De Antwerpse academie ziet zich als laatste bastion van eeuwenoud
vakmanschap. Men bindt de strijd aan met de avant-garde die vanuit het kosmopolitische Parijs
de kunstwereld verovert. Tevergeefs uiteraard. De conservatieve mentaliteit die nog wordt versterkt
door de opkomende Vlaamse beweging, brengt louter middelmaat voort. Echte talenten gedijen
niet in die verstikkende omgeving: Henry van de Velde bouwt een internationale carrière uit, zijn
vriend Max Elskamp wordt balling in eigen stad. Het impressionisme loopt in een wijde boog om
de provinciestad heen. Het leven in de nieuwe stedelijke context is geen motief voor de plaatselijke
schilders. Zoals in de Vlaamse literatuur van de tijd trekt men naar het ‘authentieke’ platteland. De
fotografie rest als enige getuige van de stad die onherroepelijk verandert.
De ontwikkeling van de techniek begeleidt de economische groei, en de fotografie evolueert
mee. Wat voor de pioniers nog een magische handeling was, wordt een alledaagse gebeurtenis,
goedkoop en alomtegenwoordig. De nieuwe fotografen zijn niet langer omgeschoolde kunstenaars,

compositie en lichtwerking worden vlakker, missen inspiratie. Patina, charme en suggestie maken
plaats voor zo ‘realistisch’ mogelijke registratie. In ‘de maatschappijen waarin de kapitalistische
productiewijze heerst’ maakt dat naïeve realisme echter niets zichtbaar. Zonder verklarende
constructie zegt de ‘weergave van de werkelijkheid’ alleen maar iets over de buitenkant van de
werkelijkheid. Die foto’s leren ons pas iets over het ware leven als de maatschappelijke betrekkingen
worden onthuld die versteend zijn in de gebouwen, bevroren in de nog ongemakkelijke poses.
Dit geldt voor het werk van vergeten beroepsfotografen, al dan niet in opdracht van overheid of
bedrijven, en net zo goed voor de voorlopers van de snapshot. Zonder gebruiksaanwijzing zijn
het gewoon beelden van vroeger. Men denkt dat het bekijken van die oude foto’s volstaat om
zich in het verleden te verplaatsen. Men vergeet de bewuste en onbewuste beweegredenen van
de makers, de heel verscheiden functies van die foto’s: souvenir, reclame, propaganda, primitieve
citymarketing. Men gaat ervan uit dat de visuele overblijfselen van die tijd de meest representatieve
zijn, dat beelden ‘objectiever’ zijn dan teksten. Alleen voor wie rekening houdt met de complexe
context verduidelijken de foto’s de bedoeling en betekenis van de gebouwen, de macht en rijkdom
die ze uitdrukken. – In dezelfde jaren komt een tegenbeweging op gang die fotografie tot kunst
wil maken. Aanvankelijk imiteert ze de schilderkunst, onder meer het clair-obscur, maar weldra
ontwikkelt ze een specifieke beeldtaal. Die tendens lijkt afwezig in Antwerpen.
Meer dan een sociaal slagveld is de stad een podium waarop opeenvolgende generaties van
machthebbers altijd weer hetzelfde, nauwelijks herschreven stuk opvoeren. Het machtsvertoon in
steen geeft de bewoners de indruk dat ze delen in die grootsheid en uiteindelijk stemmen ze ermee
in dat de stad wordt ingericht tegen hun echte belangen. De stad was toen ook al koopwaar. Om
de openbare gebouwen, de 60 meter brede ringboulevard en het nieuwe stadspark te financieren
volstond een grote lening niet. Van de terreinen die waren vrijgekomen na het slopen van de oude
omwalling verkocht de stad 65 hectaren aan de Société Immobilière d’Anvers, opgericht door een Parijse
vastgoedspeculant. Handelsgeest laat de boulevard verloederen tot een stadssnelweg afgezoomd
door kantoorkolossen en banale flats. Men acht het niet langer nodig om de allesoverheersende
hebzucht mooi in te kleden. De pleinen die niet zoals de Grote Markt worden vervalst tot period
rooms voor toeristen, worden brede straten, zoals de huidige Rooseveltplaats. Er is geen plaats
meer voor markten, circus en vuurwerk. Het collectieve leven verdwijnt en tegelijk ook elke agora.
Het hele terrein wordt door de economie veroverd. Corporate identities bepalen het stadsbeeld.
Openbare gebouwen zijn niet meer te onderscheiden van de dominante bedrijfsarchitectuur. Bij
voorbeeld: het heeft geen zin te treuren om de sloop van het Zuidstation, maar grover belediging
dan het ‘iconische’ gerechtshof dat er nu staat is ondenkbaar: in de metropool wordt nu recht
gesproken in een gepimpte luchthaventerminal.
Maar was een andere stad mogelijk geweest?
Jan Ceuleers

INTRODUCTION
Après l’ouvrage Antwerpen verloren stad (1860-1885), son initiateur, Ronny Van de Velde, nous
fait parcourir dans un deuxième livre de photographies une ville qui se réveille peu à peu après
un long sommeil. Les quais de l’Escaut sont redressés, l’ancien rempart de la ville est démoli. Le
trafic maritime explose : de nouveaux bassins sont creusés, de nouveaux hangars sont construits.
À l’instar de la Ringstrasse à Vienne, on trace un véritable boulevard avec des rangées d’arbres et
des jardins publics. Ici aussi, le boulevard circulaire ceint le centre historique de la ville et dessine
un parcours le long de nouveaux bâtiments publics dont la valeur symbolique dépasse encore
la valeur utilitaire. Les propriétaires et les gestionnaires de la ville prennent conscience de la
puissance idéologique de l’architecture et de l’urbanisme. L’optimisme du boom économique
ne connaît pas de limite ; on construit le décor d’une atmosphère de fête durable. Sur ce qu’on
a appelé « les avenues » à Anvers, tous les aspects de la vie sociale bien ordonnée sont présents,
du nord au sud : le commerce, l’art, l’instruction, le divertissement, la religion, la finance, le
droit et la justice. Des entrepôts qui voient arriver et repartir toujours plus de marchandises,
la place de la Commune avec le théâtre, l’athénée et l’opéra avoisinant ; un peu plus loin, on
traverse le carrefour qui relie « la nouvelle cathédrale du chemin de fer » à l’ancienne cathédrale ;
à gauche, après le collège des Jésuites et son église néo-gothique, s’étend le square qui fait face à
l’entrée principale du parc de la ville ; en face, où se trouvait des siècles durant l’accès principal
à la ville, s’érige à présent le château fort de la Banque Nationale ; un peu plus loin, le palais de
justice indique la transition vers le nouveau quartier dit du « Sud » et dans la percée qui donne
sur l’immense édifice néo-classique qui abrite désormais le Musée des Beaux-Arts, on aperçoit
une synagogue. La gare du Midi, située à l’extrémité sud du boulevard, rappelle que cette artère
a également été construite pour canaliser le trafic croissant. La ceinture de rues où s’alternent
maisons de maître et monuments n’est pas le prolongement de la vieille ville, mais le prélude des
nouveaux quartiers qui constituent l’extension de la ville. À partir du boulevard, l’urbanisation
s’étend le long des routes de sortie et annonce l’émergence de quartiers comme le Sud ou le
Zurenborg que des promoteurs immobiliers développent. Au centre-ville, les voies d’accès sont
élargies, on prévoit des emplacements pour des boutiques, de grands magasins, des banques
et des bureaux, mais on n’assainit qu’à peine les vieux quartiers où résident encore beaucoup
de gens. Entre 1884 et 1900, la population augmente de 200 000 à 300 000 habitants. Hormis
quelques projets de logements sociaux, les classes les plus défavorisées restent mal logées. En
1914, les petites maisons décrépites des quartiers ouvriers comptent en moyenne encore onze
habitants par habitation. Aussi le boulevard n’est-il qu’un cache-misère.
Anvers, métropole du commerce et des arts. La nouvelle infrastructure culturelle et les nombreuses
statues de héros locaux suggèrent que les arts évoluent à pied d’égalité avec la croissance économique
rapide de la ville. Mais tout cet orgueil de pierre ne suffit pas à réduire le fossé entre la gestion
moderne et fructueuse des affaires dans un port international et l’attitude réactionnaire de la
bourgeoisie et de ses fournisseurs. Si les nouveaux patrons aiment faire le parallèle avec l’Âge d’or
d’Anvers, ils manquent toutefois d’imagination. La Grande Place est la meilleure illustration des
dommages irréversibles commis par « l’architecture imitative d’accompagnement » qui ne prendra
fin qu’en 1970. Hormis l’Hôtel de Ville, il ne subsiste plus que quelques façades d’origine. La
reconstruction d’un passé imaginaire pose les fondements d’une vulgaire ville d’attractions. Dans
le même esprit, on construit Le Vieil Anvers comme clou de l’Exposition universelle de 1894, où des
notables déguisés en contemporains de Rubens se font photographier pendant qu’ils dégustent des
plats typiquement flamands dans un décor factice de bois et de bâches peints. Théâtre de patronage
qui présage la disneyification du centre historique de la ville. Des édifices importants sauvés de la
démolition sont isolés en tant que monuments. De même que des œuvres d’art dans un musée, ils
perdent à jamais le lien avec la vie quotidienne. À cette même époque, des musées voient le jour
les uns après les autres : le Musée des Arts décoratifs à la Vleeshuis, le Musée Plantin-Moretus, le
Musée du Folklore, le Musée d’Histoire naturelle au Parc zoologique, le Musée du commerce, de
l’industrie et de l’ethnographie, le Musée de l’Antiquité au Steen, le Musée des Beaux-Arts. La
scène artistique locale est convaincue que des peintres comme Wappers, Leys et De Keyser ont
ranimé « l’École picturale flamande » et ont développé un style qui incarne avec fidélité la véritable
nature du peuple. Artistes, critiques d’art et public partagent l’idéal du « juste milieu ». L’Académie
d’Anvers se considère comme le dernier bastion d’un savoir-faire séculaire. On engage la lutte contre
l’avant-garde qui conquiert le monde à partir de Paris, la cosmopolite. En vain, bien entendu. La
mentalité conservatrice, que le mouvement nationaliste flamand émergent consolide, ne produit
que de la médiocrité. Les véritables talents ne peuvent pas s’épanouir dans cet environnement
oppressant : Henry van de Velde poursuit une carrière internationale, son ami Max Elskamp est un
exilé dans sa propre ville. L’impressionnisme évince la cité provinciale en la contournant de loin. Les
peintres locaux ne se sentent pas inspirés par les motifs de la vie dans le nouveau contexte urbain.
Tout comme la littérature flamande de l’époque, ils lui préfèrent « l’authenticité » champêtre. Ainsi,
la photographie reste le seul témoin des changements irrévocables de la ville.

Le développement de la technique va de pair avec la croissance économique, et la photographie
évolue simultanément. Ce que les pionniers considéraient encore comme une action magique
devient un événement quotidien, bon marché et omniprésent. Les nouveaux photographes ne sont
plus des artistes reconvertis, les compositions et les éclairages deviennent plus banals et manquent
d’inspiration. La patine, le charme et la suggestion cèdent la place à une restitution aussi « réaliste »
que possible. Dans « les sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste », ce
réalisme naïf ne révèle cependant rien : sans construction déclarative, la « reproduction de la
réalité » n’illustre que l’aspect extérieur de la réalité. Les photographies nous apprennent seulement
quelque chose sur la vraie vie quand elles dévoilent les rapports sociaux pétrifiés dans les immeubles,
figées dans des poses encore inconfortables. Cela vaut tout autant pour l’œuvre de photographes
professionnels oubliés, au service – ou pas – d’autorités publiques ou d’entreprises privées, que
pour les précurseurs de l’instantané. Sans mode d’emploi, il s’agit uniquement d’images d’antan.
On pourrait croire qu’il suffit de regarder des photographies anciennes pour se déplacer dans le
passé, mais ce serait oublier les motivations conscientes et inconscientes des photographes et les
fonctions très diverses de la photographie : souvenir, publicité, propagande, marketing urbain
primitif… On part de l’idée que les vestiges visuels de ce temps sont les plus représentatifs, que
des images sont plus « objectives » que des textes. Or ce n’est qu’à celui ou celle qui tient compte
du contexte complexe que les photographies sont susceptibles de fournir une clarification quant à
l’objectif et la signification des bâtiments, quant au pouvoir et à la richesse qu’ils affichent.
Au cours des mêmes années naît un mouvement opposé qui souhaite hisser la photographie
au rang d’art à part entière. Initialement, il imite l’art pictural, entre autres le clair-obscur, mais il
élabore bientôt un langage visuel spécifique. Cette tendance paraît absente à Anvers.
Plus qu’un champ de bataille social, la ville est une scène sur laquelle des générations successives
de détenteurs de pouvoir montent toujours la même pièce qu’ils réécrivent à peine. La démonstration
de force par la pierre donne aux habitants l’impression qu’ils partagent ce faste. Ainsi, ils acceptent
que la ville soit aménagée à leur détriment. La ville était déjà une marchandise à l’époque. Pour
financer les bâtiments publics, le boulevard circulaire de 60 mètres de large et le nouveau parc de
la ville, un grand emprunt n’a pas suffi. La municipalité a vendu 65 hectares des terrains libérés
après la démolition de l’ancien rempart à la Société Immobilière d’Anvers, fondée par un spéculateur
immobilier parisien. L’esprit commerçant laisse le boulevard se dégrader en autoroute urbaine
bordée d’immeubles de bureaux et d’appartements colossaux et quelconques. Il ne semble même
plus nécessaire de parer la cupidité dominante de ses plus beaux atours. Les places publiques qui,
contrairement à la Grand-Place, ne sont plus travesties en period rooms pour touristes deviennent
de larges rues comme la place Roosevelt actuelle. Il n’y a plus de place pour les marchés, les cirques,
les feux d’artifice. La vie collective disparaît et avec elle toutes les agoras. Le terrain tout entier est
pris d’assaut par l’économie. Des identités visuelles commerciales définissent l’image des rues. Les
édifices publics ne se distinguent plus de l’architecture d’entreprise prédominante. S’il est inutile
de regretter le démantèlement de la gare du midi, le palais de justice « iconique » qui se dresse
aujourd’hui à sa place est un affront d’une grossièreté inimaginable : dans la métropole, la justice
est à présent rendue dans un terminal d’aéroport agrémenté.
Mais où donc une autre ville aurait-elle été possible ?
Jan Ceuleers

INTRODUCTION
After Antwerp: Lost City (1860-1885), in a second photography book compiler Ronny Van de
Velde wends his way through a city awakening from a protracted slumber. The quays along the
river Scheldt are straightened, the ancient ramparts demolished. Shipping traffic rises dramatically:
new docks excavated, new warehouses constructed. Following the example of Vienna’s Ringstrasse,
a new boulevard is created with accompanying rows of trees and public gardens. Here, too, the ring
road is built around the old city as a route interspersed with new public buildings whose symbolic
value even surpasses their actual utility. The owners and managers of the city understand the
ideological power of architecture and urban design. The optimism of the economic boom knows
no bounds; a decor is built reflecting a protracted celebratory mood. All aspects of a well-ordered
civil society are encompassed along the boulevard, from north to south: commerce, art, learning
and leisure, religion, finance and law. From the port’s warehouses where ever more merchandise
moves in and out, to the Gemeenteplein with its theatre, Atheneum and adjacent opera house; a
bit further on, one crosses the traffic axis connecting the new ‘railway cathedral’ (Central Station)
with the old cathedral at the Groenplaats; left, beyond the Jesuit college and its neo-gothic church,
the square giving onto the main entrance to the new City Park; on the opposite side, which
for centuries-long provided the main access to town, we find the citadel of the National Bank;
just a bit further on is the main Courthouse, marking a point of transition to the new Zuidwijk
(southern district); on a street perpendicular to the boulevard is a synagogue, leading to the site
of the new Museum for Fine Arts. The Zuidstation as endpoint of the boulevard reminds us that
this inner ‘ring road’ was also constructed to handle the increasing traffic burden. This urban belt
of grand townhouses interspersed with monuments is no mere extension of the old town; rather,
it is directed towards the new districts of the expanding city. Building extends from the boulevard
along major road routes, setting the tone for neighborhoods like ‘het Zuid’ or Zurenborg, built
by property developers. Roads in the inner city are widened, making room for stores, banks and
offices, but the old neighborhoods are but barely granted refurbishment. Between 1884 and 1900,
Antwerp’s population grows from 200,000 to 300,000 inhabitants. Despite a number of socialhousing projects, the lower class is poorly accommodated. In 1914, an average of 11 persons live
in small, decrepit buildings of workers’ neighborhoods. The boulevard also provide a fig leaf for
much misery.
Anvers, métropole du commerce et des arts. The new cultural infrastructure and the many statues
devoted to local heroes suggest that the arts keep pace with the city’s rapid economic growth.
But all this pride set in stone is not sufficient to close the gap between the modern, successful
way of doing business in a world port and the culturally reactionary stance of the bourgeoisie
and its suppliers. The new bosses like to see themselves in the mirror of Antwerp’s golden age,
but they lack the requisite imagination. The Grote Markt (the city’s main square) is a premier
example of the irreparable damage wrought by ‘imitative accompaniment architecture,’ something
that saw its end only in 1970. Aside from the Stadhuis (city hall), there remain but few original
façades. The reconstruction of an imaginary past laid the foundations for a vulgar ‘fun city’. In
this same perspective, elaboration of a whole «village» of Olde Antwerp acts as the punch line
for the city’s World’s Fair of 1894. The level: notables have themselves photographed dressed as
contemporaries of Rubens, while tasting real Flemish dishes in a decor of wood and painted canvas.
Amateur theatre that foreshadows the disneyfication of the old city. Important buildings are spared
demolition and isolated as monuments. Like works of art in a museum they forever after lose
their connection to daily life. This same period, as well, sees the opening of one museum after the
other: the Applied Arts Museum in the Vleeshuis, the Plantin-Moretus Museum, the Museum for
Folklore, the Natural History Museum at the City Zoo, the Museum for Commerce, Industry
and Ethnography, the Ancient Arts Museum at the Steen, and the Museum for Fine Arts. On the
art scene, the prevailing conviction is that artists such as Wappers and Leys and de Keyser had
reawakened the ‘Flemish School’ of painting, developing a style faithfully interpreting the Flemish
national character. Artists, critics and public all share the ideal of the ‘Golden Mean’. The Antwerp
Academy of Art sees itself as the last bastion of a centuries-old craftsmanship. Battle is entered with
the avant-garde of cosmopolitan Paris that is conquering the art world but this combat, indeed,
was to no avail. The conservative mentality that is reinforced by the rising Flemish movement,
produces nothing beyond the ordinary. True talent does not prosper in this stifling environment:
Henry van de Velde builds an internationally-based career; his friend Max Elskamp becomes an
exile in his own city. Impressionism gives this provincial town a wide berth. Life within the new
urban context is no motif for the local painters. Just as in Flemish literature of the time, there is a
withdrawal to the ‘authentic’ countryside. Photography remains as sole witness to the irrevocably
changing city.
Technological advances accompany the economic growth, and photography evolves alongside
it. That which for the pioneers was still a magical process, now becomes something everyday,

cheap and omnipresent. The new photographers are no longer retrained artists, composition
and effects of light become flatter, lack in inspiration. Patina, charm and suggestion make room
for as ‘realistic’ as possible photographic recording. In ‘societies in which the capitalist mode of
production prevails’ this naive realism, however, renders nothing truly visible. Without explanatory
construction, the ‘reproduction of reality’ only has something to say about external reality. These
photographs only teach us something about real life when societal relationships are revealed
petrified in buildings, frozen in awkward poses. This goes for the work of forgotten professional
photographers, commissioned (or not) by government departments or private companies, and as
well for the forerunners of the snapshot. Without a ‘user’s guide’ they are just pictures of earlier
days. One believes that looking at these old photographs suffices to transport one back to the
past. One forgets the conscious and unconscious motives of the makers, the very varied functions
of these photographs: souvenir, advertisement, propaganda, primitive city-marketing. It is taken
as a commonplace that the visual remains of that time are the most representative, that pictures
are more ‘objective’ than words. Only for those who take account of the complex context, do the
photographs clarify the aim and significance of the buildings, the power and wealth that they
express. – In the same years there arises a counter-movement desirous of making photography
an art form. Originally they imitated painting – for example, with chiaroscuro – but they soon
developed a specific visual language. This tendency seems absent in the Antwerp of the day.
More than a social battlefield, the city is a podium upon which successive generations of
powers-that-be always perform the same, barely re-written piece. The show of strength in stone
gives inhabitants the impression that they too share in this grandiosity, and in the end they consent
to the city being developed against their own real interests. Even back then, we have the city as
commodity. In order to finance the public buildings, the 60 meter-wide ring boulevard and the new
City Park, a large loan did not suffice. Of the terrains that became available following demolition
of the ancient ramparts, some 65 hectares were sold by the city to the Société Immobilière d’Anvers,
a company founded by a Parisian real-estate speculator. A mercantile mind-set sees the boulevard
corrupted into an urban highway edged by colossal offices and banal apartment buildings. It
is considered no longer necessary to provide the all-dominating greed with pretty dress. Public
squares – not adulterated into period rooms for tourists as was the case for the Grote Markt –
became wide streets, like the present-day Rooseveltplaats. No longer is there room for markets,
circuses and fireworks. Collective life disappears concomitantly with loss of open public spaces.
The entire urban playing field bows to economic conquest. Corporate identities determine the
city’s countenance. Public buildings are no longer distinguishable from the prevailing business
architecture. For example: there is no sense in mourning the demolition of the Zuidstation, but
a more crass insult than the ‘iconic’ Courthouse that stands there now is unimaginable: in the
metropolis of today’s Antwerp, justice is rendered in a building akin to a pimped-up airport
terminal.
But had a different city indeed been possible?
Jan Ceuleers

1. Hoofdstation of Ooststatie (nu Koningin Astridplein), ca. 1890

2. Hoofdstation of Ooststatie (nu Koningin Astridplein), ca. 1890

3. De Keyserlei, richting Hoofdstation, ca. 1890
4. Hoofdstation (nu Koningin Astridplein), ca. 1890

5. De Keyserlei, richting Hoofdstation, ca. 1890
6. Schoonmaak op de Meir, ca. 1890

7. Dierentuin, muziekpaviljoen, ca. 1893

8. Dierentuin, roofdierengebouw, ca. 1890
9. Dierentuin, natuurhistorisch museum, ca. 1890

10. Dierentuin, melkerijgebouw, na 1898
11. Dierentuin, lama’s voor Egyptische tempel, 1860

12. Dierentuin, Egyptische tempel, ca. 1890

13. Dierentuin, nijlpaarden met op achtergrond Centraal Station in aanbouw, na 1895

14. Beeld Indiaanse ruiter door twee jaguars aangevallen, Dierentuin, na 1869

15. Dierentuin, roofvogelkooi, ca. 1893
16. Dierentuin, dame en giraf, ca. 1893

17. Dierentuin, voedermoment zeehonden, ca. 1893
18. Dierentuin, ritje op de olifant, ca. 1893

19. Centraal Station in aanbouw (links het oude station), 1895

20. Dubbele watertoren, Simonsstraat, 1898

21. Het nieuwe Centraal Station aan het Statieplein (nu Koningin Astridplein), 1905

22. Het nieuwe Centraal Station, vanuit De Keyserlei, 1905

23. Halles Centrales of ‘Criée’ op de Kunstlei, na 1892

24. Hoek Kunstlei (nu Frankrijklei) en De Keyserlei, na 1892
25. Halfvasten op De Keyserlei, ca. 1890

26. Hoek De Keyserlei en Van Ertbornstraat (naar het noorden), ca. 1900
27. Hoek De Keyserlei en Van Ertbornstraat (naar het noorden), na 1918

28. Koninklijk Atheneum, Gemeenteplaats (nu Franklin Rooseveltplaats), na 1884
29. Nederlandse Schouwburg, Kipdorpbrug, na 1874

30. Koninklijke Vlaamse Opera, Kunstlei (nu Frankrijklei), na 1907
31. Koninklijke Vlaamse Opera, achtergevel, Van Ertbornstraat, na 1907

32. Gemeenteplaats (nu Franklin Rooseveltplaats) met Nederlandse Schouwburg op achtergrond, vóór 1895

33. Nederlandse Schouwburg, Kipdorpbrug, na 1874
34. Viskramen op Gemeenteplaats (nu hoek Franklin Rooseveltplaats/Osystraat), vóór 1895

35. Marktvrouwen komen aan op Gemeenteplaats (nu Franklin Rooseveltplaats), vóór 1895
36. Marktvrouwen komen aan op Gemeenteplaats (nu Franklin Rooseveltplaats), vóór 1895

37. Handelslei (nu Italiëlei), na 1913
38. Handelslei (nu Italiëlei), na 1913

39. Handelslei (nu Italiëlei), na 1913
40. Handelslei (nu Italiëlei), richting Paardenmarkt, na 1913

41. Nederlandse Schouwburg, Kipdorpbrug, na 1874
42. Straatleven, ca. 1900

43. Nederlandse Schouwburg, Kipdorpbrug, na 1874
44. Nederlandse Schouwburg, Kipdorpbrug, na 1874

45. Nederlandse Schouwburg, Kipdorpbrug, na 1874

46. Kipdorpbrug, naar Sint Jacobsmarkt (links Kipdorpvest en Lange Nieuwstraat), vóór 1901

47. Leysstraat, vanuit Teniersplaats, vóór 1898

48. Standbeeld David Teniers op Teniersplaats, richting Leysstraat, vóór 1898

49. Standbeeld David Teniers op Teniersplaats, rechts Kipdorpvest, vóór 1898

50. Begin van de Meir (richting Schelde), links Otto Veniusstraat, vóór 1898

51. Leysstraat, richting Centraal Station (links Jezusstraat), vóór 1898

52. Leysstraat, hoek Jezusstraat, 1895-1898

53. Lange Nieuwstraat, zicht op Korte Nieuwstraat en kathedraal, ca. 1890

54. Hoek Keizerstraat en Prinsesstraat, richting Sint-Jacobskerk, vóór 1890.

55. Sint-Jacobstraat, richting Prinsesstraat, 1899

56. Meir nr. 54, ca. 1890

57. Hoek Lange Nieuwstraat en Borzestraat, ca. 1893

58. Handelsbeurs, centrale vergaderruimte, na 1872

59. Handelsbeurs, centrale vergaderruimte met galerij, na 1872

60. Meir, richting Centraal Station, ca. 1900

61. Meir, richting Centraal Station, ca. 1900

62. Meir, richting Centraal Station, links Twaalfmaandenstraat, ca. 1900

63. Korte Nieuwstraat, richting Lange Nieuwstraat, ca. 1900

64. Hoek Sint-Katelijnevest en Lange Nieuwstraat, richting Sint-Carolus Borromeuskerk, ca. 1900

65. Korte Nieuwstraat, 1890

66. De Lanssteek van Rubens klaar voor transport, 11 juli 1890 – Vooraan leden van de ‘commissie van plaatsing’,
v.l.n.r. Paul Nicolié, François Lamorinière, Baron van Havre, Pierre Koch, Theofiel Smekens

67. Stadswaag, richting Venusstraat, ca. 1892

68. Mutsaardstraat, tuin Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, ca. 1900

69. Zuidzijde van Sint Carolus-Borromeuskerk en binnenplein van Handelshogeschool, Korte Nieuwstraat, na 1900

70. Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, ca. 1900

71. Standbeeld Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein, na 1883

72. Leeszaal van stadsbibliotheek (nu Nottebohmzaal), Hendrik Conscienceplein, na 1883

73. Leeszaal van stadsbibliotheek (nu Nottebohmzaal), Hendrik Conscienceplein, na 1883

74. Panorama met Sint-Carolus-Borromeus en Sint-Jacobskerken, ca. 1890

75. Lijnwaadmarkt, ca. 1890

76. Lijnwaadmarkt, richting Blauwmoezelstraat, ca. 1890

77. Melkmarkt, richting Lange Koepoortstraat, rechts Vleminckstraat, ca. 1890

78. Groenplaats, kathedraal en standbeeld van Rubens, ca. 1890

79. Groenplaats, kathedraal en standbeeld van Rubens, ca. 1865

80. Groenplaats, richting kathedraal, ca. 1893

81. Groenplaats, bloemenmarkt (links Jan Blomstraat), ca. 1895
82. Groenplaats, bloemenmarkt (links Jan Blomstraat), ca. 1895

83. Groenplaats, bloemenmarkt, richting Eiermarkt, ca. 1895
84. Groenplaats, bloemenmarkt, richting noorden, ca. 1895

85. Groenplaats, kathedraal en standbeeld van Rubens, ca. 1890

86. Groenplaats, vanuit kathedraal, vóór 1878

87. Handschoenmarkt, put van Quinten Matsijs, zicht op Blauwmoezelstraat, vóór 1875

88. Hoek Handschoenmarkt/Blauwmoezelstraat, ca. 1890

89. Handschoenmarkt, ca. 1890

90. Handschoenmarkt, put van Quinten Matsijs, ca. 1900

91. Eiermarkt, richting Groenplaats, ca. 1895-1900

92. Grote Markt, zuidzijde, ca. 1880

93. Kathedraal, richting westen, ca. 1900

94. Hoek Grote Markt en Braderijstraat, na 1900

95. Grote Markt, ca. 1887-1889

96. Stadhuis, Grote Markt, ca. 1900

97. Markt op de Grote Markt, ca. 1895

98. Markt op de Grote Markt, ca. 1895
99. Markt op de Grote Markt, ca. 1895

100. Grote Markt met fotograaf en toeschouwers, ca. 1895

101. Markt op de Grote Markt, ca. 1895
102. Markt op de Grote Markt, ca. 1895

103. Markt op de Grote Markt, ca. 1895
104. Markt op de Grote Markt, ca. 1895

105. Markt op de Grote Markt, ca. 1890

106. Groepsportret van marktvrouwen voor stadhuis, ca. 1895

107. Grote Markt, richting westen, ca. 1895

108. Panorama vanop kathedraal, richting noordwesten, na 1900

109. Gildenkamersstraat, richting Zilversmidstraat, ca. 1900

110. Panorama vanop stadhuis, richting noorden, links Vleeshuis en midden Sint-Pauluskerk, na 1900

111. Panorama richting noorden, Sint-Pauluskerk en haven, ca. 1893

112. Visverkopers op Veemarkt, ca. 1892

113. Visverkopers op Veemarkt, ca. 1892

114. Veemarkt en Sint-Pauluskerk, ca. 1885

159. Engelse stakingsbrekers – ‘ratten’ – tijdens de grote havenstaking van 1907

160. Engelse stakingsbrekers – ‘ratten’ – tijdens de grote havenstaking van 1907

161. Garde civique tijdens de grote havenstaking van 1907

162. Garde civique tijdens de grote havenstaking van 1907

163. Garde civique tijdens de grote havenstaking van 1907

164. Bonapartesluis, ca. 1878-1880

165. Loodswezen, aanmeldpunt voor emigranten, ca. 1900

166. Willemdok, richting Koninklijke Stapelhuis, vóór 1901
167. Willemdok, richting Koninklijke Stapelhuis, vóór 1901

168. Willemdok, richting Verbindingsdok naar Kattendijkdok, na 1869

169. Dokwerkers laden en lossen, ca. 1900

170. Personeel van de Union Pétrolière Européenne, ca. 1906

171. Rijnkaai, wachtend op aankomst van een Red-Star-Line-schip, ca. 1900
172. Rijnkaai, emigranten wachten om in te schepen aan boord van een Red-Star-Line-schip, ca. 1900

173. Rijnkaai, wachtend op aankomst van een Red-Star-Line-schip, ca. 1900
174. Inschepen aan boord van passagiersboot, ca. 1900

175. Aankomst van overzetboot

176. Zicht op rede van linkeroever, richting noorden, in het midden Kursaal met steiger, vóór 1900

177. Zicht op de rede vanuit linkeroever, tijdens aanleg van noordelijke kaaimuren, vóór 1884.

178. Linkeroever, clubhuis Société Royale Nautique Anversoise (ter hoogte van Waaslandtunnel), rechts clubhuis van de concurrentie, de Royal Yachtclub Anversoise, ca. 1885
179. Linkeroever, terras van het Kursaal, ca. 1890

180. Linkeroever, speeltuin van het Kursaal, ca. 1890
181. Linkeroever, waterpret in afwateringsgracht van Fort Vlaams Hoofd, ca. 1900

182. Linkeroever, Sint-Annadorp, Scheldedijk en veerdam (ter hoogte van Sint-Jansvliet), ca. 1900

183. Linkeroever, speeltuin van het Kursaal, ca. 1900

184. Linkeroever, strandpose, ca. 1900
185. Linkeroever, strandpose, ca. 1900

186. Zicht op de rede vanuit linkeroever, clubhuis van de Société Royale Nautique Anversoise, ca. 1900

187. Zicht op de rede vanuit linkeroever, v.l.n.r. Vleeshuis, Steen, kathedraal, ca. 1900

188. Zicht op de rede vanuit Scheldebocht, ca. 1900

189. Hugo Piéron-Loodts. De Alberta, het koninklijke jacht van Leopold II, vaart de haven uit, ca. 1900

190. Zicht op de rede vanuit linkeroever (aanlegsteiger yachtclub), ca. 1900

191. Zicht op linkeroever, Kursaal en clubhuis van de Société Royale Nautique Anversoise, vóór 1900

192. Zicht op linkeroever, v.l.n.r. Kursaal, yachtclubs en Belvédère, aankomst van veerboot, vóór 1900

200. Ernest Van Dijckkaai, helling naar Zuiderterras, visverkoopsters, na 1887
201. Steenplein, noordzijde van Zuiderterras, na 1887

202. Militaire fanfare op de kaaien, na 1884
203. Kijklustigen op de kaaien, ca. 1890

204. Kruispunt Suikerrui en Ernest Van Dijckkaai, richting kathedraal, ca. 1895

226. Sint-Jansvliet met Waterpoort, vanuit Zuiderterras, na 1887

227. Sint-Jansvliet met Waterpoort, richting noordoosten, na 1887

228. Kermis op Sint-Jansvliet, ca. 1905

229. Garde civique /Burgerwacht op Sint-Jansvliet, ca. 1905

230. Vismijn, hoofdtoegang aan Scheldestraat, na 1894

231. Vismijn aan Scheldestraat, na 1894

232. In de vismijn aan de Scheldestraat, na 1894

233. Ch. Peeters. Sint-Andriesplaats, binnenplein Openbare Reinigingsdienst, ca. 1897

234. Ch. Peeters. Reinigingsdienst, tankwagen om beer te ruimen, type Burton (systeem Talard), dagwerk, 1897
235. Ch. Peeters. Reinigingsdienst, tankwagen om beer te ruimen, oud type Burton, nachtwerk, 1897

236. Egide Linnig. Reinigingsdienst, wagen om slijk en visafval te vervoeren, 1897
237. Egide Linnig. Reinigingsdienst, wagen met stoomluchtpomp (dagwerk), 1897

238. Ch. Peeters. Binnenplein Openbare Reinigingsdienst, oude beerpomp in werking (systeem Düden), nachtwerk, 1897

249. Ch. Peeters. ‘Hulplokaal’ Openbare Reinigingsdienst (stallen, ateliers, magazijn), Viséstraat, 1897

250. Zuiderdokken, richting zuiden, ca. 1890
251. Zuiderdokken, richting noorden, links Zuiderpershuis, ca. 1890

252. Zuiderdokken, richting noorden, ca. 1890
253. Zuiderdokken, richting noorden, links Zuiderpershuis, ca. 1890

254. Hoger Handelsgesticht, Schildersstraat, na 1897

255. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplaats, vóór 1905

256. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplaats, vóór 1905

257. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, eerste verdieping, afdeling ‘museum van de academiekers’, na 1900

258. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, eerste verdieping, afdeling ‘museum van de modernen’, na 1900

259. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, voorgevel bekroond op 15 juni 1905

260. Wereldtentoonstelling 1885: grote hal in aanbouw
261. Wereldtentoonstelling 1894: rechts replica van de beroemde ruïne van burcht Starkenburg aan de Moezel, als proeflokaal van Moezelwijnen

262. Wereldtentoonstelling 1894: panorama van Oud-Antwerpen, onderaan rechts replica van de
Kipdorppoort uit de 16de eeuw, origineel gesloopt in 1866

263. Wereldtentoonstelling 1894: ‘reproductie’ van een Congolees dorp bevolkt door 144 getransporteerde zwarte onderdanen van Leopold II,
op de achtergrond Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
264. Wereldtentoonstelling 1894: Congolees dorp als kermisattractie, bij voorbeeld: de inwoners duiken naar geldstukken die vrijgevige bezoekers in het water gooien

265. Wereldtentoonstelling 1894: v.l.n.r. hal van machines en elektriciteit, Congolees dorp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

266. Variététheater Hippodroom, Leopold de Waelplaats, na 1903

267. Monument ‘Schelde vrij’, Marnixplaats, na 1884

268. Zuidstation, Simon Bolivarplaats, na 1903

269. Leopold II bezoekt Antwerpen, Zuiderlei (nu Amerikalei), links Bouwmeestersstraat met synagoog, na 1893

270. Gerechtshof, Nijverheidslei (nu Britselei), tijdens aanleg van de leien, ca. 1873-1874

271. Gerechtshof, Nijverheidslei (nu Britselei), aangelegde leien, na 1874

272. Inkom Warande (nu Harmoniepark), vanuit Leopoldlei (nu Belgiëlei), na 1890
273. Inkom Warande (nu Harmoniepark), hoek Leopoldlei (nu Belgiëlei), na 1890

274. Inkom Warande (nu Harmoniepark) aan Warandestraat (Koningin Elisabethlei), na 1890

275. Warande (nu Koning Albertpark), richting Jan Van Rijswijcklaan, na 1878
276. Warande (nu Koning Albertpark), richting hoek Prins Albertlei en Mechelsesteenweg, na 1878

277. Warande (nu Koning Albertpark), muziekkiosk, links wachthuis, na 1878

278. Hoek Mechelsesteenweg (links) en Leopoldlei (nu Belgiëlei), ca. 1900

279. Standbeeld ‘de stervende Boduognat’, rond punt Leopoldlei (nu Belgiëlei), na 1861

280. Nationale Bank van België, rechts Kunstlei (nu Frankrijklei), na 1879

281. Leopoldplaats met standbeeld van Leopold I, links Schermersstraat, midden Sint-Jorispoort, ca. 1880

282. Théâtre des Variétés, links Maarschalk Gérardstraat, rechts Schermersstraat, ca. 1895

283. Leopoldplaats met standbeeld van Leopold I, links hoek Schermersstraat, rechts Sint-Jorispoort, na 1883

284. Kruidtuin, Leopoldstraat, ca. 1895
285. Kruidtuin, Leopoldstraat, links orangerie, rechts serres, ca. 1895

286. Standbeeld van Peeter van Coudenberghe en rustieke hovenierswoning aan ingang Kruidtuin, richting Leopoldstraat, na 1870

287. Blauwe Toren, vanuit Oudevaartplaats, richting Frankrijklei, rechts Tabaksvest, vóór 1880

288. Einde van de markt, Oudevaartplaats, ca. 1892
289. Verkoop van tweedehandskleding, Oudevaartplaats, ca. 1892

290. Fruitverkoopsters, Oudevaartplaats, ca. 1892

291. Groenteverkopers, Oudevaartplaats, ca. 1892
292. Hondenverkopers, Oudevaartplaats, ca. 1892

293. Kledingkraam, Oudevaartplaats, ca. 1892
294. Grote markt op Oudevaartplaats, ca. 1892

295. Fruitverkoopster voor kermisbarak, Oudevaartplaats, ca. 1892

296. Groenteverkoopsters, Oudevaartplaats, ca. 1892

297. Marktvrouwen, hoek Hopland en Vaartstraat, ca. 1895

298. Standbeeld van Hendrik Leys, middenberm van Louiza-Marialei, ca. 1900

299. Standbeeld van Jacob Jordaens, Van Breestraat (hoek Stadspark en Maria-Henriettalei), na 1886

300. Standbeeld van Quinten Matsijs, ingang Stadspark (hoek Rubenslei en Quinten Matsijslei), na 1881

301. Standbeeld van Quinten Matsijs, ingang Stadspark (hoek Rubenslei en Quinten Matsijslei), na 1881

302. Monument voor dichter Jan Van Beers, Stadspark, na 1892

303. Standbeeld van Jean-François Loos, Loosplaats, ca. 1900

304. Standbeeld van Jean-François Loos, Loosplaats, ca. 1900
305. Standbeeld van Jean-François Loos, Loosplaats, ca. 1900

306. Stadspark, zicht op Sint-Jozefskerk voorbij hangbrug, ca. 1895
307. Stadspark, rotspartij bovenaan grashelling, ca. 1895

308. Stadspark, winterpret, ca. 1895
309. Stadspark, Van Eycklei, richting Sint-Jozefskerk, ca. 189

310. Poseren in het Stadspark, ca. 1895

311. Fotoportretten van Antwerpse werkende vrouwen, ca. 1900

312. Fotoportretten van Antwerpse werkende vrouwen, ca. 1900

313. Hondenkar, ca. 1900

314. Hondenkar, ca. 1900

315. Hondenkar van melkverkoopster, ca. 1900
316. Hondenkar van melkverkoopster, ca. 1900

317. Hondenkar van melkverkoopster, ca. 1900
318. Hondenkar van melkverkoopster, ca. 1900

319. Antwerpse figuur: Edward Steppé, bekend als ‘Lange Sander’

320. Antwerpse figuur: Henri Van Aken (1854-1909), bekend als ‘Zotte Rik’

321. Voorbeeldige Antwerpenaren, ca. 1890

322. Hondentaxi, ca. 1885

323. Gerard Portielje (1856-1929), schilder

324. Leopold de Wael (1823-1892), burgemeester

325. Jan van Beers jr. (1852-1927), schilder

329. Jacob Jacobs (1812-1879), schilder
330. Max Elskamp (1862-1931), dichter
		

331. Henry van de Velde (1863-1957), schilder, 		
vormgever en architect

326. Amand de Lattin (1880-1959), journalist en schrijver

327. Peter Benoit (1834-1901), toondichter

328. Eugeen Van Mieghem (1875-1930), kunstenaar

332. Georges Eekhoud (1854-1927), schrijver (als scholier)

334. Henri Leys (1815-1869), schilder

Collectie Letterenhuis, Antwerpen

333. Henri de Braekeleer (1840-1888), schilder

335. Emmanuel de Bom (1868 - 1953), schrijver

336. Piet Verhaert (1852-1908), schilder

337. Hendrik Conscience (1812-1883), schrijver

341. Frans van Cauwelaert (1880-1961), politicus

342. Louis Franck (1868 - 1937), politicus

343. Jan van Rijswijck (1853-1906), burgemeester

338. Jef Lambeaux (1852-1908), beeldhouwer

339. François Lamorinière (1828-1911), schilder

340. Hendrik Schaefels (1827-1904), schilder

344. Willem Elsschot (1882-1960), schrijver

345. Pol de Mont (1857-1931), schrijver en
museumdirecteur

346. Alfred Ost (1884-1945), schilder

Collectie Letterenhuis, Antwerpen

347. Tentoonstelling van affiches in de Cercle artistique, littéraire et scientifique d’Anvers/ Koninklijk Kunstverbond Antwerpen, Arenbergstraat, ca. 1893

348. Feestzaal van de Cercle artistique, littéraire et scientifique d’Anvers/Koninklijk Kunstverbond Antwerpen, Arenbergstraat, ca. 1907

349. Kledingzaak In de Noordpool, Hoogstraat 45

350. Binnenzicht van de Halles Centrales of ‘Criée’, Kunstlei (nu Frankrijklei), vóór 1903

351. Stoffenhandel in de ‘Cité’, tussen Oudaan en Everdijstraat, ca. 1900

352. In de Poppenkliniek

353. Opstelling van het panorama De Slag bij Waterloo door Charles Verlat, 1881

354. Messenwinkel Tilquin, Meirplaats 4, ca. 1900

355. In ’t Zwart Paard – aannemer van vervoer, ca. 1900

356. Ossen en Varkens Beenhouwerij, ca. 1900

357. Handel in luxewaren en huishoudelijke artikelen, ca. 1900

358. Patisserie Thys, De Keyserlei 26, ca. 1900
359. Café Anselmo, hoek Anselmostraat en Zuiderlei (nu Amerikalei), ca. 1900

360. Patisserie de l’Avenue, De Keyserlei 51, na 1900

361. A la croix d’or/In het gouden kruis, Groenplaats 15, ca. 1900

362. Café De Mosselbank, Waalse Kaai 24, ca. 1900

1. Hoofdstation of Ooststatie (nu Koningin Astridplein), ca. 1890

2. Hoofdstation of Ooststatie (nu Koningin Astridplein), ca. 1890

3. De Keyserlei, richting Hoofdstation, ca. 1890

Eén jaar na de eerste Belgische spoorverbinding, Brussel-Mechelen, volgt op 5 mei 1835 de lijn Mechelen-Antwerpen. Het eerste
reizigersstation, ‘Borgerhout’, een houten barak aan het begin van
de Carnotstraat, wordt in 1854 vervangen door een nieuw houten
gebouw waar nu het Koningin Astridplein is; het station staat dan
bekend als Ooststatie of Hoofdstation. In 1895 begint de bouw
van het nieuwe station ‘Middenstatie’ of Antwerpen-Centraal,
voltooid in 1905.

4. Hoofdstation (nu Koningin Astridplein), ca. 1890

5. De Keyserlei, richting Hoofdstation, ca. 1890

6. Schoonmaak op de Meir, ca. 1890

Oorspronkelijk Tenierslei, daarna Wapperslei; in 1893 hernoemd
naar een andere Antwerpse schilder, Nicaise de Keyser (181387). In 1867 aanleg van huidige Frankrijklei tot Breydelstraat,
doorsteek tot aan huidige Centraal Station in 1873. Eind 19de eeuw
bebouwing in neoclassicistische of second-empirestijl. Zoals in alle
stationsbuurten bezetten hotels, restaurants, tavernes en winkels
van in het begin de begane grond van de meeste gebouwen.

7. Dierentuin, muziekpaviljoen, ca. 1893

8. Dierentuin, roofdierengebouw, ca. 1890

9. Dierentuin, natuurhistorisch museum, ca. 1890

Gebouwd in 1870-71. De leeuwen die de toegang bewaakten
werden in 1966 van de sloop gered. Ze stonden vanaf 1993 op
wacht bij de ingang van de zoo, maar sinds 2015 dichter bij hun
levende evenbeelden, twee aan het pad tussen de leeuwen en de
zeehonden en twee andere tussen de leeuwen en de tijgers.

De dierentuin is opgericht door de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, gesticht in 1843. Eerste
directeur was Jacques Kets (1785-1865), dier- en plantkundige,
groot verzamelaar die ook zelf dieren opzette. Kets aanvaardde
de functie op voorwaarde dat een museum zou worden gebouwd
voor zijn natuurhistorische verzamelingen. Het museum, waarin
ook levende dieren een plaats vonden, opende in 1844. Gesloopt
in 1893 om plaats te maken voor het grote gebouw dat in 1897
werd ingehuldigd met feestzaal, ‘marmeren zaal’, wintertuin en
museumruimte op de eerste verdieping.

10. Dierentuin, melkerijgebouw, na 1898

11. Dierentuin, lama’s voor Egyptische tempel, 1860

Gebouwd 1898, eclectisch met sterke inslag van neo-Vlaamserenaissance naar ontwerp van Emile Thielens (1854-1911) en Emiel
Van Averbeke (1876-1946). Galerij van Tudorbogen. Interieur:
oorspronkelijke gelagkamer in neorenaissance. Huisvest nu het
planetarium.

12. Dierentuin, Egyptische tempel, ca. 1890

19. Centraal Station in aanbouw (links het oude station), 1895

13. Dierentuin, nijlpaarden met op achtergrond Centraal Station
in aanbouw, na 1895

14. Beeld Indiaanse ruiter door twee jaguars aangevallen,
Dierentuin, na 1869

De nijlpaarden hadden in 1885 een nieuw onderkomen gekregen.

Beeld in kalksteen (1869) van Jozef Geefs (1808-1885) geschonken
door Jacques Vekemans, directeur van de dierentuin van 1865
tot 1888. Duidelijk niet het gevoelige type: ‘Dit is een in de
Zoo onverwacht strijdtafereel. Het thema was zowel voor de
kunstenaar als voor die tijd uitzonderlijk. (…) Het tafereel is
met de nodige fantasie gemaakt. Het model is waarschijnlijk
overgenomen uit een boek.’

16. Dierentuin, dame en giraf, ca. 1893

17. Dierentuin, voedermoment zeehonden, ca. 1893
Volgens Baedekers Handbook for Travellers, Belgium and Holland
van 1891, elke dag om 11 en 16 u.

20. Dubbele watertoren, Simonsstraat, 1898
De watertorens werden zoals de verhoogde spoorwegbermen
bekleed met verschillende kleurige steensoorten afkomstig uit
Belgische groeven. Ze maakten deel uit van een autonoom en
gesloten watervoorzieningssysteem van de spoorwegmaatschappij,
onder meer om stoomlocomotieven van water te voorzien.

De Egyptische tempel werd gebouwd in 1855-56 om de grote Afrikaanse diersoorten te huisvesten. Mooie illustratie van de egyptomanie van de tijd, ontwerp geïnspireerd door de tempels van Denderah
en van het eiland Philae, met schilderingen van voorgevel en portaal
– taferelen in Egyptische stijl die verwijzen naar de hele opzet van
het gebouw. Van de meer dan veertig constructies die in 1861 waren
voltooid op het terrein van de zoo, hebben alleen de Egyptische
tempel en de roofvogelkooi het relatief onbeschadigd overleefd. Het
aanbod was niet beperkt tot dieren en muziek, in de dierentuin (kant
Ploegstraat) bevond zich tot 1905 het panorama Bataille de Wörth
door Alfred Cluysenaar in een paviljoen in Moorse stijl.

15. Dierentuin, roofvogelkooi, ca. 1893

22. Het nieuwe Centraal Station, vanuit De Keyserlei, 1905

Gebouwd in 1855-56, een van de oudste, nog overblijvende
constructies in de dierentuin.

Monumentale gevels van het reizigersgebouw in eclectische
stijl, overwegend neobarok. Representatief voor het interieur
dat overdondert met binnenmuren als gevels, net als de vloer in
verschillende kleuren marmer; de hoge glazen koepel … Geen
‘kathedraal van den ijzerenweg’ maar eerder echo’s van de carceri
van Piranesi of van het justitiepaleis van Brussel. – Het duurt tot
2001 eer een talentrijk auteur het levensecht portret maakt van dit
gebouw. Twee citaten uit Austerlitz, het laatste en grootste boek
van W.G.Sebald (1944-2001): ‘Meteen al bij aankomst, toen de
trein langzaam de donkere stationshal binnenreed over het viaduct
met zijn zonderlinge spitse torentjes aan weerskanten, had mij een

18. Dierentuin, ritje op de olifant, ca. 1893

24. Hoek Kunstlei (nu Frankrijklei) en De Keyserlei, na 1892
Zicht op de Halles Centrales of ‘Criée’. IJzeren markthal, voorgevel in eclectische stijl, gebouwd in 1892 in opdracht van de Société
des Halles et Marchés d’Anvers naar ontwerp van de succesrijke
architect Ernest Dieltiëns (1848-1920). Toen het gebouw plaats
moest maken voor de ‘Vlaamse Opera’ werd voor de ‘Criée’ in
1903 een nieuwe markthal opgetrokken tussen de Van Schoonhovenstraat en de Van Wesenbekestraat, nu nog in gebruik.

21. Het nieuwe Centraal Station aan het Statieplein (nu Koningin
Astridplein), 1905

onbehaaglijk gevoel bekropen, en dat hield aan gedurende de hele
periode die ik in België doorbracht.’ en ‘Toen ik de met een 60
meter hoge koepel overwelfde hal van het Centraal Station betrad,
was mijn gedachte, misschien wel ingegeven door het bezoek aan
de dierentuin en de aanblik van de dromedaris, dat zich hier in
deze luisterrijke maar toen sterk vervallen foyer in de marmeren
nissen kooien moesten bevinden voor leeuwen en luipaarden, en
aquaria voor haaien, kraken en krokodillen, zoals je omgekeerd
in sommige dierentuinen met een klein treintje door de verste
continenten kunt rijden.’

23. Halles Centrales of ‘Criée’ op de Kunstlei, na 1892

25. Halfvasten op De Keyserlei, ca. 1890

26. Hoek De Keyserlei en Van Ertbornstraat (naar het noorden),
ca. 1900

Gesloopt in 1903 om plaats te maken voor de Vlaamse Opera.

Hotel Restaurant Brasserie Pschorr (links) kreeg een goede
vermelding in Baedekers Handbook for Travellers, Belgium and
Holland van 1891.

27. Hoek De Keyserlei en Van Ertbornstraat (naar het noorden),
na 1918

28. Koninklijk Atheneum, Gemeenteplaats (nu Franklin
Rooseveltplaats), na 1884

Na de eerste wereldoorlog kreeg Hotel Pschorr een nieuwe
uitbater en een nieuwe naam, Hotel de Lutèce. Er werd nu Artois
bier geschonken in plaats van het Münchense Pschorr en het
Boheemse Pilsner Kaiserquelle.

Voorgevel van het enorme gebouw in ‘eclectische stijl met
neorenaissance-inslag’, gebouwd in 1882-84 naar ontwerp van
stadsbouwmeester Pieter Dens (1819-1901) die ook verantwoordelijk was voor een tiental politiecommissariaten.

30. Koninklijke Vlaamse Opera, Kunstlei (nu Frankrijklei),
na 1907

31. Koninklijke Vlaamse Opera, achtergevel, Van Ertbornstraat,
na 1907

Monumentaal gebouw in beaux-artsstijl opgericht door de Stad
Antwerpen in 1904-1907, naar ontwerp van stadsbouwmeester
Alexis Van Mechelen (1864-1919), vanaf 1905 geassisteerd door
zijn opvolger Emiel Van Averbeke. Verwant aan de al even
weelderige Stadsfeestzaal, voltooid in 1908, ook ontworpen door
Van Mechelen. Het interieur is consequent uitgevoerd in luxueuze
materialen; sluitstuk is een ronde plafondschildering door Charles
Mertens met als thema ‘Rythmus’, door auteur Alfred Hegenscheidt (1866-1964) omschreven als de ‘al omvattende idee van het
leven als immanente beweging van zelforganisatie’.

33. Nederlandse Schouwburg, Kipdorpbrug, na 1874

29. Nederlandse Schouwburg, Kipdorpbrug, na 1874
Gebouwd 1869-1874 naar ontwerp van Pieter Dens (1819-1901), in
opdracht van het stadsbestuur ter vervanging van de ‘noodschouwburg’ Théâtre des Variétés op de hoek van de Maarschalk
Gérard- en de Schermersstraat. Het ‘Nationaal Toneel’, het eerste
gesubsidieerde Nederlandse theatergezelschap in Vlaanderen,
nam bij de inhuldiging van de nieuwe schouwburg de naam
ervan over. Vanaf 1903 Koninklijke Nederlandse Schouwburg In
1929 verhuisde het gezelschap naar de Bourla. In 1959 beslist de
gemeenteraad het gebouw te laten slopen.

32. Gemeenteplaats (nu Franklin Rooseveltplaats) met Nederlandse
Schouwburg op achtergrond, vóór 1895

36. Marktvrouwen komen aan op Gemeenteplaats (nu Franklin
Rooseveltplaats), vóór 1895

37. Handelslei (nu Italiëlei), na 1913

38. Handelslei (nu Italiëlei), na 1913

39. Handelslei (nu Italiëlei), na 1913

40. Handelslei (nu Italiëlei), richting Paardenmarkt, na 1913

41. Nederlandse Schouwburg, Kipdorpbrug, na 1874

Oorspronkelijk gingen de paardenmarkten door op de Paardenmarkt, daarna in het Damkwartier, en vanaf 1913 nog maandelijks
op de Handelslei. In het interbellum dooft de markt uit, de
motorvoertuigen hebben dan de trekdieren ingehaald.

Een van de grootste pleinen van de stad, aangelegd rond 1867 samen
met de buurt in dambordpatroon Eerst Victorieplaats genoemd, in 1868
Gemeenteplaats, in 1919 opnieuw Victorieplaats en in 1945, na de volgende overwinning, naar de Amerikaanse oorlogspresident Franklin D.
Roosevelt (1882-1945). Plein ook bekend als ‘geuzenhofkens’ naar twee
plantsoenen die in 1875 onder het liberale bestuur waren aangelegd. Tot
einde 1894 gaan op het Gemeenteplein vroegmarkten en gewone markten door. Nu knooppunt voor bus- en tramlijnen, bovenop het drukke
autoverkeer. Mits wat verbeelding en de blik gericht naar de President
Building waant men zich aan het busstation van een Amerikaanse stad.

34. Viskramen op Gemeenteplaats (nu hoek Franklin Rooseveltplaats/
Osystraat), vóór 1895

35. Marktvrouwen komen aan op Gemeenteplaats (nu Franklin
Rooseveltplaats), vóór 1895

42. Straatleven, ca. 1900

43. Nederlandse Schouwburg, Kipdorpbrug, na 1874

44. Nederlandse Schouwburg, Kipdorpbrug, na 1874

45. Nederlandse Schouwburg, Kipdorpbrug, na 1874

46. Kipdorpbrug, naar Sint Jacobsmarkt (links Kipdorpvest en
Lange Nieuwstraat), vóór 1901

Van de 15de tot de 18de eeuw ‘Meirsteeg’, een smalle doorgang van
de Meir naar de vesten; drukke verbindingsweg nadat in 1836 de
spoorlijn Brussel – Antwerpen in gebruik werd genomen en een
station werd gebouwd; in 1855 verbreed en ‘Statiestraat’ hernoemd,
bouw van grote nieuwe herenhuizen; in 1867 verandert de naam
in ‘Leysstraat’ naar de op nr. 12 woonachtige schilder Hendrik
Leys (1815-69). De huizen uit de vroege 19de eeuw maken bij een
nieuwe verbreding in 1898 plaats voor de huidige, monumentale
bebouwing. Het concept van stadsbouwmeester Alexis Van
Mechelen wordt door verschillende architecten uitgevoerd. Als
monumentaal ensemble in eclectische stijl vervult de Leysstraat

49. Standbeeld David Teniers op Teniersplaats, rechts Kipdorpvest, vóór 1898

zijn functie van tussenstop op het traject van Centraal Station
naar kathedraal. En helemaal naar wens van het opdrachtgevende
stadsbestuur vertolkt de overdadige geveldecoratie de euforie van
de economische boom van die tijd. Getrouwe getuigenis van de
Antwerpse belle époque.

48. Standbeeld David Teniers op Teniersplaats, richting Leysstraat,
vóór 1898

50. Begin van de Meir (richting Schelde), links Otto Veniusstraat,
vóór 1898

51. Leysstraat, richting Centraal Station (links Jezusstraat), vóór 1898

Samen met de Leysstraat werd ook de Meir in 1898 verbreed en
rechtgetrokken, na afbraak van panden aan de zuidkant van de
straat. De straat kon dan ten volle zijn rol als verkeersas en winkelstraat bij uitstek gaan spelen.

54. Hoek Keizerstraat en Prinsesstraat, richting Sint-Jacobskerk,
vóór 1890.

Ooit de voornaamste straat van de stad, met veel patriciërswoningen die in de loop van de 19de eeuw worden bezet door banken
en kantoren van andere winstgevende bedrijven. Of hoe de grote
burgerij het centrum overlaat aan de oprukkende economie
‘nieuwe stijl’ en zich terugtrekt naar de rand, eerst aan de nieuwe
lanen op en voorbij de vroegere vesten, later nog verder buiten
de stad.

Het barokke Mariabeeld is hier nog op zijn oorspronkelijke locatie, op de hoek van in 1891 gesloopte Brooikenskapel. Het bevindt
zich nu aan het pand op de tegenoverliggende hoek.

55. Sint-Jacobstraat, richting Prinsesstraat, 1899

56. Meir nr. 54, ca. 1890

57. Hoek Lange Nieuwstraat en Borzestraat, ca. 1893

Processie, luxe versie met alle geledingen van de clerus in vol
ornaat.

Oorspronkelijk huis ‘Den Cleynen Sint-Arnold’, volgens de
legende woonhuis van de ouders van Rubens die er zijn jeugd
zou hebben doorgebracht. In 1854 vervangen door een grote
herenwoning met gevel in second-empirestijl. Het naar Rubens
verwijzende opschrift dateert ook van 1854. Benedenverdieping
heden verminkt.

58. Handelsbeurs, centrale vergaderruimte, na 1872

59. Handelsbeurs, centrale vergaderruimte met galerij, na 1872

60. Meir, richting Centraal Station, ca. 1900

Gebouwd 1531-32 in laatgotische stijl, na brand van 1583 onmiddellijk heropgebouwd naar zelfde ontwerp; open binnenruimte
in 1853 overdekt met koepel in ijzer en glas, geïnspireerd door
Crystal Palace in Londen. Na brand van 1858 heropgebouwd in
neogotische stijl, voltooid in 1872. Kenmerkend is de uitbundige
decoratie, maar ook het gebrek aan eenheid tussen de monumentale gevelpartijen die een groots verleden willen oproepen en de
heel moderne metaalconstructie van de koepel.

Contrast tussen het centrale binnenvallende licht en de duistere
galerij rondom, waar wellicht een ander soort zaken werden
beklonken.

Processie, luxe versie met militaire muziekkapel.

Tijdens de grote verbredingswerken; rechts zijn al een aantal
nieuwe gebouwen afgewerkt.

Op de plaats van de in 1866 gesloopte Kipdorppoort wordt in
1885 een monument opgericht ter herinnering aan de Franse furie,
toen hier in 1583 de Franse troepen van Frans van Anjou werden
verslagen. Het ontwerp van beeldhouwer Joris Geefs (1850-1933)
en architect Frans van Dijk (1853-1939) stelt de maagd van Antwerpen voor die zegeviert over het Franse geweld. In 1901 begeeft het
beeld het. Het wordt opnieuw gegoten en verhuist tot 1948 naar
de Gemeenteplaats, dan in gezelschap van beelden van Van Dijck,
Jordaens en Leopold de Wael. De resterende maagd rust nu in de
reserves van het Middelheimmuseum.

47. Leysstraat, vanuit Teniersplaats, vóór 1898

53. Lange Nieuwstraat, zicht op Korte Nieuwstraat en kathedraal,
ca. 1890

52. Leysstraat, hoek Jezusstraat, 1895-1898

Standbeeld van David Teniers (1610-1660) door Joseph Ducaju
(1823-1891) die ook tekende voor andere standbeelden in Antwerpen, onder meer van Boduognat en Hendrik Leys. Vergeleken bij
de oorspronkelijke sokkel getuigt het huidige voetstuk niet echt
van veel goede smaak.

61. Meir, richting Centraal Station, ca. 1900
Links monumentaal hoekhuis in Louis Philippestijl, gebouwd in
1854. ‘Storend verbouwde begane grond.’

64. Hoek Sint-Katelijnevest en Lange Nieuwstraat, richting
Sint-Carolus Borromeuskerk, ca. 1900

67. Stadswaag, richting Venusstraat, ca. 1892
Op de Stadswaag gingen vanaf jaren 1880 tot in de twintigste
eeuw vroegmarkten en algemene markten door.

62. Meir, richting Centraal Station, links Twaalfmaandenstraat,
ca. 1900

65. Korte Nieuwstraat, 1890
‘Calvarie’ opgericht op de Katelijnebrug in 1736; verwijderd in
1797-98 door ongelovigen met sympathie voor de Franse revolutie;
teruggeplaatst in 1815 en gerestaureerd in 1859. Vandaag ontbreken
de verlichtingselementen, en uiteraard de twee houten borden en
de twee laurierbomen die de viering van 75 jaar terugkeer van de
installatie luister moesten bijzetten.

68. Mutsaardstraat, tuin Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten, ca. 1900
Beeld in marmer van Mathias van Bree (1773-1839), gezagsgetrouw
schilder en directeur van de Academie onder het Hollandse
bewind, door J.B. De Cuyper (1849). Links zijgevel van het
voormalige Museum van de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten, neoclassicistische stijl, gebouwd 1839-43 naar ontwerp
van Pierre Bourla (1783-1866).

63. Korte Nieuwstraat, richting Lange Nieuwstraat, ca. 1900
Processie, ter hoogte van het ‘Sint-Ignatiusgesticht’, een nieuw
college van de jezuïeten, voltooid in 1858.

66. De Lanssteek van Rubens klaar voor transport, 11 juli 1890
– Vooraan leden van de ‘commissie van plaatsing’, v.l.n.r. Paul
Nicolié, François Lamorinière, Baron van Havre, Pierre Koch,
Theofiel Smekens
Eén van de vele werken die verhuisden van het Museum van de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten naar het nieuwe
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten dat werd ingehuldigd
op 11 augustus 1890.

69. Zuidzijde van Sint Carolus-Borromeuskerk en
binnenplein van Handelshogeschool, Korte Nieuwstraat,
na 1900

70. Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein,
ca. 1900

71. Standbeeld Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein,
na 1883

Gebouwd 1615 tot 1621 in opdracht van de jezuïetenorde. De
monumentale voorgevel wordt omwille van zijn geslaagde
dynamische compositie beschouwd als een hoogtepunt van de
kerkelijke barok.

Beeld door Frans Joris (1851-1914). Na de inhuldiging van het
standbeeld in 1883 werd het plein hernoemd naar ‘de man die zijn
volk leerde lezen’ (1812-1883). Sinds de 17de eeuw heette het plein
‘Jezuïetenplein’ naar de strijdvaardige orde die met kerk, professiehuis en sodaliteit van de buurt haar uitvalsbasis had gemaakt.

73. Leeszaal van stadsbibliotheek (nu Nottebohmzaal), Hendrik
Conscienceplein, na 1883

 ecenas Oscar Nottebohm (1865-1935) die niet alleen de bibliom
theek maar ook het Museum voor Schone Kunsten heeft verrijkt
met grote schenkingen.

74. Panorama met Sint-Carolus-Borromeus en Sint-Jacobskerken,
ca. 1890

76. Lijnwaadmarkt, richting Blauwmoezelstraat, ca. 1890

77. Melkmarkt, richting Lange Koepoortstraat, rechts
Vleminckstraat, ca. 1890

De stad koopt in 1879 de voormalige sodaliteit van de jezuïeten,
gelegen tussen Conscienceplein en Sint-Pieter en Paulusstraat,
om er de bibliotheek te vestigen. Bij de verbouwing van het
interieur in 1880 werd voor een functionele moderne metaalconstructie gekozen. Ingehuldigd in 1883 bleek de bibliotheek snel
te klein en werd in 1895 de ‘volksbibliotheek’ overgebracht naar
de Blindenstraat. In 1930 volgde een grote uitbreiding op een
ook van de jezuïeten gekocht perceel aan de Korte Nieuwstraat;
laatste uitbreiding in 1997. Het oudste deel van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience heet sinds 1936 Nottebohmzaal, naar

75. Lijnwaadmarkt, ca. 1890

Tot 1897 gaat op de Lijnwaadmarkt elke vrijdag de ‘hout-, bezemen mastentoppenmarkt’ door.

72. Leeszaal van stadsbibliotheek (nu Nottebohmzaal), Hendrik
Conscienceplein, na 1883

78. Groenplaats, kathedraal en standbeeld van Rubens, ca. 1890

79. Groenplaats, kathedraal en standbeeld van Rubens, ca. 1865

Het standbeeld van Rubens door Willem Geefs (1805-1883)
vormt sinds 1843 een uitstekend repoussoir voor de indrukwekkende zuidgevel van de kathedraal. Een van de meest populaire
stadszichten dat voor de cultuurtoerist de belangrijkste redenen
van zijn bezoek samenvat.

De bomen op de Groenplaats werden aangeplant in 1863.

81. Groenplaats, bloemenmarkt (links Jan Blomstraat), ca. 1895

82. Groenplaats, bloemenmarkt (links Jan Blomstraat), ca. 1895

80. Groenplaats, richting kathedraal, ca. 1893

87. Handschoenmarkt, put van Quinten Matsijs, zicht op
Blauwmoezelstraat, vóór 1875

88. Hoek Handschoenmarkt/Blauwmoezelstraat, ca. 1890

Vanaf de jaren 1860 ging de handel in handschoenen achteruit, en
verdiende het plein eerder de naam ‘oude-schoenen-markt’. Nog
in de jaren 1920 kon er men elke vrijdag terecht.

De kerkzijde van de Blauwmoezelstraat die sinds de 15de eeuw achter een huizenrij schuil ging, werd in 1875-77 weer vrij gemaakt.

83. Groenplaats, bloemenmarkt, richting Eiermarkt, ca. 1895

90. Handschoenmarkt, put van Quinten Matsijs, ca. 1900

89. Handschoenmarkt, ca. 1890

91. Eiermarkt, richting Groenplaats, ca. 1895-1900

92. Grote Markt, zuidzijde, ca. 1880
Links in beeld, op hoek Grote Markt en Maalderijstraat groot
pand uit 1736, voorgevel naar ontwerp van de grote architect
Jan Peter Van Baurscheit jr. (1699-1768). De aanpalende huizen,
overwegend van de 18de eeuw, moesten in de jaren 1950 (!) wijken
voor jammerlijke constructies in ‘traditionele’ stijl die de Grote
Markt in een Disneydecor hebben veranderd.

84. Groenplaats, bloemenmarkt, richting noorden, ca. 1895
Vanaf 1878 stonden er bloemenkramen op de Groenplaats,
aanvankelijk alleen op vrijdag, later elke dag. In de jaren 1950 was
er nog bloemenmarkt op zondag; vandaag houdt nog een enkele
bloemenverkoper stand.

85. Groenplaats, kathedraal en standbeeld van Rubens, ca. 1890

86. Groenplaats, vanuit kathedraal, vóór 1878
Rechts de Nationalestraat – verbinding tussen het oude centrum
en de nieuwe zuidwijk – waarvan het stuk tussen Jan Van
Rijswijckplaats en Groenplaats werd aangelegd tijdens de saneringswerken van 1876-81; vanaf 11 mei 1878 vervangt die officieel
de smalle Boeksteeg.

93. Kathedraal, richting westen, ca. 1900

94. Hoek Grote Markt en Braderijstraat, na 1900
Mooie illustratie van verzonnen verleden. Bij de verbreding
van de Braderijstraat in 1886-89 werd het hoekhuis ‘Tafelronde’
afgebroken. Grote Markt nr.3, nu Café Den Engel, werd in 1900
gebouwd in neorenaissance stijl naar ontwerp van Eugène Geefs
(1854-1925), een specialist in neostijlen die ook meewerkte aan
‘Oud Antwerpen’ op de wereldtentoonstelling van 1894. Alsof
die ‘interpretatie’ van een denkbeeldig verleden nog niet genoeg
was, werd in het fronton 1579 aangebracht als bouwdatum. –
Niet alleen op de Grote Markt, maar nergens zo massaal, is vanaf einde 19de eeuw tot rond 1970 in Antwerpen aan ‘imitatieve
begeleidingsarchitectuur’ gedaan, met de bedoeling de stad ‘een

afglans van zijn vroegere luister terug te geven’. Wat verklaart
dat zelfs de argeloze wandelaar zich meer dan eens afvraagt of hij
niet in het decor van een kostuumdrama is beland.

95. Grote Markt, ca. 1887-1989

96. Stadhuis, Grote Markt, ca. 1900

97. Markt op de Grote Markt, ca. 1895

104. Markt op de Grote Markt, ca. 1895

105. Markt op de Grote Markt, ca. 1890

106. Groepsportret van marktvrouwen voor stadhuis, ca. 1895

99. Markt op de Grote Markt, ca. 1895

100. Grote Markt met fotograaf en toeschouwers, ca. 1895

107. Grote Markt, richting westen, ca. 1895

108. Panorama vanop kathedraal, richting noordwesten, na 1900

109. Gildenkamersstraat, richting Zilversmidstraat, ca. 1900

Het huizenblok links, tussen Suikerrui en Peerdstraat, werd in
1907 gesloopt en is nu een plantsoen waar sinds 1950 het beeld De
Buildrager (1885) van Constantin Meunier staat.

Linksonder stadhuis, met verbrede Braderijstraat; zicht op linkeroever en Scheldebocht; rechts Sint-Pauluskerk.

Links huis ‘Valkenborgh’, gebouwd 1578, gerestaureerd 1952-1955.

110. Panorama vanop stadhuis, richting noorden, links Vleeshuis
en midden Sint-Pauluskerk, na 1900

111. Panorama richting noorden, Sint-Pauluskerk en haven, ca. 1893

112. Visverkopers op Veemarkt, ca. 1892

Tot 1882 staat de Vrijheidsboom in het midden van de Grote
Markt. In 1887 vervangt een lokaal verhaal in brons het symbool
van de strijd tegen de tirannie. Wat niets afdoet aan het talent
waarmee Jef Lambeaux (1852-1908) alle elementen van de gefabriceerde mythe van Brabo heeft opgestapeld tot een fraai decorstuk.
Moet de zeehond worden begrepen als ironische voetnoot bij
de verzonnen etymologie die boven het banale ‘aan de werf’ als
oorsprong van de naam van de stad een remake van David en
Goliath verkiest?

98. Markt op de Grote Markt, ca. 1895

De Grote Markt was tot de jaren 1920 de locatie van een echte
markt, dagelijks vroegmarkt en op woensdag en vrijdag een markt
met verzorgde kramen. Later verhuisden de marktkramers naar
het Sint-Jansplein en de Oud Arsenaalplein (nu Oudevaartplaats).

101. Markt op de Grote Markt, ca. 1895

102. Markt op de Grote Markt, ca. 1895

103. Markt op de Grote Markt, ca. 1895

114. Veemarkt en Sint-Pauluskerk, ca. 1885

115. Veemarkt met ‘hout-, bezem en mastentoppenmarkt’, ca. 1909

122. Panorama vanop Sint-Pauluskerk, links Nosestraat met voormalig klooster, rechts Tolhuis en Loodswezen, na 1899

123. Panorama vanop Sint-Pauluskerk, richting noorden,
Sint-Paulusstraat, links Loodswezen, na 1895

124. De nieuwe Scheldekaaien, richting zuiden, winter 1890-1891

116. Pluimveeverkopers op Veemarkt, ca. 1895-1900

117. Pluimveeverkopers op Veemarkt, ca. 1895-1900

118. Veemarkt, waterpomp en Sint-Pauluskerk, ca. 1885

125. Dichtgevroren Schelde, winter 1890-1891

126. Dichtgevroren Schelde, overzetboot naar linkeroever, winter
1890-1891

127. De nieuwe Scheldekaaien, richting noorden, winter 1890-1891

119. Sint-Paulusplaats, achtergevel van Tolhuis, markt van oude
kleren, ca. 1907

120. Groentenverkoopster, Sint-Paulusplaats, ca. 1895

121. Panorama richting westen, het bijna voltooide Tolhuis en
rechts het Loodswezen, ca. 1898

128. Egide Linnig, Kempisch dok, vuilnis en beer worden overgeladen op binnenschepen, vóór 1886

129. Egide Linnig, Kempisch dok, vuilnis en beer worden overgeladen op binnenschepen, vóór 1886

130. Willemdok, richting Hanzehuis, ca. 1890

113. Visverkopers op Veemarkt, ca. 1892
Van de vroege 15de eeuw werden op de Veemarkt inderdaad
runderen verkocht, tot die activiteit in december 1877 verhuisde
naar het nieuwe slachthuis in het Damkwartier. De Veemarkt was
nog altijd de plek waar oude kleren en één keer per week kippen
en duiven werden verkocht; van 1882 tot 1893 was er vismarkt; tot
de eerste wereldoorlog nog veel andere markten, nadien enkel nog
sporadisch.

Het Tolhuis of douanegebouw werd in 1894-1899 gebouwd in
neobarokstijl naar ontwerp van Joseph Schadde (1818-1894) en
Eugène Geefs (1854-1925). Het Loodswezen, naar ontwerp van
Hendrik Kennes en Ferdinand J.A. Truyman (1857-1939), geïnspireerd door de Engelse renaissance, werd ingehuldigd in 1895,
samen met de honderdste hydraulische kraan in de haven.

De Stedelijke Reinigingsdienst beschikte in het Kempisch dok
over een eigen haventje van 85 bij 35 m voor het overladen op binnenschepen. Vuilnis werd naar de Kempen vervoerd, beer naar de
‘Stadsputten’ van Rupelmonde. Nadat het nieuwe hoofdgebouw
van de reinigingsdienst aan Sint-Andriesplaats in gebruik was
genomen in 1886, werd aan de Zuiderdokken overgeladen.

131. Hanzehuis, bevroren dok, winter 1890-1891

132. Napoleonkaai, richting Koninklijke Stapelhuis, ca. 1885

133. Brand van het Hanzehuis, 10 december 1893

140. Zelfbewuste dokwerkers, ca. 1900

141. Dokwerkers laden en lossen, ca. 1900

142. Dokwerkers laden en lossen, ca. 1900

134. Ruïnes van het Hanzehuis, december 1893

135. Kapitein met deel van bemanning, ca. 1890

136. Aan de kaaien, ca. 1890

143. Hugo Piéron-Loodts. Eerste-klas-treinwagon wordt aan
boord van SS Milos geladen, 1906

144. Hugo Piéron-Loodts. Scheepsherstelling in droogdok, ca. 1900

145. Hugo Piéron-Loodts. SS Anversville in droogdok, 1900

146. Hugo Piéron-Loodts. Veel scheepsherstellers aan boord van
SS Heidelberg, 1901

147. Hugo Piéron-Loodts. SS Japan in droogdok, 1898

Hanzehuis of Oostershuis werd gebouwd rond 1560 in renaissancestijl naar ontwerp van Cornelis Floris de Vriendt(1514-1575),
ook bouwmeester van het stadhuis; vernietigd door brand in 1893.
Het Hanzehuis bevond zich op de vooruitstekende kademuren
die Bonapartedok en Willemdok scheiden. Op dezelfde locatie
staat vandaag het Museum aan de Stroom, representatief voorbeeld van de beledigende gadgetarchitectuur die wereldwijd grote
bijval krijgt van de machthebbers.

137. Hugo Piéron. Zicht op Verbindingsdok tussen Willemdok en
Kattendijkdok, hoek Amsterdamstraat, na 1869

138. Willemdok, richting Koninklijke Stapelhuis, vóór 1901

139. Kijklustigen aan de kaaien, ca. 1900

La Franco-Belge de Réparations Navales, later Antwerp Dry
Docks, was gevestigd achter droogdok nr.2 waar zich nu het
Algemeen Werkhuis Noord bevindt. De firma is nog altijd actief.

148. Hugo Piéron-Loodts. SS Gerd in droogdok, 1899

149. De dokken, ca. 1900

150. Hugo Piéron-Loodts. Graanzuiger, 1882

151. Koninklijke Stapelhuis, kant Handelslei (nu Italiëlei), ca. 1905
Monumentaal complex gelegen tussen Willemdok en Italiëlei
opgetrokken op de plaats van het oorspronkelijke stapelhuis van
1830, uitgebreid in 1844; gedeeltelijk ingestort in 1855, eerste brand
in 1857, ongeveer helemaal uitgebrand in 1901. Nieuwe stapelhuis
werd gebouwd 1901-1906; gesloopt in 1990. Dankzij de lucratieve
samenwerking van stadsbestuur en vastgoedsector is dit stadsdeel
grondig van functie veranderd. Het vroegere stapelhuis is vervangen door banale kantoorkolossen en dure woonkazernes.

152. Dokwerkers laden en lossen, ca. 1905

153. Dokwerkers laden en lossen, ca. 1905

154. Personeel van Luik Natie, na 1913

158. Wachtend op de volgende aanwerving aan de ‘Luien hoek’,
tussen Bonapartedok en Willemdok, ca. 1909

159. Engelse stakingsbrekers – ‘ratten’ – tijdens de grote
havenstaking van 1907

160. Engelse stakingsbrekers – ‘ratten’ – tijdens de grote
havenstaking van 1907

Stakers vernielen goederen en natiewagens. Ter versterking van
de politie doet burgemeester Hertogs beroep op de rijkswacht en
mobiliseert hij de garde civique (burgerwacht). Samenscholingen van meer dan vijf personen worden verboden. Maatregelen
die de woede van de stakers nog aanvuren. Als ze de volgende
dag proberen in de haven brand te stichten, haalt Hertogs er
nog het leger bij om de opslagplaatsen te bewaken. Te laat, want
in de loop van de namiddag breekt een enorme brand uit in de
houtstapels ten noorden van het Houtdok; twee hectaren hout
en enkele huizen gaan in vlammen op. Op 4 september zegt de
baas der bazen Steinmann in een interview met Le Petit Bleu:
‘We nemen alleen genoegen met een overwinning. De arbeiders

De relatieve sociale rust in de haven werd vanaf juni 1907 grondig verstoord door de eerste grote havenstaking. De patroons
weigerden niet alleen de lonen te verhogen, maar wilden vooral
de volledige onderwerping van de dokwerkers en hun vakbonden. Daniel Steinmann, in 1907 voorzitter van de Scheepvaartvereniging, ‘eiste “kort en bondig de onderwerping van de arbeiders”, en hij was er van overtuigd dat de honger de stakers tot
deze overgave zou dwingen.’ (Van Isacker) Uit Engeland worden
in augustus dokwerkers aangevoerd om de staking te breken
Het gaat hard tegen hard, en op 3 september breken rellen uit.

155. Dokwerkers laden en lossen, ca. 1905

156. Dokwerkers laden en lossen, ca. 1905

157. Dokwerkers laden en lossen, ca. 1905

161. Garde civique tijdens de grote havenstaking van 1907

162. Garde civique tijdens de grote havenstaking van 1907

zullen moeten toegeven. Dat is de natuurlijke gang der zaken.’
En tegen La Métropole: ‘We willen dat ze zich gewoon helemaal
overgeven. Punt aan de lijn.’ Maar de dokwerkers houden het
vol, vooral dank zij massale steunacties uit het hele land. Na een
compromis opgezet door de Antwerpse politici gaan ze op 27
september weer aan het werk. Een pyrrhusoverwinning voor het
patronaat, want de macht van de vakbonden was niet gebroken.

163. Garde civique tijdens de grote havenstaking van 1907
De Garde civique of Burgerwacht is gegroeid uit de burgermilities
die spontaan werden opgericht tijdens de opstand van 1830. Erkend door de het Voorlopig Bewind, georganiseerd op gemeentelijk niveau, met als opdracht : ‘de gehoorzaamheid aan de wetten
behouden, de openbare orde en rust handhaven of herstellen, het
waarborgen van de onafhankelijkheid van België en de integriteit
van zijn grondgebied.’ Nauwelijks actief na 1831; gereorganiseerd
in 1848 als reactie op de revolutie in Frankrijk en sociale onrust in
België, in de meeste gemeenten onder controle van de liberalen.
In de volksmond heette de paramilitaire organisatie ‘operetteleger’
en haar leden ‘zondagssoldaten’. Ze werd nochtans ingezet bij

165. Loodswezen, aanmeldpunt voor emigranten, ca. 1900

oproer en bij stakingen. In een aantal situaties schoot de Burgerwacht met scherp en vielen er doden, onder meer in Charleroi
(1886), Oostende (1887), Bergen (1893) en Leuven (1902). Op 31
oktober 1914 werden de milities naar huis gestuurd, toen bleek dat
ze niet zo bruikbaar waren in oorlogstijd.

164. Bonapartesluis, ca. 1878-1880

166. Willemdok, richting Koninklijke Stapelhuis, vóór 1901

167. Willemdok, richting Koninklijke Stapelhuis, vóór 1901

174. Inschepen aan boord van passagiersboot, ca. 1900

175. Aankomst van overzetboot

176. Zicht op rede van linkeroever, richting noorden, in
het midden Kursaal met steiger, vóór 1900

169. Dokwerkers laden en lossen, ca. 1900

170. Personeel van de Union Pétrolière Européenne, ca. 1906

177. Zicht op de rede vanuit linkeroever, tijdens aanleg van noordelijke kaaimuren, vóór 1884.

178. Linkeroever, clubhuis Société Royale Nautique Anversoise
(ter hoogte van Waaslandtunnel), rechts clubhuis van de concurrentie, de Royal Yachtclub Anversoise, ca. 1885

179. Linkeroever, terras van het Kursaal, ca. 1890

Oudste getijdesluis van noordelijk Antwerpen, tussen het
Bonapartedok en de Schelde. In opdracht van Napoleon gebouwd
samen met het Bonapartedok, voltooid in 1811. Gedempt in 1976.
Oude sluiswachterswoning aan zuidkant van de vroegere sluis is
nu in gebruik als café.

171. Rijnkaai, wachtend op aankomst van een Red-Star-Line-schip,
ca. 1900

172. Rijnkaai, emigranten wachten om in te schepen aan boord
van een Red-Star-Line-schip, ca. 1900

De Belgische rederij Red Star Line onderhield van 1873 tot 1934
een geregelde dienst tussen Antwerpen en New York en soms
tussen Antwerpen en Philadelphia, met 23 eigen en meer dan 150
gecharterde schepen. Faillissement in 1935. Vervoerde ongeveer
twee miljoen emigranten naar Amerika. In 2013 opende in
Antwerpen het Red Star Line Museum.

In het Loodswezen werden de passagierslijsten opgesteld en
bewaard van schepen met emigranten aan boord.

168. Willemdok, richting Verbindingsdok naar Kattendijkdok,
na 1869

173. Rijnkaai, wachtend op aankomst van een Red-Star-Line-schip,
ca. 1900

De westgevel van de Sint-Pauluskerk – links van het midden –
werd geheel herwerkt in het vierde kwart van de 19de eeuw naar
een gravure uit de 17de eeuw die de toestand weergeeft voor de
brand van 1679. Na die brand werd het schip afgedekt met een
schilddak en werd de westgevel afgesloten met een eenvoudige
daklijst, zoals nog zichtbaar op deze foto. Bij de rechttrekking
van de Scheldekaaien werd het noordelijke deel van de nieuwe
kaaimuren gebouwd tussen 1877 en 1884.

180. Linkeroever, speeltuin van het Kursaal, ca. 1890

181. Linkeroever, waterpret in afwateringsgracht van Fort Vlaams
Hoofd, ca. 1900

182. Linkeroever, Sint-Annadorp, Scheldedijk en veerdam (ter
hoogte van Sint-Jansvliet), ca. 1900

189. Hugo Piéron-Loodts. De Alberta, het koninklijke jacht van
Leopold II, vaart de haven uit, ca. 1900

190. Zicht op de rede vanuit linkeroever (aanlegsteiger yachtclub),
ca. 1900

191. Zicht op linkeroever, Kursaal en clubhuis van de Société
Royale Nautique Anversoise, vóór 1900

183. Linkeroever, speeltuin van het Kursaal, ca. 1900

184. Linkeroever, strandpose, ca. 1900

185. Linkeroever, strandpose, ca. 1900

192. Zicht op linkeroever, v.l.n.r. Kursaal, yachtclubs en Belvédère,
aankomst van veerboot, vóór 1900

193. Steenplein, veerboot aangemeerd aan ponton in inham van
de kaaimuur, na 1887

194. Zuiderterras, richting zuiden, na 1887

196. Noorderterras, na 1885

197. Kruispunt Suikerrui en Ernest Van Dijckkaai, multicultureel
moment, ca. 1895

Sint-Annadorp (ter hoogte van het gebouw van de voetgangerstunnel) was rond 1900 een populaire plezierzone met cafés,
restaurants, casino … Men stak de Schelde over per veerboot, en
naargelang de beschikbare middelen trok men naar de dorpscafés,
of stroomafwaarts naar het Kursaal of het luxueuze Belvédère waar
men zijn geld kon vergooien in een casino.

186. Zicht op de rede vanuit linkeroever, clubhuis van de Société
Royale Nautique Anversoise, ca. 1900

187. Zicht op de rede vanuit linkeroever, v.l.n.r. Vleeshuis, Steen,
kathedraal, ca. 1900

188. Zicht op de rede vanuit Scheldebocht, ca. 1900

De grote café-restaurants Kursaal en Belvédère werden beide gebouwd
in 1885; de twee obelisken van Kursaal werden afgebroken in 1900. Het
Belvédère was een klasse hoger en had ook een casino. Druk bezocht
door de hogere burgerij. Zelfs succesrijke kunstenaars zoals Peter
Benoit kwamen er hun kans wagen aan de speeltafels. – De clubhuizen
van de Société Royale Nautique Anversoise (1878) en van haar concurrent de Yachtclub Anversoise (vanaf 1904 Royal Yachtclub de Belgique)
waren gescheiden door een vaargeul en werkhuizen. Het Belvédère en
het clubhuis van de S.N.R.A. werden in 1914 door de Duitsers in puin
geschoten, het Kursaal werd in 1918 door de bezetter gesloopt.

195. Ponton aan het Steenplein, richting Zuiderterras, na 1887

Samen met het Noorderterras gebouwd 1884-87. Paviljoen in
neoclassicistische stijl dat afbrandde in 1973 en in 1991 werd het
vervangen door een groter gebouw. De neogotische tegenhanger
van dit paviljoen op het Noorderterras bleef bewaard.

198. Foodtruck avant la lettre aan de kaaien, ca. 1900

201. Steenplein, noordzijde van Zuiderterras, na 1887

199. Noorderterras, na 1887

200. Ernest Van Dijckkaai, helling naar Zuiderterras,
visverkoopsters, na 1887

207. Suikerrui richting kathedraal, ca. 1895

208. Huizenblok ten zuiden van het stadhuis, vóór 1907

202. Militaire fanfare op de kaaien, na 1884

203. Kijklustigen op de kaaien, ca. 1890

210. Lange Ridderstraat, richting kathedraal, ca. 1890

211. Lange Ridderstraat, richting kathedraal, ca. 1890

212. Straatleven

205. Suikerrui richting kathedraal, rechts Grote Pieter
Potstraat, ca. 1895

206. Suikerrui en Ernest Van Dijckkaai, richting
kathedraal, vanop Zuiderterras, ca. 1895

213. Vrijdagmarkt, richting Museum Plantin-Moretus,
ca. 1890

214. Kloosterstraat, viswinkel, ca. 1890

215. Hoogstraat, richting Grote Markt, links inkom
Sint-Julianusgasthuis met waterpomp, ca. 1890

In 1900 werd de noordkant van de Suikerrui verbreed en
in 1907 werd het huizenblok ten zuiden van het stadhuis
gesloopt en vervangen door een plantsoen, afbraak die
het besloten karakter van de Grote Markt tenietdeed.

209. Panorama richting zuiden, links Sint-Andrieskerk
en rechts kloosterkerk der Franciscanen, ca. 1900

Arcade onder de neoclassicistische helling naar het
wandelterras, met kantoren waar onder meer kaartjes
werden verkocht voor de veerboot naar linkeroever.

204. Kruispunt Suikerrui en Ernest Van Dijckkaai,
richting kathedraal, ca. 1895

De Vrijdagmarkt dateert van 1549, gebouwd op gronden
van Gilbert van Schoonbeke, grote speculant in
immobiliën avant la lettre. Aanvankelijk voorbehouden
aan de handel in oude kleren, later boedelmarkt en
de locatie van openbare verkopingen van aangeslagen
goederen (nu nog op woensdag en vrijdag). De
oorspronkelijke bebouwing werd in 1945 weggevaagd
door een V-bominslag; enkel een deel van het Museum
Plantin-Moretus bleef bewaard. In 1949 kreeg het plein
zijn huidige rustieke decor.

216. Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt, ca. 1900
Het ‘Plantijnse huis’ is in verschillende fasen gebouwd
en uitgebreid, vanaf het laatste kwart van de 16de eeuw.
Het deel dat grenst aan de Vrijdagmarkt dateert van
het derde kwart van de 18de eeuw; Louis XV-XVI stijl.
Boven de toegangspoort gebeeldhouwde cartouche
met het kenteken van Plantin (hand met passer). – De
afstammelingen van de grote drukker Plantin waren
vooral actief als herdrukkers. In de 19de eeuw is de firma
nog slechts een vage herinnering aan de bloeiperiode.
Edward Moretus verkoopt in 1876 het pand met
inboedel aan de stad die er een museum van maakt.

217. Museum Plantin-Moretus, binnenplaats,
Vrijdagmarkt, ca. 1900

218. Kloosterstraat, ca. 1900

225. Zicht op de rede, v.l.n.r. Sint-Jansvliet met Waterpoort,
kloosterkerk der Franciscanen, Sint-Andrieskerk, na 1884

226. Sint-Jansvliet met Waterpoort, vanuit Zuiderterras,
na 1887

227. Sint-Jansvliet met Waterpoort, richting
noordoosten, na 1887
De ‘waterpoort’, stadspoort en ereboog voor Filips IV
van Spanje, wellicht naar een ontwerp van Rubens,
werd in 1624 opgetrokken op kruispunt Scheldekade
en Vlasmarkt. In 1883-84 bij het rechttrekken van de
Schelde verplaatst naar de overwelfde Sint-Jansvliet;
in 1933 omwille van de werken aan de Scheldetunnel
opnieuw gedemonteerd en in 1936 opgericht op de
Gillisplaats (Zuidwijk), als monumentaal fragment van
een roemrijk verleden.

219. Kloosterstraat, ingegooide ruiten tijdens
verkiezingsstrijd, ca. 1900

220. Straatleven

222. Hoek Kammenstraat en Nationalestraat, richting
zuidoosten, vóór 1900

223. Het Modepaleis, hoek Kammenstraat en
Nationalestraat, richting noorden, vóór 1900

Het hoekpand is vrij goed bewaard.

Groot neobarok hoekpand, gebouwd als kledingzaak
‘Het Modepaleis/Au Palais des modes’ in vierde
kwart van de 19de eeuw. Koepel en pui afgewerkt na
1900. Nu flagship store van een bekende plaatselijke
modeontwerper.

221. Nationalestraat tijdens aanleg, ca. 1890-1895

228. Kermis op Sint-Jansvliet, ca. 1905

229. Garde civique /Burgerwacht op Sint-Jansvliet, ca. 1905

230. Vismijn, hoofdtoegang aan Scheldestraat, na 1894

Sint-Jansvliet, tussen Schelde en Steenhouwersvest, werd
in 1201 aangelegd als zuidelijke omheiningsgracht, later
in gebruik als vliet, gedempt in 1882.

224. Panorama, v.l.n.r. Sint-Pauluskerk, kathedraal,
Carolus-Borromeuskerk, ca. 1900

231. Vismijn aan Scheldestraat, na 1894
Geopend in 1894 ter vervanging van de oude vismarkt
die samen met de buurt rond het Steen werd gesloopt
voor de nieuwe Scheldekaaien. Doorslaggevend
argument voor de locatie in het nieuwe zuidelijke
stadsdeel was de nabijheid van de Zuiderdokken waar
alle vis werd aangevoerd. Monumentaal complex gelegen
tussen Sint-Michielskaai, Scheldestraat, Riemstraat en
Goede Hoopstraat, ontworpen door stadsingenieur
Gustave Royers (1848-1923). Langgerekt, kruisvormig
plan, met twee centrale open doorgangen geflankeerd
door gaanderijen; het kruispunt overdekt door een

indrukwekkende koepel in eclectische stijl. Van het
hele complex resten alleen de twee kleine gebouwen
van de hoofdtoegang in de Scheldestraat en een deel
van de opslagplaatsen aan de Riemstraat. Ook het
rijk uitgewerkte smeedijzeren hek in drie delen, met
zware hekpijlers in bak- en natuursteen, bekroond met
lantaarns, dat de toegang aan de Scheldestraat afsloot, is
verdwenen. Maar bewaard op foto.

232. In de vismijn aan de Scheldestraat, na 1894

234. Ch. Peeters. Reinigingsdienst, tankwagen om beer
te ruimen, type Burton (systeem Talard), dagwerk, 1897

235. Ch. Peeters. Reinigingsdienst, tankwagen om beer
te ruimen, oud type Burton, nachtwerk, 1897

242. Egide Linnig. Reinigingsdienst, kipwagen voor
vuilnis (nieuw type), 1897

243. Ch. Peeters. Reinigingsdienst, sproeier in actie, 1897

244. Egide Linnig. Reinigingsdienst, de brigade der
straatkeerders, 1897

236. Egide Linnig. Reinigingsdienst, wagen om slijk en
visafval te vervoeren, 1897

237. Egide Linnig. Reinigingsdienst, wagen met
stoomluchtpomp (dagwerk), 1897

238. Ch. Peeters. Binnenplein Openbare Reinigingsdienst,
oude beerpomp in werking (systeem Düden), nachtwerk,
1897

245. Egide Linnig. Zuiderdokken met op voorgrond
otterschip voor vervoer van beer, 1897

246. Ch. Peeters. Reinigingsdienst, tankwagen voor
besproeiingswerk, 1897

247. Ch. Peeters. Reinigingsdienst, werktuig voor het
grote schoonmaakwerk, 1897

239. Ch. Peeters. Reinigingsdienst, gereedschapswagen, 1897

240. Ch. Peeters. Reinigingsdienst, beerpomp met
blaasbalg in werking, 1897

241. Egide Linnig. Reinigingsdienst, kipwagen voor
vuilnis (oud type), 1897

248. Egide Linnig. Reinigingsdienst, ploeg aan het werk
aan de Vismijn, 1897

249. Ch. Peeters. ‘Hulplokaal’ Openbare Reinigingsdienst
(stallen, ateliers, magazijn), Viséstraat, 1897

250. Zuiderdokken, richting zuiden, ca. 1890

233. Ch. Peeters. Sint-Andriesplaats, binnenplein
Openbare Reinigingsdienst, ca. 1897
Met de bouw van de hoofdzetel van de Openbare
Reinigingsdienst werd begonnen in 1862; uitbreiding
met paardenstallen, smidse en wagenmakerij in
1872; nieuwbouwcomplex in 1884-86. Aanpalende
directeurswoning in neo-Vlaamse-renaissance. Voor de
hangars werden metalen spanten gebruikt van hetzelfde
type als voor de afdaken aan de Scheldekaaien.

Afdeling Noord van de Openbare Reinigingsdienst,
gebouwd in 1878 in pittoresk-eclectische stijl, met
paardenstallen, loodsen en werkplaatsen. Uitgebreid in
1888-1890. Gesloopt.

251. Zuiderdokken, richting noorden, links Zuiderpershuis,
ca. 1890

252. Zuiderdokken, richting noorden, ca. 1890

Als enige dokken in het zuiden van de stad zijn de
Zuiderdokken in gebruik vanaf 1881. Ze vervangen
de binnenhavens (vlieten) die werden gedempt bij
het rechttrekken van de Schelde en de aanleg wordt
ingepast in de uitbouw van het nieuwe Zuiderkwartier
dat rond 1875 van start gaat. De drie dokken zijn via
het grootste, middelste dok met de Schelde verbonden
door de Zuidersluis (nu locatie van Hof van Beroep).
Spoorverkeer loopt over de Cockerillkaai via twee
bruggen over de sluis en over de Waalse Kaai. Als in

254. Hoger Handelsgesticht, Schildersstraat, na 1897
Voorgevel van hoofdgebouw van het voormalige Hoger
Handelsgesticht, een groot complex met achtergevels
aan de De Vrièrestraat en de Coquilhatstraat, gebouwd
in ‘bombastische, eclectische neobarok stijl’ in
1893-97 naar ontwerp van Jan Frans Sel-Caluwaerts
(1862-1933) en Ferdinand J.A. Truyman (1857-1939).
Mooie aula, in gebruik vanaf 1898, nu vernoemd naar
auteur Willem Elsschot die hier van 1900 tot 1904
handels- en consulaire wetenschappen studeerde. In
het complex was ook het Handelsmuseum gevestigd,
ingang Coquilhatstraat, waar stalen werden getoond

257. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, eerste
verdieping, afdeling ‘museum van de academiekers’, na
1900

258. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, eerste
verdieping, afdeling ‘museum van de modernen’, na 1900

259. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,
voorgevel bekroond op 15 juni 1905

260. Wereldtentoonstelling 1885: grote hal in aanbouw

Links de Rede van Antwerpen in 1870 (1878) van Robert
Mols (1848-1903), olie op doek, 294 x 947 cm, nu in het
MAS.

In 1905 bovenaan op de voorgevel twee bronzen
tweespannen geplaatst, gemend door figuren die staan
voor de ‘faam der kunsten’, van beeldhouwer Thomas
Vinçotte (1850-1925). De Romeins klassieke stijl was
door de opdrachtgever bepaald om de sculpturen te
laten aansluiten bij de gevel.

261. Wereldtentoonstelling 1894: rechts replica van de
beroemde ruïne van burcht Starkenburg aan de Moezel,
als proeflokaal van Moezelwijnen

262. Wereldtentoonstelling 1894: panorama van OudAntwerpen, onderaan rechts replica van de Kipdorppoort
uit de 16de eeuw, origineel gesloopt in 1866

Voorgevel van het nieuwe museum dat 1884-90 is
gebouwd in opdracht van het stadsbestuur, met
staatssteun, om de collectie van het Museum van de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, die nog
was uitgebreid met verschillende legaten, op een meer
geschikte manier te huisvesten. Na veel discussie over de
locatie werd beslist om van het museum de blikvanger
van het nieuwe Zuidkwartier te maken. Monumentaal
gebouw in eclectische stijl naar ontwerp van JeanJacques Winders(1849-1936) met Frans Van Dijk 

Het Zuiderpershuis op de Waalse Kaai werd gebouwd
in 1882 naar ontwerp van stadsingenieur Paul De Wit;
neobarok voorgevel. Een van de acht hydraulische
stations, gebouwd tussen 1865 en 1904 om via water
onder druk energie te verdelen voor de aandrijving van
havenwerktuigen langs de Scheldekaaien. Zuiderpershuis
was in gebruik van 1885 tot 1975.

253. Zuiderdokken, richting noorden, links Zuiderpershuis,
ca. 1890

(1859-1933) voor het interieur; in de lijn met de
nieuwe Duitse museumarchitectuur van de tijd: grote,
onrechtstreeks verlichte binnenruimten die de indruk
van een tempel oproepen.

256. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold
de Waelplaats, vóór 1905

loop van de 20ste eeuw de haven altijd meer richting
noorden uitbreidt, verliezen de Zuiderdokken aan
belang. In de jaren 1950 blijken ze te smal voor de
grotere en bredere schepen. Niet meer in gebruik vanaf
1967, gedempt in 1969. Nu als parking wachtend op een
zinvolle bestemming.

van de handelswaar die in grote hoeveelheden de haven
passeerde.

255. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold
de Waelplaats, vóór 1905

263. Wereldtentoonstelling 1894: ‘reproductie’ van een
Congolees dorp bevolkt door 144 getransporteerde
zwarte onderdanen van Leopold II, op de achtergrond
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

264. Wereldtentoonstelling 1894: Congolees dorp als
kermisattractie, bij voorbeeld: de inwoners duiken naar
geldstukken die vrijgevige bezoekers in het water gooien

265. Wereldtentoonstelling 1894: v.l.n.r. hal van
machines en elektriciteit, Congolees dorp, Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten

266. Variététheater Hippodroom, Leopold de Waelplaats,
na 1903

267. Monument ‘Schelde vrij’, Marnixplaats, na 1884

tol had afgekocht. Ook de namen van de omringende
straten verwijzen naar de historische gebeurtenis die de
economische herleving van de stad inluidde. – Vanuit
zijn eigen huis in de Tolstraat (tegen Amerikalei) – in
nog ‘fantasierijker’ neo-Vlaamse-renaissance – kon
Winders dagelijks een blik werpen op zijn monument.
Een uitzicht dat hem er ook aan herinnerde dat hij
zijn plannen om de Marnixplaats vol te bouwen in
zijn geliefde neostijl niet had kunnen verkopen aan
Compagnie du Sud d’Anvers, de ‘projectontwikkelaar’
van het Zuidkwartier.

268. Zuidstation, Simon Bolivarplaats, na 1903

270. Gerechtshof, Nijverheidslei (nu Britselei), tijdens
aanleg van de leien, ca. 1873-1874

271. Gerechtshof, Nijverheidslei (nu Britselei), aangelegde
leien, na 1874

Twintig meter hoge beeldengroep opgetrokken in 1883
naar ontwerp van Jean-Jacques Winders (architect
van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten),
in samenwerking met beeldhouwers Louis Dupuis
(leeuwen en medaillons), Jaak de Braekeleer (Neptunus
en Mercurius) en Frans Floris (schrijvend figuurtje);
in 1884 omringd door smeedijzeren hek naar ontwerp
van Winders. Het grootse monument – in eclectische
stijl met veel neo-Vlaamse- renaissance elementen –
herdenkt de vrijmaking van de Schelde in 1863, toen de
Belgische staat met buitenlandse steun de Nederlandse

269. Leopold II bezoekt Antwerpen, Zuiderlei (nu
Amerikalei), links Bouwmeestersstraat met synagoog,
na 1893
De menigte heeft uiteraard alleen oog voor de koning,
en niet voor de indrukwekkende synagoog. De
synagoog Shomre Hadass of ‘Hollandse Synagoog’ werd
ingehuldigd in 1893; ontwerp van Joseph Hertogs (18611930) en Ernest Stordiau (1855-1937), gevel en interieur
in oriëntaalse stijl. Veel indrukwekkender dan het
aanpalende schoolgebouw dat in 1896 werd opgetrokken
in gangbare neo-Vlaamse-renaissance.

272. Inkom Warande (nu Harmoniepark), vanuit
Leopoldlei (nu Belgiëlei), na 1890

273. Inkom Warande (nu Harmoniepark), hoek
Leopoldlei (nu Belgiëlei), na 1890

Gebouw met ronde plattegrond van een circus; 30
aanpalende woningen in dezelfde eclectische stijl als de
voorgevel. De plek van plezier was een initiatief van de
veelzijdige J. Verstappen, actief als beeldhouwer en als
decorateur betrokken bij de inrichting van het Museum
aan de overkant. – Het circus gaat dicht in 1958 en
wordt in 1973 samen met de aangrenzende panden
afgebroken. Wat in 1990-94 naar ontwerp van een zekere
Marc Corbiau op dezelfde locatie werd gebouwd, was al
bij voltooiing rijp voor de sloop.

Gebouwd 1894-1898 in neo-Vlaamse-renaissance naar
ontwerp van Jules-Jacques Van Ysendyck (1836-1901).
In gebruik genomen in 1903, gesloopt najaar 1965 voor
verbinding tussen Amerikalei en Kennedytunnel. – Sinds
2006 staat op dezelfde locatie het nieuwe gerechtsgebouw
ontworpen door starchitect Richard Rogers. Meer dan
waarschijnlijk is de architect erin geslaagd om het banale
ontwerp voor een provinciale luchthaven in een ander
werelddeel – niet gebouwd bij gebrek aan geld – te verkopen
als prestigieus ‘icoon’ aan de Antwerpse machthebbers voor
wie het nooit dom en duur genoeg kan zijn.

Gebouwd in 1871-74 in eclectische stijl, overwegend
neorenaissance, naar ontwerp van Louis Baeckelmans
(1835-1871), voltooid onder leiding van François
Baeckelmans (1826-1896). Het Louvre inspireerde
silhouet en ornamenten van het bij opening ongetwijfeld
indrukwekkende gebouw. Bij aanleg van de leien werden
de overwegend neoclassicistische burgerwoningen en
kantoorgebouwen op regelmatige afstanden afgewisseld
door architecturale getuigen van de herwonnen grootsheid
van de stad: Opera, Nationale Bank, Gerechtsgebouw.

274. Inkom Warande (nu Harmoniepark) aan
Warandestraat (Koningin Elisabethlei), na 1890
Gronden aangekocht in 1844 door ‘Koninklijke
Maatschappij De Harmonie’ die er in 1845-1846 een 
bal- en concertzaal laat bouwen, uitgebreid in 1890.

275. Warande (nu Koning Albertpark), richting Jan Van
Rijswijcklaan, na 1878

276. Warande (nu Koning Albertpark), richting hoek
Prins Albertlei en Mechelsesteenweg, na 1878

277. Warande (nu Koning Albertpark), muziekkiosk,
links wachthuis, na 1878
In gebruik als galgenveld tot 1703, daarna ‘verwilderd’;
vanaf 1754 ingericht door de overheid met wandeldreven
rondom landbouwgrond. Door het Franse bewind in
1803 bestemd als plantentuin. In 1809 opnieuw in bezit
van de stad; vanaf 1861 vrij toegankelijk. In 1877-78
aangelegd als park in Engelse stijl, inclusief muziekkiosk
en wachthuis. In 1919 werd dit deel van de Warande
hernoemd tot Koning Albertpark.

278. Hoek Mechelsesteenweg (links) en Leopoldlei (nu
Belgiëlei), ca. 1900

279. Standbeeld ‘de stervende Boduognat’, rond punt
Leopoldlei (nu Belgiëlei), na 1861
Monument ter ere van de hoofdman van de Nerviërs
door Joseph Jacques Ducaju (1823-1891); onthuld op
17 augustus 1861, verdwenen in 1954. ‘De stervende
Boduognat’ schakelt met zijn laatste krachten nog een
Romeinse soldaat uit. Hoewel Boduognat uiteindelijk
de nederlaag leed, hebben opdrachtgevers en maker
gekozen voor een romantische evocatie van de moed
der wanhoop waarmee weerstand is geboden tegen de
overmachtige indringer. Een houding die de natie nog
van pas zal komen. – Met de aanleg van de Leopoldlei

(na 1919 Belgiëlei) werd gestart in 1848, in gebruik vanaf
1861. Tegen 1886 blijken bijna alle percelen bebouwd.

280. Nationale Bank van België, rechts Kunstlei (nu
Frankrijklei), na 1879

285. Kruidtuin, Leopoldstraat, links orangerie, rechts
serres, ca. 1895

Het gebouw voor de lokale vestiging van de Nationale
Bank werd ontworpen door Hendrik Beyaert (18231894) in de ‘exuberante eclectische’ stijl waar hij voor
bekend was; in gebruik genomen in 1879. Door op
monumentale wijze het hele bouwblok te bezetten en
als een Frans kasteel de aandacht op te eisen langs de
leien, is de Nationale Bank de best bewaarde getuige van
de triomfantelijke stemming die in bepaalde middens
heerste tijdens de economische boom van de stad.

Kruidtuin aangelegd in 1826 aangelegd op hovingen
van het Sint-Elisabethgasthuis; orangerie en serres
naar ontwerp van stadsbouwmeester Pierre Bourla.
Heringericht in 1878 door de botanicus Henri
Van Heurck; nieuwe orangerie in neobarok (1884)
naar ontwerp van stadsingenieur Gustave Royers.
Evolueert van kruidentuin voor wetenschappelijke en
pedagogische doeleinden naar plantentuin, sinds 1909
beheerd door de stedelijke plantsoendienst.

281. Leopoldplaats met standbeeld van Leopold I, links
Schermersstraat, midden Sint-Jorispoort, ca. 1880

het akkoord van het stadsbestuur. Uiteindelijk wordt het in
1868 onthuld op een privéterrein aan de Mechelsesteenweg
omdat de stad weigert om een publieke locatie aan te duiden.
De discussie over het beeld is symbool van het conflict tussen
de Vlaamsgezinde Meetingpartij die de autonomie van de
stad tot elke prijs verdedigt en de royalistische, liberale en
Franstalige Kamer van Koophandel die goede samenwerking
met de nationale regering voorstaat. De regerende coalitie
van Meetingpartij en katholieken beschouwt de centrale
overheid, en dus ook de koning, met haar plannen voor
een nieuwe militaire rol van Antwerpen als vijand van de
ambitieuze metropool. Nadat de liberalen in 1872 de stad

gaan besturen krijgt het beeld met zo grote symboolwaarde
in 1873 de ereplaats die het nu nog bezet. – Uit het opschrift
spreekt de innige band tussen handel en politiek: ‘Antwerpens
Koophandel en bevolking aan Leopold den eerste koning van
onafhankelijk België.’ In een brief aan de burgemeester van
Antwerpen had Leopold I in 1856 – toen het project van een
standbeeld werd goedgekeurd – de artistieke en commerciële
rol van Antwerpen goed samengevat: ‘J’ ai toujours eu pour
la ville d’ Anvers la plus vive sollicitude. Je sais les services qu’
elle a toujours rendus au pays par son commerce et l’ éclat
dont elle l’ honore par sa gloire artistique. La prospérité de
votre ville a toujours été l’ objet de mes préoccupations.’

287. Blauwe Toren, vanuit Oudevaartplaats, richting
Frankrijklei, rechts Tabaksvest, vóór 1880

282. Théâtre des Variétés, links Maarschalk Gérardstraat,
rechts Schermersstraat, ca. 1895

283. Leopoldplaats met standbeeld van Leopold I, links
hoek Schermersstraat, rechts Sint-Jorispoort, na 1883

284. Kruidtuin, Leopoldstraat, ca. 1895

289. Verkoop van tweedehandskleding, Oudevaartplaats,
ca. 1892

Privézaal gebouwd in 1829. Onder meer opvoeringen
van drama en komedie door het ‘Nationaal Vlaamsch
Tooneel’ van 1853 tot 1874 wanneer het gezelschap
verhuist naar de nieuwe schouwburg aan de
Kipdorpbrug. Tot 1897 wordt het Théâtre des Variétés
alleen gebruikt voor Nederlandstalige komedie.

Indrukwekkend pand op de hoek van Begijnenvest en
Schermersstraat met de Leopoldplaats, eigen woning van
architect Edmond Leclef (1842-1902) in neo-Vlaamserenaissance. Leclef was een heel productieve architect die
zich aan smaak en ideologie van zijn opdrachtgevers wist
aan te passen; ontwierp ook gebouwen in neobarok of in
neogotiek zoals het Sint-Jan-Berchmanscollege.

In 1868 Sint-Jorisplein genoemd naar de in 1866 afgebroken
Sint-Jorispoort; na installatie van het standbeeld in 1873
hernoemd in Leopoldplein, vanaf 1900 in Leopoldplaats.
Ruiterstandbeeld van Leopold I, brons op sokkel van arduin,
door Willem Geefs (1805-1883) die ook het standbeeld van
Rubens op de Groenplaats heeft gemaakt. Het beeld van
Leopold I is een van de vele standbeelden die in Antwerpen
van plaats zijn veranderd. De Kamer van Koophandel had
in in 1856, ter gelegenheid van 25 jaar troonsbestijging,
voorgesteld een standbeeld op te richten, aanvankelijk met

Gebouwd in de 15de eeuw als onderdeel van een niet
afgewerkte omwalling. Genaamd naar de kleur van
het grote leien zadeldak. Hoewel het monument
niemand stoorde en zelfs niet het verkeer op de nieuwe
‘boulevards’ hinderde, besliste het stadsbestuur in
1879 tot afbraak van het laatste restant van de oude
wallen. Ondanks groot protest, onder meer van de
Franse architect Viollet-le-Duc die in een brief zelfs
beroep deed op de nationale trots: ‘Bien entendu, cette
construction du XVe siècle n’est nullement espagnole;

286. Standbeeld van Peeter van Coudenberghe en
rustieke hovenierswoning aan ingang Kruidtuin,
richting Leopoldstraat, na 1870
Standbeeld van Peeter van Coudenberghe (15171599), apotheker, plantkundige en eigenaar van de
kruidtuin, door beeldhouwer Pieter Jozef de Cuyper
(1808-1883), opgericht in 1861 door de Koninklijke
Apothekersvereniging van Antwerpen.

c’est de la bonne et sage construction flamande;
‘militaire’, et à ce titre seul, la Tour Bleue devrait être
conservée et maintenue en bon état.’

288. Einde van de markt, Oudevaartplaats, ca. 1892

290. Fruitverkoopsters, Oudevaartplaats, ca. 1892

291. Groenteverkopers, Oudevaartplaats, ca. 1892

292. Hondenverkopers, Oudevaartplaats, ca. 1892

293. Kledingkraam, Oudevaartplaats, ca. 1892

294. Grote markt op Oudevaartplaats, ca. 1892

300. Standbeeld van Quinten Matsijs, ingang Stadspark
(hoek Rubenslei en Quinten Matsijslei), na 1881

301. Standbeeld van Quinten Matsijs, ingang Stadspark
(hoek Rubenslei en Quinten Matsijslei), na 1881

Neogotisch beeld door Jacques De Braekeleer (18231906), onthuld 14 augustus 1881. In 1934 verplaatst
naar het plantsoen van de Baron Dhanislaan aan de
Amerikalei. De vier gietijzeren lantaarns zijn niet
bewaard, hun lege sokkels wel.

Beeld door beeldhouwer Alfred-Egide Crick (1858-1931)
op sokkel ontworpen door architect Paul Hankar (18591901), ingehuldigd op 15 augustus 1892. Jan Van Beers
(1821-1888), Vlaams dichter en auteur van schoolboeken,
zette zich in voor de officiële erkenning van de
Nederlandse taal, zetelde als liberaal in de gemeenteraad,
was schepen van onderwijs. Vader van de schilder Jan
Van Beers jr.

295. Fruitverkoopster voor kermisbarak,
Oudevaartplaats, ca. 1892

296. Groenteverkoopsters, Oudevaartplaats, ca. 1892

297. Marktvrouwen, hoek Hopland en Vaartstraat, ca. 1895

303. Standbeeld van Jean-François Loos, Loosplaats, ca. 1900

304. Standbeeld van Jean-François Loos, Loosplaats, ca. 1900

298. Standbeeld van Hendrik Leys, middenberm van
Louiza-Marialei, ca. 1900

deze reserve, dat bij voorbeeld de wandschilderingen
van Leys in het stadhuis vandaag nog interessante
documenten zijn, terwijl de denkbeeldige reconstructies
van gildehuizen de Grote Markt voor altijd hebben
verknoeid. Hoe graag de nieuwe rijken voor hun decor
ook teruggrijpen naar de oude pracht en praal, telkens
weer blijkt dat geld en smaak zelden samengaan.

299. Standbeeld van Jacob Jordaens, Van Breestraat
(hoek Stadspark en Maria-Henriettalei), na 1886

305. Standbeeld van Jean-François Loos, Loosplaats, ca. 1900

aan het Loosmonument. Op 27 augustus 1876 wordt
het gedenkteken ingehuldigd op de Loosplaats, voor
de Sint-Jozefskerk. Bij nieuwe aanleg van het plein in
1960 – om ‘verkeerstechnische redenen’, motief voor
veel kaalslag – wordt het monument ontmanteld. De
koppen van Rodins allegorische beelden die Nijverheid,
Handel, Scheepvaart en Schone Kunsten voorstellen
staan nu op sokkels voor het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, het borstbeeld van Loos rust in het
Letterenhuis.

Standbeeld van kunstschilder baron Hendrik Leys
(1815-1869) door Joseph-Jacques Ducaju (1823-1891),
ingehuldigd door Leopold II op 19 juli 1873. De locatie
aan de hoofdingang van het stadspark en de beslissing
om de schilder zo kort na zijn overlijden de grootste
eer te bewijzen zegt veel over de dominante cultuur
in het Antwerpen van zijn tijd. De terugkeer naar de
Vlaamse primitieven die de schilderijen van Leys en
zijn epigonen kenmerkt, is verwant aan de neostijlen
waarin veel nieuwe gebouwen worden opgetrokken. Met

Standbeeld door Jules Pécher (1830-1899), onthuld op 8
augustus 1886 als tegenhanger van het beeld van Quinten
Matsijs aan de andere hoek van het stadspark. Een van de
vele ‘wandelende’ standbeelden in de stad. Als het beeld
van Jordaens in 1901 naar de Gemeenteplaats verhuist
wordt zijn plaats ingenomen door het beeld van Teniers
dat op zijn beurt in 1935 naar de tuin van de Academie zal
verhuizen. Het beeld van Jordaens heeft sinds 1986 een
tijdelijke rustplaats gekregen op de Oever waar het op een
volstrekt ongeïnspireerde sokkel staat.

Jean-François Loos (1799-1871), liberaal
volksvertegenwoordiger, schepen van financiën (18401848) en dynamisch burgemeester (1848 -1862). Onder
zijn bewind wordt onder meer de oude omwalling
gesloopt, het Kattendijkdok gegraven en in 1859 de
oppervlakte van de stad vervijfvoudigd. Begrijpelijk
dat de stad een monument opricht voor die succesrijke
bestuurder; een ontwerp van beeldhouwer Jules Pecher
(1830-1899), met medewerking van Auguste Rodin.
Rodin verblijft in België van 1871 tot 1877, en woont
in 1875 een tijd in Antwerpen wanneer hij meewerkt

302. Monument voor dichter Jan Van Beers, Stadspark,
na 1892

306. Stadspark, zicht op Sint-Jozefskerk voorbij
hangbrug, ca. 1895

307. Stadspark, rotspartij bovenaan grashelling, ca. 1895

308. Stadspark, winterpret, ca. 1895

310. Poseren in het Stadspark, ca. 1895

311. Fotoportretten van Antwerpse werkende vrouwen,
ca. 1900

309. Stadspark, Van Eycklei, richting Sint-Jozefskerk, ca. 1895

313. Hondenkar, ca. 1900

314. Hondenkar, ca. 1900

315. Hondenkar van melkverkoopster, ca. 1900

316. Hondenkar van melkverkoopster, ca. 1900

317. Hondenkar van melkverkoopster, ca. 1900

318. Hondenkar van melkverkoopster, ca. 1900

319. Antwerpse figuur: Edward Steppé, bekend als
‘Lange Sander’

320. Antwerpse figuur: Henri Van Aken (1854-1909),
bekend als ‘Zotte Rik’

Dankt zijn bijnaam aan zijn lichaamslengte, meer
dan twee meter. Straatventer, altijd op of onder de
armoedegrens, gewild model voor kunstenaars en
onderwerp van veel prentbriefkaarten. Overlijdt in 1908
na aanrijding door een auto.

Gaat in de oude stad door voor dorpsgek tot hij in
1907 in Geel kan gaan inwonen op een boerderij. De
rust is van korte duur, zijn ‘zenuwaanvallen’ doen
hem in een inrichting in Mortsel belanden waar hij in
1909 overlijdt. Leeft voort als personage: in het boek
Uit de Parochie van Miserie (1941)van John Wilms; in
het toneelstuk De droom van Zotte Rik (1972) van Jan
Christiaens, met muziek en decor van Wannes Van de
Velde; in 1978 uitvergroot als stadsreus.

De carte de visite foto, een kartonnen visitekaart met
opgekleefde portretfoto, is van de jaren 1850 tot begin
20ste eeuw een groot succes. Niet alleen portretten van
lokale en internationale beroemdheden, van politici
tot schrijvers en beruchte misdadigers, maar ook
van anonieme werksters van een havenstad worden
massaal verkocht. – Poses, kleding en attributen doen
vermoeden dat deze foto’s waren bedoeld voor toeristen
met etnologische belangstelling.

312. Fotoportretten van Antwerpse werkende vrouwen,
ca. 1900

Tot de jaren 1920 wordt de hond, het ‘paard van de
armen’, door veel beroepen als trekdier gebruikt –
bakkers, groenteboeren, petroleumventers, kruideniers,
melkverkoopsters, kleine boeren, eierenhandelaren,
fourniturenverkopers, marskramers, rondtrekkende
fotografen, slagers, visboeren, voddenverkopers,
verhuizers … Nog in de eerste wereldoorlog had het
Belgische leger trekhonden in dienst om mitrailleurs of
munitie te vervoeren.

321. Voorbeeldige Antwerpenaren, ca. 1890

322. Hondentaxi, ca. 1885

Er is veel nagedacht en geschreven over wat nu de
ware karaktertrekken van de ‘echte’ Antwerpenaar zijn
geweest of nog zouden zijn. Als de gelaatsuitdrukkingen
op deze groepsfoto een richting aangeven dan wordt
dat karakter onder meer bepaald door achterdocht,
commercieel gemotiveerd aanpassingsvermogen,
licht overdreven zelfverzekerdheid en vooruitzicht op
welverdiend plezier.

324. Leopold de Wael (1823-1892), burgemeester

325. Jan van Beers jr. (1852-1927), schilder

Liberaal politicus. Provincieraadslid,
volksvertegenwoordiger en van 1872 tot zijn overlijden
burgemeester van Antwerpen. Onder zijn bewind
werden de Scheldekaaien rechtgetrokken, Noorden Zuidkasteel afgebroken en nieuwe gebouwen
opgetrokken: het Atheneum, het Museum voor Schone
Kunsten, het Stuyvenbergziekenhuis, de Nationale
Bank, het Gerechtshof en de Nederlandse Schouwburg.
De stad heeft een plein en een straat naar hem genoemd
in de Zuidwijk.

Zoon van dichter Jan van Beers, studeert aan de
Antwerpse academie. Vestigt zich in 1878 in Parijs,
werkt in het atelier van Alfred Stevens. Van historische
onderwerpen in academische stijl schakelt hij over op
uiterst realistische mondaine portretten waarmee hij
een enorme omzet realiseert. Zijn hang naar opzichtige
consumptie lokt veel commentaar uit, en jalousie de
métier. De kritiek bestempelt zijn stijl als vulgair, verwijt
hem een zootje te maken van oud en nieuw. Paradoxaal
genoeg hadden zijn tegenstanders hem beroemd
gemaakt. Als men hem in 1881 ervan beschuldigt op

326. Amand de Lattin (1880-1959), journalist en schrijver

327. Peter Benoit (1834-1901), toondichter

Wijdde zich als journalist en schrijver aan ‘de verdediging
van het Antwerpse stadsbeeld en het gewestelijk
natuurschoon’. Richt in 1910 de Vereniging tot behoud
van natuur en stedenschoon’ op, strijdt met succes voor
het behoud van, bij voorbeeld, de Kalmthoutse heide
en de oorspronkelijke gevels van de Gildekamersstraat
in Antwerpen. Populaire auteur van talloze artikels en
boeken over zowat alle aspecten van de geschiedenis van
Antwerpen, onder meer De politie waakt. Uit het Antwerps
politiearchief en De Antwerpenaar als taalvirtuoos.

Studeert aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel.
Trekt naar Parijs, in 1862 dirigent in Offenbachs Théâtre
des Bouffes Parisiens. Neemt het jaar daarop ontslag
en vestigt zich in Brussel, later in Antwerpen. In 1867
directeur van de Vlaamse muziekschool in Antwerpen
(vanaf 1898 Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium).
Richt in 1890 het Nederlands Lyrisch Toneel op
(vanaf 1893 Vlaamse Opera). Zijn oeuvre wordt tot de
romantiek gerekend. Ook als componist is hij vooral
pedagoog, nationalistisch gemotiveerd; men noemt
hem ‘de man die zijn volk leerde zingen’. Samengevat

323. Gerard Portielje (1856-1929), schilder

328. Eugeen Van Mieghem (1875-1930), kunstenaar

329. Jacob Jacobs (1812-1879), schilder

Specialist in taferelen gesitueerd op het platteland in
de vroege 19de eeuw. Pittoreske personages bevolken
interieurs van herbergen, scholen, werkplaatsen,
boerderijen, woningen van notabelen. De activiteit
draait meestal rond een onbelangrijke anekdote. Voor
kunsthandelaars tot in Amerika was Portielje een
betrouwbare leverancier van braaf en degelijk realistisch
werk, met prijzen gebaseerd op het aantal personages
per schilderij. Hij werkte samen met collega’s om aan de
grote vraag te voldoen.

Wordt als student aan de deur gezet in de Antwerpse
Academie. Gaat werken als scheepsbevrachter maar blijft
tekenen, met het havenvolk als bevoorrecht onderwerp.
Evolueert door contact met de kunstenaarskring De
Kapel in de richting van een ‘Vlaamsgezind, sociaal
idealisme’. Exposeert zijn sociaal bewogen werk in
binnen- en buitenland. Geeft vanaf 1920 tekenles aan de
Antwerpse academie. In 1993 opent in Antwerpen het
Eugeen Van Mieghem Museum.

Studeert aan de Antwerpse Academie, schildert vooral
marines en landschappen. Niet tevreden met lokale
motieven reist hij in 1838 naar Noord-Afrika en
Constantinopel waar hij een aantal maanden verblijft.
Van Ankara naar Egypte, de Nijl af tot Nubië, terug via
Alexandrië, Griekenland, via Triëst tot Sint-Petersburg,
in 1839 terug naar Antwerpen. In 1847 reis door
Duitsland, en in 1850 door Scandinavië. Uit de albums
met schetsen van die reizen put Jacobs nog jaren, onder
meer voor oriëntalistische schilderijen. Vanaf 1843 leidt
hij de landschapsklas aan de Antwerpse Academie, met

de salon van Brussel overschilderde foto’s te exposeren,
stelt hij voor om de verf te laten afschrapen tot men een
foto vindt. Na onderzoek blijken de beschuldigingen
ongegrond en dankzij de ‘affaire van Beers’ wordt hij van
de enige dag op de andere een beroemde kunstenaar en
kan hij de hoogste tarieven rekenen.

330. Max Elskamp (1862-1931), dichter

hij zelf vormgeeft, maakt ook grafiek. Belangstelling
voor het boeddhisme. Vlucht naar Nederland in eerste
wereldoorlog. De late gedichten zijn bitter van toon en
zonder illusies, met veel heimwee naar zijn familie en de
buurt van zijn jeugd. Meer en meer vereenzaamd, ten
prooi aan depressies. – Zijn oeuvre wordt beschouwd als
het poëtische equivalent van de art nouveau, en in al zijn
eigenzinnigheid als een hoogtepunt van het symbolisme.

door een kenner: ‘Leven en werk van Peter Benoit kan
treffend gesymboliseerd worden in zijn beroemdste
lied Mijn moederspraak (1889).’ – Voorwerp van een
wandelend monument met fontein door Henry van de
Velde, in 1934 onthuld op het plein voor de Opera en in
1953 verplaatst naar het Harmoniepark.

331. Henry van de Velde (1863-1957), schilder, vormgever
en architect

Franstalig symbolistisch dichter, kunstenaar en
volkskundige. Geboren Sint-Paulusstraat nr. 30 in
Antwerpen, vader bankier. Loopt school aan het
Atheneum waar hij Henry van de Velde ontmoet die
zijn beste vriend wordt. Rechtenstudies, werkt nooit
als advocaat. Publiceert dichtbundels vanaf 1892.
Begint volkscultuur te verzamelen. Richt in 1895 Le
Conservatoire de la Tradition Populaire, een vereniging
die samen met zijn collectie aan de basis ligt van
het Antwerpse Museum voor Folklore (1907), nu
verdwenen in het MAS. Drukt zijn eigen bundels die

Van alle Antwerpse ‘helden’ ongetwijfeld de meest
bekende. Een niet samen te vatten veelzijdige carrière.
Studeert schilderkunst aan de Antwerpse Academie; neoimpressionistische periode, daarna sterk beïnvloed door
Van Gogh. Vanaf 1892 toegepaste kunst en architectuur,
onder meer eigen woning Bloemenwerf in Ukkel. Alle
elementen van het gebouw vormen een organisch geheel,
gebaseerd op een vitale, biomorfe lijnvoering. Van de
Velde wordt een dominante figuur van de art nouveau.
In 1899 naar Duitsland, verschillende projecten, richt in

1908 in Weimar de Kunstgewerbeschule op, voorloper
van het Bauhaus. Verblijft na 1918 in Nederland. In 1927
oprichter en eerste directeur van het ‘Hooger Instituut voor
Decoratieve Kunsten ter Kameren’. In de jaren dertig grote
projecten zoals het Kröller-Müller Museum in Otterlo en
de Boekentoren in Gent. Zijn functie als adviseur voor de
wederopbouw onder de Duitse bezetting wordt na de oorlog
als collaboratie beschouwd. In 1947 gaat hij in vrijwillige
ballingschap naar Zwitserland. Overlijdt in 1957 in Zürich.

leerlingen zoals François Lamorinière en Emile Claus die
later naam maken als landschapsschilders.

332. Georges Eekhoud (1854-1927), schrijver (als scholier)
Geboren in Antwerpen, studeert aan de militaire school, in
1873 uitgesloten na een duel met Camille Coquilhat die later
‘manager’ wordt in het Congo van Leopold II. Werkt mee
aan tijdschriften, geeft les aan de Université Nouvelle, de
Academie van Brussel en normaalscholen. In 1893 vijfjaarlijkse
prijs voor La Nouvelle Carthage, nog altijd de enige roman
waarin Antwerpen de hoofdrol speelt. Heel productief auteur
die het opneemt voor de verworpenen der aarde. Ook romans
en verhalen die zich afspelen in de polders ten noorden van
Antwerpen en in de Kempen.

333. Henri de Braekeleer (1840-1888), schilder
Zoon van Ferdinand De Braekeleer en kleinzoon van
Henri Leys, beide succesrijke schilders waarvan hij ook de
invloed ondergaat. De werken uit de periode 1869-1876, het
hoogtepunt van zijn oeuvre, worden gekenmerkt door een
nauwgezette weergave van ‘ideale’ interieurs die vaak via een
open raam uitzicht bieden op ‘ideale’ architectuur uit het
verleden. De enscenering en de gedempte kleuren versterken
het gevoel van stilstaande tijd. Terwijl de kopers zijn werk
waarderen als nostalgisch tegenwicht voor de nieuwe, zakelijke
inrichting van de stad, is De Braekeleer al op weg naar het
moderne, autonome schilderij. De op het eerste gezicht

provinciale, onwereldse locaties zijn constructies van vorm en
kleur die het eenvoudige realisme ver overstijgen.

338. Jef Lambeaux (1852-1908), beeldhouwer
Studeert aan de Antwerpse Academie. Aanvankelijke
pittoreske werken, tijdens een verblijf in Parijs De Kus (1881)
dat als zijn meesterwerk wordt beschouwd. Reis naar Italië, het
werk van Giambologna (16de eeuw, afkomstig uit Antwerpen,
werkte voor de Medici) maakt grote indruk, zijn figuren
krijgen meer kracht en beweging. De Brabofontein (1887) op
de Antwerpse Grote Markt is hiervan een goed voorbeeld.
Maakt ook portretbustes; veel openbare opdrachten.
Behoudsgezinde, vooral katholieke kringen zijn steevast
geschokt door het sensuele karakter van zijn werk dat in het
grootschalige bas-reliëf De menselijke hartstochten (1889-1894)

een hoogtepunt bereikt. Na tientallen jaren van clandestien
bestaan is het ‘schandalige’ werk, gehuisvest in een paviljoen
van Victor Horta in het Jubelpark, eindelijk te bezichtigen.

339. François Lamorinière (1828-1911), schilder

Van 1934 tot 1935 minister in de regering-de Broqueville.
Kamervoorzitter in 1939. Verblijft tijdens de tweede
wereldoorlog in New York, voert internationale opdrachten
uit voor de Belgische regering in ballingschap en ijvert voor
een Europese unie. Na terugkeer opnieuw kamervoorzitter
tot 1954.

Stadhuis). Men spreekt wel van de ‘school van Leys’, maar
behalve Alma-Tadema en zijn neef Henri de Braekeleer heeft
hij geen andere leerlingen gehad.

335. Emmanuel de Bom (1868 - 1953), schrijver

340. Hendrik Schaefels (1827-1904), schilder

341. Frans van Cauwelaert (1880-1961), politicus

Bibliothecaris van de stadsbibliotheek van 1911 tot hij in 1918
wordt ontslagen omwille van flamingantische sympathieën.
In 1926 herbenoemd als hoofdbibliothecaris. Organiseert
tentoonstellingen, onder meer rond Conscience in 1912. Van 1904
tot 1940 correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant; van
1920 tot 1926 redacteur van De Volksgazet. Medeoprichter van de
tijdschriften Van Nu en Straks en Vlaanderen. Ontmoeting met
August Vermeylen versterkt zijn interesse voor internationale
nieuwe tendensen. Zijn roman Wrakken (1898) die in Antwerpen
speelt, is een van de eerste Vlaamse psychologische stadsromans. De
Bom publiceert nadien nog talrijke schetsen, verhalen en kronieken.

Studeert aan de Antwerpse Academie, onder meer bij Jacob
Jacobs. Schildert vooral marines, stadzichten en genrestukken
in een goed in de markt liggende romantische stijl. Ook
bekend voor de macabere impressie van het graf van Rubens
bij het openmaken in 1855: Grafkelder van Rubens en zijn
familie in de Sint-Jacobskerk in 1855 (1860).

Studeert aan de universiteit van Leuven. Van 1910 tot zijn
dood in 1961 volksvertegenwoordiger voor de katholieke
partij. Voert vanaf 1911 samen met Louis Franck en Camille
Huysmans actie voor de vernederlandsing van de Gentse
Rijksuniversiteit, pas een feit in 1930. Tijdens de eerste
wereldoorlog in Nederland, vestigt zich nadien in Antwerpen,
advocatenpraktijk met zijn broer August. In 1921 wordt hij
achtereenvolgens gemeenteraadslid, schepen en burgemeester
van Antwerpen (tot 1932). Hij is tegelijk havenschepen en
zorgt voor de grote havenuitbreiding naar het noorden.
Blijft actief als flamingant maar verwerpt het federalisme.

336. Piet Verhaert (1852-1908), schilder

337. Hendrik Conscience (1812-1883), schrijver

342. Louis Franck (1868-1937), politicus

Studeert aan de Antwerpse Academie waar hij vanaf 1886 zelf
lesgeeft. Beïnvloed door Henri De Braekeleer. Aanvankelijk
genrescènes uit de 17de en 18de eeuw, vanaf 1880 eigentijdse
onderwerpen in helder coloriet, oude stadsbuurten en marines,
veel portretten in opdracht. Vijf grote taferelen in de trapzaal
van het stadhuis met ‘de welvaart van Antwerpen’ als thema
(1899).

Onderwijzer, vrijwilliger in het Belgisch leger, griffier bij de
Antwerpse Academie, ambtenaar in Kortrijk, maar vooral
schrijver. Heel populaire exponent van de romantiek in de
Vlaamse literatuur. Bekend als de man die ‘zijn volk leerde
lezen’, zeker een minderheid want in 1866 kon slechts 47,21%
van de bevolking lezen en schrijven. Conscience had veel
succes met zijn vroege historische romans zoals De Leeuw
van Vlaanderen (1838); later met sociaal-moraliserende
romans en dorpsverhalen zoals De loteling (1850). Volgens
sommige commentatoren bevorderde hij in aanzienlijke
mate de bewustwording van de Vlamingen als volk binnen

de Belgische natie. Met dezelfde bedoeling koestert hij in
de jaren 1840 ook politieke ambities. Hij probeert een partij
op te richten met een Vlaams programma dat de conflicten
tussen katholieken en liberalen overstijgt, maar zonder
resultaat. Zijn boeken zijn bestsellers; hij krijgt staatsprijzen;
bij het verschijnen van zijn honderdste boek in 1881 wordt
hij massaal gehuldigd in Brussel; nog tijdens zijn leven krijgt
hij een standbeeld op het plein dat naar hem is genoemd
in Antwerpen. In 1869 wordt hij conservator van het
Wiertzmuseum in Brussel, tot zijn dood.

van Koloniën (1918-1924) wordt het spoorwegnetwerk
in de kolonies uitgebouwd. In 1926 minister van Staat;
van 1926 tot net voor zijn dood gouverneur van de
Nationale Bank. – Louis Franck speelt ook een grote rol
in het culturele leven van de stad. Samen met zijn broer,
decorateur en verzamelaar François Franck, richt hij de
culturele kring De Kapel op, een pluralistische plek waar
men kennis maakt met nieuwe culturele stromingen via
muziekopvoeringen, voordrachten, tentoonstellingen.
Hieruit ontstaat in 1905 de vereniging Kunst van Heden
die tot de tweede wereldoorlog het artistieke leven van
de stad zal bepalen.

334. Henri Leys (1815-1869), schilder
Schilder van historische taferelen, portretten en
genrestukken. Romantische beginjaren, in Parijs contacten
met Delacroix en Delaroche, legt zich toe op de geschiedenis
van Antwerpen. Keert begin jaren 1850 terug van een
reis naar Duitsland gefascineerd door Dürer, Cranach,
Holbein. Zijn stijl wordt daarna gekenmerkt door statische
compositie, grote aandacht voor details, zo realistisch
mogelijk weergave van decor en acteurs van scènes uit
Antwerpens gouden eeuw. Succes in binnen- en buitenland.
Grote muurschilderingen in het stadhuis van Antwerpen
(Leyszaal) en in zijn eigen huis (overgebracht naar het

Telg van de liberale burgerij. Doctor in de rechten
(1890) aan de ULB, advocaat gespecialiseerd in maritiem
recht. Liberaal volksvertegenwoordiger voor Antwerpen
van 1906 tot 1926. Zet zich in voor de vernederlandsing
van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen (wet
van 1910); en samen met Camille Huysmans en Frans
Van Cauwelaert voor de vernederlandsing van de
universiteit van Gent (pas een feit in 1930). Schepen
van Antwerpen (1916-1918); als fel tegenstander van
het Vlaamse activisme wordt hij in 1918 korte tijd in
Duitsland geïnterneerd. Onder zijn bewind als minister

Studeert aan de Antwerpse Academie, onder meer bij Jacob
Jacobs. Schildert landschappen, vanaf 1845 ter plaatse in de
Kempen en in de vallei van de Ourthe. In juni 1853 is hij in
Barbizon, één van de eerste schilders die in het woud van
Fontainebleau werkt. Schildert in de Ardennen, Duitsland,
op Walcheren; in 1864 in Burnham Beeches, een oud bos ten
westen van Londen. Grote kunsthandelaars zoals Couteaux,
Gambart en Bernheim zorgen voor het internationale succes
van zijn romantisch getint fotografisch realisme en zijn
nauwgezette techniek die herinnert aan de grote Vlaamse
meesters.

343. Jan van Rijswijck (1853-1906), burgemeester
Zoon van ‘volksredenaar en journalist’ Jan Baptist van
Rijswijck. Doctor in de rechten aan de ULB (1876).
Advocaat in Antwerpen, gemeenteraadslid in 1881,
schepen van onderwijs in 1889, burgemeester van 1892
tot 1906, volksvertegenwoordiger van 1900 tot 1906.
Overtuigd flamingant, even begaafd redenaar als zijn
vader. Onder zijn populaire bestuur – hij wordt ‘onze
Jan’ genoemd – organiseert Antwerpen in 1894 de
Wereldtentoonstelling van 1894, worden het Loodswezen,
het Centraal Station en het Tolhuis gebouwd; en breidt de
haven sterk uit dankzij de bouw van het Kanaaldok.

344. Willem Elsschot (1882-1960), schrijver
Pseudoniem van Alfons de Ridder. Studeert aan het
Hoger Handelsinstituut in Antwerpen, werkt in Parijs,
Rotterdam en Brussel waar hij het reclameblad La
Revue Continentale Illustrée (1912-1914) mee opricht.
Na de oorlog zet hij een reclamebureau op, eerst
met een vennoot, vanaf 1931 voor eigen rekening.
Debuteert in 1913 met de naturalistische roman Villa
des Roses gebaseerd op zijn ervaringen in Parijs. Kritisch
en publiek succes, onder meer via het Nederlandse
tijdschrift Forum, met de romans Lijmen (1924) en
Het been (1938) die zich in de reclamewereld afspelen.

345. Pol de Mont (1857-1931), schrijver en
museumdirecteur
Studeert rechten in Leuven, leraar in Doornik en
Antwerpen; conservator van het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten in Antwerpen (1904-1918);
hoofdredacteur van de krant De Schelde (1919-1923).
Oprichter van en medewerker aan veel tijdschriften,
onder meer het kunstblad De Vlaamsche School dat hij
leidt van 1890 tot 1901. Wordt beschouwd als leider van
de literaire generatie van 1880 in Vlaanderen; dichter,
literair en kunstcriticus, introduceert buitenlandse
vernieuwende bewegingen, promotor van een

347. Tentoonstelling van affiches in de Cercle
artistique, littéraire et scientifique d’Anvers/ Koninklijk
Kunstverbond Antwerpen, Arenbergstraat, ca. 1893

Ook de romans Kaas (1933) en Het dwaallicht (1946)
worden terstond klassiekers. Een heldere, ontluisterende
stijl en een toon die gekenmerkt wordt door ironie en
cynisme, onderscheiden hem van zowat alle Vlaamse
schrijvers. Niet verwonderlijk dat zijn invloed groter is
in Nederland. In 1960 krijgt hij postuum de Staatsprijs
ter bekroning van een schrijversloopbaan.

349. Kledingzaak In de Noordpool, Hoogstraat 45

individualistische en l’art pour l’art houding. Men
zegt dat hij als begenadigd redenaar een grote rol heeft
gespeeld in de Vlaamse beweging.

346. Alfred Ost (1884-1945), schilder

348. Feestzaal van de Cercle artistique, littéraire et
scientifique d’Anvers/Koninklijk Kunstverbond
Antwerpen, Arenbergstraat, ca. 1907

decoratie maakt zoveel indruk dat een reisgids hem zelfs
met een museum vergelijkt. Behalve portretten van
Antwerpse oude meesters en genrestukken prijkt aan
de muur ook het schilderij Kersen van de succesrijke
Lawrence Alma-Tadema, een werk dat hij had
geschonken als herinnering aan zijn leertijd in het atelier
van Henri Leys (nu collectie KMSKA). In 1929 wordt de
feestzaal verbouwd tot theaterzaal.

De kring wordt in 1852 opgericht door een aantal
leergierige en kunstminnende Antwerpenaren. Men wil
gelijkgezinden de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten
en tentoonstellingen, concerten en lezingen inrichten.
Tot 1871 is burgemeester Jean-François Loos voorzitter.
Na een zaal boven Café Suisse op de Groenplaats en de
grote zaal van de Cité aan de Oudaan vindt de Cercle in
1873 een definitief onderkomen aan Arenbergstraat 26
(nu Arenbergschouwburg). De feestzaal met uitbundige

352. In de Poppenkliniek

Na studies aan de Antwerpse Academie gaat zijn
aandacht naar sociale en religieuze onderwerpen die hij
verplaatst naar eigentijdse volkse context; hanteert een
beschrijvende, realistische stijl. Vooral aquarellen en
gewassen tekeningen. Bekend om zijn tekeningen van
dieren, vaak in de dierentuin gemaakt. Verblijft van 1914
tot 1918 in Amsterdam waar hij in contact komt met
de avant-garde. Ontwikkelt daarna een eigen stijl, eerst
gekenmerkt door sociaal engagement, daarna mystiek
geïnspireerd. Wandschilderingen, onder meer in het
Xaveriuscollege in Borgerhout.

350. Binnenzicht van de Halles Centrales of ‘Criée’,
Kunstlei (nu Frankrijklei), vóór 1903

351. Stoffenhandel in de ‘Cité’, tussen Oudaan en
Everdijstraat, ca. 1900

Zie nota bij foto 24.

Op de locatie van de ‘Cité’, een overdekte winkelgalerij
met markthal die vanaf 1840 Oudaan met Everdijstraat
verbindt, wordt in de jaren 1960 het Administratief
Centrum van de stad gebouwd naar ontwerp van
Renaat Braem, Jul De Roover en Maxime Wijnants.
‘Administratief ’ krijgt bij inhuldiging in 1967 een
nieuwe betekenis want alleen de politie betrekt het
gebouw, vandaar de bijnaam ‘politiebuilding’.

353. Opstelling van het panorama De Slag bij Waterloo
door Charles Verlat, 1881

zijn kurassiers de troepen van de hertog van Wellington
aanvalt. Het panorama wordt officieel geopend op
31 juli 1881. In 1886 wordt het verkocht en verhuist
het naar Barcelona waar het met veel succes wordt
getoond tijdens de wereldtentoonstelling van 1888. Drie
fragmenten worden tot vandaag bewaard in het Museu
Nacional d’Art de Catalunya in Barcelona.

Het panoramagebouw met de Slag bij Waterloo – een
zestienhoekige rotonde van 40 m doormeter en 27 m
hoog – stond op de hoek van de Wapperslei (nu De
Keyserlei) en de Kunstlei (nu Frankrijklei). Gefinancierd
door de Société Anonyme du Grand Panorama National
d’Anvers die opdracht geeft aan Charles Verlat (18241890) voor het historische gedeelte (meer dan 300
figuren!) en aan Auguste De Lathouwer (1836-1925) voor
het landschap. Het enorme schilderij – 122 m lang, 10
m hoog – stelt de fase voor waarin maarschalk Ney met

354. Messenwinkel Tilquin, Meirplaats 4, ca. 1900

355. In ’t Zwart Paard – aannemer van vervoer, ca. 1900

356. Ossen en Varkens Beenhouwerij, ca. 1900

357. Handel in luxewaren en huishoudelijke artikelen,
ca. 1900

358. Patisserie Thys, De Keyserlei 26, ca. 1900

359. Café Anselmo, hoek Anselmostraat en Zuiderlei (nu
Amerikalei), ca. 1900

360. Patisserie de l’Avenue, De Keyserlei 51, na 1900

361. A la croix d’or/In het gouden kruis, Groenplaats 15,
ca. 1900

362. Café De Mosselbank, Waalse Kaai 24, ca. 1900
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