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Dankwoord

Als startende doctoraatsstudent krijg je wel eens de waarschuwing te horen dat je een 
eenzaam bestaan zal leiden. Na verschillende onderzoeksjaren ben ik van minstens 
een iets zeker, namelijk dat deze bewering voor mij niet opgaat. Natuurlijk heb ik 
me soms eenzaam en onbegrepen gevoeld – dat ik niet uitgelegd kreeg wat er juist 
doorheen mijn hoofd spookte – maar ik schreef  mijn proefschrift verre van alleen. 
Zoveel personen droegen hun steentje bij aan het het boek zoals het er nu ligt. 
 Door mij onder hun hoede te nemen, boden Marnix Beyen en Ilja Van 
Damme mij de kans mijn voorliefde voor academisch onderzoek verder te zetten. 
Ze verzaakten op geen enkel moment aan hun taak als promotor. Ze maakten mij 
wegwijs binnen de historische discipline – die toch grondig bleek te verschillen van 
de kunsthistorische – en lazen, herlazen en lazen nogmaals mijn papers, artikels 
en de verschillende hoofdstukken die verder in dit boek volgen. Ik bewonder hun 
levensvisies, kan me vaak terugvinden in de waarden die ze uitdragen en waardeer 
enorm dat ze steeds het persoonlijke voor het professionele plaatsen. Het maakte dat 
ik me nooit angstig voelde met problemen en vragen naar hun toe te stappen.
 Aan het Departement Geschiedenis van de UA heb ik de eer gehad te mogen 
werken in het gezelschap van bijzonder intelligente – en dat lang niet alleen op 
professioneel vlak – bureaugenoten. Voor Tineke, Ric, Laura en in het bijzonder 
Dagmar en Ellen is ‘collega’ dan ook een misplaatste term. We bouwden samen 
historische kennis, maar ongetwijfeld ook toekomstgerichte vriendschappen op. 
Hetzelfde geldt voor verschillende andere onderzoekers die binnen de UA rond 
liepen/lopen. Laurence, Julie, Inneke, Kim, Bram en Britt gaven me meteen een 
warm welkom in de D-blok en sloten me ook buiten deze muren in hun armen.
 Zonder mijn vrienden en vriendinnen zou er een heel ander werk uit mijn 
vingers voortgevloeid zijn. Velen van hen beseffen waarschijnlijk niet dat ze mij de 
motivatie gaven om dit werk tot een goed einde te brengen. Lynn en Inez bezorgden 
me plezier en vertier in alle vormen en maten, lieten hun luisterende oren geregeld 
overuren draaien, voedden mijn hersenen met de lekkerste maaltijden, maar bleven 



8

bovenal steeds oprecht begripvol wanneer ik weer eens weinig tijd voor hen kon 
vrijmaken. Ook nog expliciet bedankt aan Fien, Gerry, Thomas, Sofie, Steven en 
Sylvie voor de “bergen” skiplezier, zonovergoten vakantiedagen en zoveel meer, 
Fiona en Ewald om er op allerhande manieren onvoorwaardelijk voor Kris en mij 
te zijn, Jelena voor de talloze koffies en etentjes, mijn chirovrienden voor de nog 
steeds onvergetelijke momenten, Charlotte, Eline en Sam voor de we-kennen-elkaar-
precies-al-jaren vriendschap en de dames van S.K. Pepingen-Halle om mij dankzij het 
intensieve sporten en de bijhorende “derden time” te behoeden van een schrijfarm.
 Graag sluit ik af  met uitgebreide woorden van dank aan mijn familie. Mijn 
ouders hebben mij altijd de wegen laten inslaan die ik zelf  koos, mij nooit iets 
opgedrongen. Deze onmetelijke vrijheid – die me nu eens deed vallen, dan weer 
deed opstaan – heeft me gebracht waar ik nu sta. Ik woon niet meteen naast de 
deur van mijn zus Margo en broers Bram en Jorre, maar weten dat ze er steeds 
zullen zijn wanneer nodig houdt hen steeds dichtbij. Dat heb ik de voorbije jaren 
meermaals mogen ondervinden. Uiteindelijk is er echter maar een iemand die een 
gouden standbeeld verdient: Kris. Samen met hem ging ik deze uitdaging aan. Een 
proefschrift schrijven daagt een relatie uit, maar in onze situatie vormde het in elk 
geval nooit een bedreiging. Ik kan alleen maar zeggen dat onze band er sterker en 
intenser van geworden is. Dankzij jou heb ik het gehaald. 
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Inleiding

“Dat ik vroeger werkzaam ben geweest ten behoeve der oprichting van een standbeeld 
aan Carnot, geschiedde alleenlijk omdat ik in de vereering van dien generaal, de 
huldiging zag van een grondbeginsel waaraan ik eeuwig getrouw blijven zal. Ik 
bedoel Antwerpens vrijwaring voor de verwoesting van den krijg.”1 Tijdens de 
raadszitting van 1 mei 1865 voelde het Antwerpse gemeenteraadslid Jan Baptist 
van Rijswijck zich genoodzaakt verantwoording af  te leggen voor zijn voormalige 
functie als secretaris van het Comiteit voor Carnot s’  standbeeld. Diezelfde dag vond 
op het Carnotplein (het huidige Laar), dat net buiten de Antwerpse stadsgrens lag 
en tot de buurgemeente Borgerhout behoorde, de inhuldigingsceremonie van het 
standbeeld van generaal Lazare Carnot plaats.2 In tegenstelling tot het Antwerpse 
stadsbestuur had de Borgerhoutse waarnemend burgemeester J.C. Vercammen het 
publiek beeldhouwwerk wel een waardige plek in het straatbeeld geschonken.3

 Een kleine tien jaar eerder, in februari 1856, had de voornoemde commissie in 
naam van de inwoners van de Sint-Willibrordusparochie bij het toenmalige Antwerpse 
schepencollege van burgemeester Jan Frans Loos een verzoek tot oprichting 
ingediend.4 Generaal Carnot was in 1814 door Napoleon Bonaparte naar Antwerpen 
gezonden om de stad tijdens de Zesde Coalitieoorlog te verdedigen. In functie van die 
verdediging liet de generaal verschillende voorsteden, waaronder het Kiel, afbreken. 
Tegen hogere ordes in, besloot Carnot de dorpskernen die dichter bij de stad gelegen 
waren, zoals Borgerhout en de aansluitende Sint-Willibrordusparochie, ongemoeid 
te laten waardoor de twee woonkernen gevrijwaard bleven van oorlogsvernieling.5 

1  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1865/1, 903.
2  Roger Binnemans en George van Cauwenbergh, Atlas van Antwerpen: evolutie van een stedelijk 
landschap van 1850 tot heden (Antwerpen 1991) 222.
3  Floris Prims, Geschiedenis van Borgerhout (Antwerpen 1836) 145.
4  SAA, MA#955/1, brief  van Comiteit voor Carnot s’ standbeeld aan College, 20 februari 1856.
5  Prims, Geschiedenis van Borgerhout, 128-131; Jacob Stinissen, Antwerpen en zijne merkwaardigheden 
(Antwerpen 1901) 189-190.
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Om hun dankbaarheid te uiten, vroegen de parochiebewoners de toestemming om 
een standbeeld op te richten op het plein voor de Sint-Willibrorduskerk.6 
 Hoewel burgemeester Loos en de verschillende schepenen het initiatief  
op zich toejuichten, konden ze er om nationalistische redenen niet op ingaan. Ze 
vreesden dat “certains écrivains qui prétendent que les Belges ne tiennent pas 
à leur nationalité, y trouveraient une occasion d’exploiter ce thème”.7 Een figuur 
als Carnot lag gevoelig op het vlak van nationale geschiedenis, legitimatie en 
identiteitsvorming. Als generaal onder Napoleon I had hij immers deel uitgemaakt 
van de opeenvolgende ‘vreemde onderdrukkingen’ waarvan België zich in 1830 had 
weten te bevrijden. Op de achtergrond speelden waarschijnlijk ook internationale 
spanningen. Een publieke dankbetuiging aan een voormalig Franse generaal zou 
geïnterpreteerd kunnen worden als een onderschrijving van de annexatieplannen die 
Frankrijk op dat moment uitte, terwijl België juist zijn verplichte neutraliteit diende 
te waarborgen.8

 Het daaropvolgende Meetingistische stadsbestuur van burgemeester Jozef  
Cornelis Van Put wist zich tegenover het huldebetoon aan Carnot geen houding te 
geven en weigerde de inhuldigingsplechtigheid van het standbeeld bij te wonen.9 
Raadslid François Haghe stak in de raadszitting echter een lofrede op de generaal af. 
Hij betreurde de nationalistische verklaring die zijn voorgangers gebruikt hadden 
om het standbeeld te weigeren.10 Lodewijk Gerrits zette zich meteen af  tegen 
Haghes woorden, want het was Carnot die “hier de fransche vlag op den toren 
deed wapperen, toen de dwingeland Napoleon reeds gevallen was en afstand had 

6  SAA, MA#955/1, brief  van Comiteit voor Carnot s’ standbeeld aan College, 20 februari 1856.
7  Ibidem, uittreksel College, 19 februari 1857. In navolging van het schepencollege verwierp de 
gemeenteraad unaniem het voorstel van de oprichtingscommissie. Zie SAA, MA-GR-K#21, notulen 
gemeenteraadszitting, 20 februari 1857.
8  Hendrik Le Page, ‘Het ontstaan van het nationale reduit Antwerpen’, in: Piet Lombaerde (red.), 
Vesting Antwerpen: de Brialmontforten (Antwerpen 1997) 24-25. In navolging van het schepencollege 
verwierp de gemeenteraad unaniem het voorstel van de oprichtingscommissie. Zie SAA, MA-
GR-K#21, notulen gemeenteraadszitting, 20 februari 1857.
9  Binnemans en van Cauwenbergh, Atlas van Antwerpen, 222. De Meetingpartij was een coalitie 
tussen Antwerpse radicale liberalen, katholieken en flaminganten. Voor meer informatie, zie Lode 
Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij te Antwerpen en haar invloed op de Belgische politiek (Antwerpen 
1963).
10  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1865/1, 898.
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gedaan.”11 Hij zou zich vanuit zijn Belgische nationaliteit en zijn flamingantisme 
– een van de belangrijkste ideologische strijpunten van de Meetingpartij – blijven 
verzetten tegen het standbeeld.12 Ook achter de woorden van raadslid Van Rijswijck 
school een voor de Meetingpartij belangrijke ideologische waarde. Hij had zich voor 
het bestuur van de oprichtingscommissie geëngageerd louter en alleen omdat hij in 
Carnot de mogelijkheid gezien had een antimilitaristische boodschap uit te dragen.13

De kwestie van het standbeeld Carnot kan zoals in de meeste studies naar negentiende-
eeuwse publieke standbeelden eenvoudig verklaard worden aan de hand van 
nationalistische en ideologische motieven.14 Dieper onderzoek naar de voorgestelde 
en uiteindelijke oprichtingsplaats van het publiek beeldhouwwerk legt echter een 
bijzonder politiek-ruimtelijk verhaal bloot. De Sint-Willibrordusparochie lag net 
binnen de Antwerpse stadsgrenzen in de vijfde wijk extra muros (afb. 1).15 Deze wijk 
was door haar situering buiten de zestiende-eeuwse Spaanse omwalling, maar binnen 
de zone van het militaire bouwverbod een politiek omstreden plek.16 Door de alsmaar 
grotere bevolkingstoename, die tussen 1856 en 1860 haar hoogtepunt bereikte, steeg 
de druk op de beschikbare woonoppervlakte intra muros aanzienlijk.17 De beslissing 

11  Ibidem, 901. 
12  Ibidem, 899 en 902. Voor het Vlaamsgezinde programma van de Meetingpartij, zie onder andere 
Lode Hancké, De Antwerpse burgemeesters van 1831 tot 2000: van Le Grelle tot Detiège (Antwerpen 2000) 
69-71 en Lode Wils, ‘De hoofdstad van de Vlaamse beweging’, in: Karel van Isacker en Raymond van 
Uytven (red.), Antwerpen: twaalf  eeuwen geschiedenis en cultuur (Antwerpen 1986) 316.
13  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1865/1, 903. Voor de Meetingpartij en haar antimilitaristische 
ideologie, zie Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 68-69.
14  Zie bijvoorbeeld Maurice Agulhon, ‘Politics, images, and symbols in post-revolutionary France’, 
in: Sean Wilentz (red.), Rites of  power: symbolism, ritual, and politics since the Middle Ages (Philadelphia 
1985) 177-205; June Hargrove, ‘Les statues de Paris’, in: Pierre Nora (red.), Les lieux de mémoire. 
La Nation III (Parijs 1986) 243-282; Alison W. Yarrington, The commemoration of  the hero, 1800-
1864: monuments to the British victors of  the Napoleonic wars (New York 1988); Jeremy King, ‘The 
nationalization of  East Central Europe: ethnicism, ethnicity, and beyond’, in: Maria Bucur en Nancy 
Wingfield (red.), Staging the past: the politics of  commemoration in Habsburg Central Europe, 1848 to the 
present (West Lafayette 2001) 112-152; Helke Rausch, Kultfigur und Nation: öffentliche Denkmäler in 
Paris, Berlin und London 1848-1914 (München 2006).
15  Robert vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen (Antwerpen 1977) 539-541; SAA, 
12#4268, plan de la cinquième section IIme partie lévé géométriquement par Dubray arpenteur 
géographe du Departement des Deux Nethes en l’an X, 21 december 1814.
16  Het militaire bouwverbod gold binnen een straal van 585 meter rond de Spaanse omwalling en de 
Zuidcitadel. Deze zone werd ook aangeduid als zone non-aedificandi.
17  Catharina Lis, ‘De wederopbloei van Antwerpen als handelsmetropool’, in: van Isacker en van 
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van de Belgische overheid in 1848 om Antwerpen als centraal militair bolwerk uit 
te bouwen, impliceerde het mogelijk behoud van de bestaande omwalling en het 
bijhorende bouwverbod en zou, met andere woorden, een structurele oplossing voor 
de stadsvergroting in het gedrang brengen.18 De vraag van de commissie Carnot 
kwam in een belangrijke onderhandelingsperiode tussen de stad en de centrale 

Uytven, Antwerpen: twaalf  eeuwen geschiedenis, 246-247; Inge Bertels en Herman Van Goethem, 
‘Vergankelijke stedelijke ruimte. De afbraak van de Spaanse omwalling in de negentiende eeuw’, in: 
Piet Lombaerde (red.), Antwerpen versterkt: de Spaanse omwalling vanaf  haar bouw in 1542 tot haar 
afbraak in 1870 (Antwerpen 2009) 121.
18  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 21-22.

Afbeelding 0.1 Situering van de Sint-Willibrorduskerk op het kadastrale perceelsplan van 
landmeter Dubray, 21 december 1814. Deze kaart toont het tweede gedeelte van de vijfde wijk.

Bron: SAA, 12#4268.

buitengrens vijfde wijk

Sint-Willibrorduskerk
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regering. De Centrale Afdeling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers had 
zich net uitgesproken tegen de plannen van de centrale regering en de Minister van 
Oorlog. Ze was voor de oostelijke stadsuitbreiding en voor de afbraak van de oude 
vesting wanneer de nieuwe voltooid zou zijn. Burgemeester Loos’ stadsbestuur wilde 
vermoedelijk geen olie op het vuur gooien nu de zaak op nationaal niveau enigszins 
de goede richting uitging.19

 De oprichtinscommissie gaf  de moed niet op en onthulde uiteindelijk 
in 1865 het standbeeld enkele honderden meters van de oorspronkelijke plek die 
ze voorgesteld had. De inwoners van Borgerhout zagen de generaal niet enkel 
als hun beschermheer, maar ook als hun bondgenoot in het vraagstuk van de 
stadsvergroting of  de Antwerpse kwestie. In 1859 had de Belgische overheid voor 
het polygonaal verdedigingsstelsel van luitenant-generaal Henri Alexis Brialmont 
gekozen. De nieuwe omwalling zou door verschillende delen van Antwerpen en de 
Antwerpse randgemeenten, waaronder Borgerhout, lopen. De door onteigeningen en 
erfdienstbaarheden getroffen eigenaars voerden samen met tal van belangengroepen 
en politieke groeperingen protest tegen de plannen.20 Generaal Carnot zou zich 
destijds eveneens geuit hebben voor de sloop van de toen nog Spaanse omwalling, 
aangezien die ironisch genoeg een degelijke bescherming van de stad hinderde.21 
 Verschillende raadsleden van het Meetingbestuur konden Carnot in de voor 
hun symbolisch betekenisvolle vijfde wijk, ook al stond zijn beeldhouwwerk officieel 
op Borgerhouts grondgebied, niet dulden. De Meetingpartij was immers ontstaan uit 
de protestbeweging tegen de militaire versterkingen die specifiek deze wijk en ook 
Antwerpen in het algemeen bedreigden. Uiteindelijk leidde dit tot haar overtuigende 
verkiezingsoverwinning eind 1862.22 Van Rijswijck herinnerde zijn collega’s eraan 
dat raadslid Haghe zich enkele jaren eerder achter het plan van de katholieke 
volksvertegenwoordiger Adolphe Dechamps geschaard had om Antwerpen van nog 

19  Ibidem, 48-50.
20  Ibidem, 162-214; Wils, ‘De hoofdstad van de Vlaamse beweging’, 315-316; Hancké, De Antwerpse 
burgemeesters, 53-63.
21  Floris Prims, Geschiedenis van Antwerpen, X.1 (Antwerpen 1948) 54.
22  Ruben Bal, “Er is lucht en licht in onze straten gekomen.”  Het plan Van Bever. Ruimtebeleid en -beleving 
onder de Meetingpartij (1862-1872) (onuitgegeven masterscriptie UAntwerpen 2015) 18.
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meer forten te voorzien. Van Rijswijck begreep dan ook niet hoe Haghe dit kon 
verzoenen met zijn enthousiasme over het eerbetoon aan Carnot.23

De specifieke oprichtingsplaats van Carnots standbeeld had ingrijpende politieke 
implicaties. De weigering om het beeldhouwwerk net binnen het Antwerpse 
grondgebied op te richten en de Borgerhoutse toestemming om het op een plek 
vlakbij de stadsgrens te plaatsen, illustreerden de mogelijke politieke kracht van een 
materiële stedelijke ruimte. Een Antwerps huldebetoon aan de politiek omstreden 
figuur Carnot zou immers de onderhandelingen rond de broodnodige stadsvergroting 
hypothekeren. Het publieke beeldhouwwerk was geen passief  ideologisch symbool, 
maar werd enerzijds gebruikt als een instrument binnen politieke onderhandelingen 
en had anderzijds zelf  een impact op politieke ontwikkelingen en debatten. Dit 
proefschrift onderzoekt of  en hoe de opeenvolgende Antwerpse stadsbesturen 
tussen 1830 en 1914 aan de hand van standbeelden en hun onmiddellijke omgeving 
hun politieke greep op de stedelijke ruimte verstevigden. Het gaat na of  en op 
welke manier ze de stedelijke ruimte trachtten te politiseren, om zo onder meer hun 
beleid te realiseren en te rechtvaardigen, hun macht te legitimeren en hun ideologie 
uit te drukken en te verspreiden. Omgekeerd wordt gekeken naar hoe de beelden 
en het omringende fysieke stadslandschap op hun beurt deze politieke processen 
beïnvloedden en de ontwikkelingen in een bepaalde richting stuurden.

Historiografie

	 Politieke	geschiedenis,	stadsgeschiedenis	en	de	‘spatial	turn’

Het onderwerp van dit proefschrift raakt de onderzoekstradities van zowel politieke 
geschiedenis als stadsgeschiedenis. Lange tijd ontwikkelden beide disciplines zich los 
van elkaar. De eerste legde zich traditioneel toe op politieke elites en hun onderlinge 
machtsstrijd, nationale politieke evoluties en diplomatieke relaties, terwijl de tweede 
al geruime tijd het belang van de stedelijke ruimte als een bepalende determinant van 

23  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1865/1, 902-904. Zie ook De Koophandel, 5 mei 1865.
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socio-economische, culturele, religieuze en politieke processen naar boven bracht. 
Ondanks de spatial turn van de jaren 1970 en 1980 in de humane wetenschappen 
– in navolging van onder meer Henri Lefebvre, David Harvey en Edward Soja – 
en de toenemende aandacht voor lokale en stedelijke politieke tradities binnen de 
politieke geschiedenis, gaat deze laatste nog al te vaak voorbij aan de rechtstreekse 
band tussen politieke cultuur en stedelijke ruimte.24

 In hun studies over discursieve, visuele en performatieve politieke symboliek, 
zoals toespraken, parades en standbeelden, zagen onderzoekers vaak de ruimtelijke 
inbedding en implicaties van deze elementen over het hoofd. Het politiek-historisch 
onderzoek dat wel een ruimtelijke component bevatte, beschouwde de locaties 
als vanzelfsprekend of  toevallig. Het belichtte bijvoorbeeld vergaderingen en 
onderhandelingen die op betekenisvolle locaties gehouden werden of  politieke 
kwesties die het volk de straat opdreven om te protesteren. 25 Deze studies gingen 
echter nauwelijks in op de vraag waarom de politieke gebeurtenissen juist op die plek 
plaatsvonden. Nochtans speelde het politiek ruimtegebruik volgens James Vernon 
“a formative role in the creation of  official political culture.”26 Stadshistorisch 

24  Marnix Beyen, ‘Moeder en dochter keren terug naar de hoofdstad: een parabel als inleiding’, 
Stadsgeschiedenis 7.1 (2012) 59; Peter Stabel en Michiel Wagenaar, ‘Stadsgeschiedenis: uitgangspunten 
van een nieuw tijdschrift’, Stadsgeschiedenis 1.1 (2006) 1-6. Zie ook Susan Pedersen, ‘What is political 
history now?’, in: David Cannadine (red.), What is history now? (Basingstoke 2002) 36-56; Jon Lawrence, 
‘Political history’, in: Stefan Berger, Heiko Feldner en Kevin Passmore (red.), Writing history: theory 
and practice (London 2003) 183-202; Steven Pincus en William Novak, ‘Political history after the 
cultural turn’, Perspectives on history (2011) https://www.historians.org/publications-and-directories/
perspectives-on-history/may-2011/political-history-today/political-history-after-the-cultural-
turn, geraadpleegd op 19 mei 2016;  Williblad Steinmetz en Heinz-Gerhard Haupt, ‘The political 
as communicative space in history: the Bielefeld approach’, in: Willibald Steinmetz, Ingrid Gilcher-
Holtey en Heinz-Gerhard Haupt (red.), Writing political history today (Frankfurt 2013) 11.
25  Zie bijvoorbeeld verschillende bijdragen in Sean Wilentz (red.), Rites of  power: symbolism, ritual, 
and politics since the Middle Ages (Philadelphia 1985); Mary P. Ryan, Civic wars: democracy and public life 
in the American city during the nineteenth century (Berkeley 1997); Stéphane Gerson, ‘Town, nation, or 
humanity? Festive delineations of  place and past in Northern France, ca. 1825-1865’, The journal of  
modern history 72.3 (2000) 628-682; verschillende delen in James Brophy, Popular culture and the public 
sphere in the Rhineland: 1800-1850 (Cambridge 2008); Gita Deneckere, Geuzengeweld: antiklerikaal 
straatrumoer in de politieke geschiedenis van België, 1831-1914 (Brussel 1998); Tom Verschaffel, ‘Het 
verleden tot weinigen herleid: de historische optocht als vorm van romantische verbeelding’, in: Jo 
Tollebeek, Frank Ankersmit en Wessel Krul (red.), Romantiek en historische cultuur (Groningen 1996) 
297-320.
26  James Vernon, Politics and the people: a study in English political culture, c. 1815-1867 (Cambrdige 
1993) 208.
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onderzoek heeft ondertussen echter veelvuldig aangetoond dat de stedelijke ruimte 
niet louter als een passief  en neutraal decor fungeerde “in which other types of  
action and effectivity, notably class and social relationships, were played out”.27 De 
ruimte gaf  op haar beurt ook zelf  actief  vorm aan uiteenlopende processen, of  met 
andere woorden “space […] contains and generates cultural references, economic 
and political meaning, and social forms”.28

 De laatste twee decennia werden politieke historici zich meer en meer 
bewust van de voordelen van een dergelijke ruimtelijke benadering. De nieuwe 
tendensen en aandachtspunten binnen hun onderzoeksveld – een integrale 
politieke geschiedschrijving met onder meer aandacht voor uiteenlopende 
onderhandelingsvormen en -technieken, diverse actoren en hun onderlinge 
netwerken, politieke taal en symbolen en het lokale en transnationale niveau – lieten 
toe om de ruimte als een verklarende factor in hun studies te betrekken en om politieke 
ruimtes als dusdanig te onderzoeken.29 De publicaties van Beat Kümin enerzijds en 
Marc Boone en Martha Howell anderzijds wijdden zich bijvoorbeeld aan politieke 
ruimte (political space) en ruimtelijke politiek (politics of  space) in pre-industrieel 
Europa.30 Gelijkaardige gebundelde uitgaves over negentiende- en twintigste-eeuws 
Europa bleven tot nu toe schaars. Het verband tussen moderne politiek en stedelijke 
ruimte werd eerder sporadisch in afzonderlijke artikels, bijdragen of  hoofdstukken 
onderzocht.31 Barry Doyle stelde in zijn publicatie over de wisselwerking tussen lokale 

27  Simon Gunn, ‘The spatial turn: changing histories of  space and place’, in: Simon Gunn en Robert 
J. Morris (red.), Identities in space: contested terrains in the Western City since 1850 (Aldershot 2001) 2.
28  Peter Arnade, Martha C. Howell en Walter Simons, ‘Fertile spaces: the productivity of  urban space 
in Northern Europe”, Journal of  interdisciplinary history XXXII.4 (2002) 516. Zie ook Jon Stobart, 
Andrew Hann en Victoria Morgan, Spaces of  consumption: leisure and shopping in the English town, 
c.1680-1830 (New York 2007) 18-22. De meeste stadshistorische studies laten zich hierbij inspireren 
door het werk van Henri Lefebvre, zie Henri Lefebvre, La production de l’espace (Parijs 1974).
29  Steinmetz en Haupt, ‘The political as communicative space’, 14 en 20. Voor de recente ontwikkelingen 
binnen de politieke geschiedenis zie ook de voornoemde werken van Pedersen en Lawrence.
30  Beat Kümin (red.), Political space in Pre-industrial Europe (Farnham 2009); Marc Boone en Martha C. 
Howell (red.), The power of  space in Late Medieval and Early Modern Europe: the cities of  Italy, Northern 
France and the Low Countries (Turnhout 2013).
31  Zie bijvoorbeeld Vernon, Politics and the people, 48-64; Wim Blockmans, ‘Reshaping cities: the 
staging of  political transformation’, Journal of  Urban History 30.1 (2003) 7-20; Pim Kooij, ‘Urban 
elites and political space in the nineteenth and twentieth century’, in: Stefan Couperus, Christianne 
Smit en Dirk Jan Wolffram (red.), In control of  the city: local elites and the dynamics of  urban politics 
(Leuven 2007) 1-13; William Whyte, ‘Building the nation in the town: architecture and identity in 
Britain’, in: William Whyte en Oliver Zimmer (red.), Nationalism and the reshaping of  urban communities 
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macht, ruimte en regio in het moderne Europa dan ook vast dat “the interaction of  
space with both narrow and broad political actions […] remains under-researched”.32 
Doyle stelde echter de ruimte zelf  niet central, maar bleef  hangen bij de vraag “how 
discourses about urban space could be employed to bolster class identity and/or 
political ends.”33

In een concrete poging de kloof  te dichten, onderscheidde Pim Kooij zeven vormen 
van stedelijke politieke ruimtes. Rond de ‘epicentral political space’ of  het ruimtelijk 
zwaartepunt van de stedelijke politieke macht, dat zich meestal in de oude historische 
stadskern (Grote Markt, stadhuis) situeerde, concentreerden zich zes andere 
politieke ruimtes waarin deze centrale macht ondersteund, uitgebouwd, uitgedaagd 
of  tegengewerkt werd (afb. 2). De politieke ruimtes waren niet altijd even duidelijk 
afgelijnd, eerder overlapten ze elkaar of  bestond er een onderlinge wisselwerking.34 
Kooij stelde enkel een typologisch model voor, maar voerde zelf  geen diepgravend 
onderzoek uit. 
 Wel plaatste Kooij onmiddellijk voorbeelden binnen zijn verschillende soorten 
ruimtes. Stadhuizen behoorden automatisch tot epicentral political spaces, terwijl de 
centrale hoofdlanen central political spaces, partijlokalen centripetal political spaces en de 
ontmoetingsplaatsen van alternatieve of  verboden bewegingen centrifugal political 
spaces waren.35 Door zich in zijn studie over politieke conflicten in de laatmiddeleeuwse 
Vlaamse stad op “specific places rich in symbols of  economic, cultural and political 
prestige” te concentreren, vertrok Boone van het idee dat politieke kwesties zich 
in vooraf  bepaalde stedelijke ruimtes voltrokken.36 Ander gelijkaardig onderzoek 
richtte zich eveneens op plaatsen die hoe dan ook een politieke geladenheid bezaten. 
Dit resulteerde in een overdadige aandacht voor ruimtes waarbinnen de staat, het 

in Europe 1848-1914 (Basingstoke 2011) 204-233.
32  Barry Doyle (red.), Urban politics and space in the nineteenth and twentieth centuries: regional perspectives 
(Newcastle upon Tyne 2007) 2.
33  Ibidem.
34  Kooij, ‘Urban elites and political space’, 1-13.
35  Ibidem, 6-7.
36  Marc Boone, ‘Urban space and political conflict in late medieval Flanders’, Journal of  interdisciplinary 
history XXXII.4 (2002) 623.
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Afbeelding 0.2 Schematische weergave van de zeven types stedelijke politieke ruimtes die 
Pim Kooij onderscheidde.

Bron:	Pim	Kooij,	‘Urban	elites	and	political	space	in	the	nineteenth	and	twentieth	century’,	in:	
Stefan	Couperus,	Christianne	Smit	en	Dirk	Jan	Wolffram	(red.),	In	control	of	the	city:	local	elites	and	

the	dynamics	of	urban	politics	(Leuven	2007)	1-13.

Epicentral political space: the zenith of political power is concentrated here and emanates to all 
other locations.
Central political space:	also	very	central	to	political	life,	but	without	the	all-permeating	influence.
Pericentral political space: consisting of places where higher levels of political power are 
concentrated and disseminated.
Centripetal political space: the areas and places where activities are undertaken which are intended 
to	influence	or	direct	events	in	the	epicentral	political	space.
Centrifugal political space: here political activities take place which are intended to remain outside 
the	sphere	of	influence	of	the	epicentre.
Decentralised political space: consists of locations where central power is delegated.
Concentric political space: here the political activities and power of one city mix with those of other 
towns and cities. 
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hof, regeringen, politieke partijen en actiegroepen opereerden of  voor het territoriale 
niveau, grensgebieden en zones waar politieke confrontaties plaatsvonden.37 
 Volgens Leif  Jerram komt de agency van een ruimte pas boven wanneer ook 
aandacht geschonken wordt aan de materialiteit van de ruimte. Ondanks de spatial 
turn zijn historici er volgens hem nog niet in geslaagd om de ruimte als een volwaardig 
analytisch hulpmiddel te gebruiken. De redenen hiervoor zijn onder meer het gebrek 
aan duidelijk omlijnde definities van de begrippen ‘ruimte’, ‘locatie’ en ‘plaats’, de 
neiging om ruimte als iets mentaals te interpreteren en de grote invloed van de 
cultural turn “where space has been viewed as a repository of  cultural meaning, 
rather than as a physical ‘thing’ that structures human action.”38 Jerram stelt als 
oplossing voor oog te hebben voor de historische fases die een ruimte doorloopt. 
Door de verschillende fases of  lagen bloot te leggen, komen we tot “a historical 
tipping point at which these spaces (buildings) take shape and there upon become a 
material cause, producing effets beyond their symbolic functions.”39

 Ook in het onderzoek naar politieke ruimtes is het materiële aspect van niet te 
onderschatten belang. Frank Trentmann beweerde dat “politics matters – in the dual 
sense that it is material as well as significant. The history of  everyday life is a rich 
archive of  the multiple ways in which politics has tried to arrange the material design 
of  ordinary life for the purpose of  producing a particular kind of  person and society. 
It is unhelpful to treat material civilisation and politics as separate domains.”40 De 
historici Patrick Joyce, Chris Otter en Chandra Mukerji hebben volgens Trentmann 
reeds belangrijke stappen ondernomen door hun aandacht te vestigen op ‘the agency 
of  material things’.41 Anderen bleven in hun interpretaties echter steken bij de 

37  Zie alleen al de verschillende bijdragen in Kümin, Political space in Pre-industrial Europe en Doyle, 
Urban politics and space.
38  Leif  Jerram, ‘Space: a useless category for historical analysis?’, History and theory 52.3 (2013) 403, 
406 en 410.
39  Ibidem, 418.
40  Frank Trentmann, ‘Political history matters: everyday life, things and practices’, in: Steinmetz, 
Gilcher-Holtey en Haupt (red.), Writing political history today, 408.
41  Ibidem, 403-404.
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(symbolische) betekenissen van de materiële omgeving, hetgeen we volgens Jerram 
juist moeten overstijgen om een volwaardige spatial turn te bereiken.42 

 
	 De	negentiende-eeuwse	stad	en	stedenbouw

De negentiende-eeuwse stad leent zich uitstekend voor het onderzoek naar de relatie 
tussen stedelijke politiek en ruimte. De rationele en pragmatische tendensen in het 
negentiende-eeuwse stedenbouwkundige denken lieten politieke actoren volop toe 
de ruimte naar hun hand te zetten.43 De brede lanen en ruime, geometrische pleinen 
– elementen ontleend aan de barokke Grand Manner-stadsplanning – ondersteunden 
in de eerste plaats een sociaal-economisch stedelijk beleid. De herstructureringen 
zorgden immers voor een betere woonhygiëne, de sanering van krottenwijken, de 
doorstroming van licht en lucht en een vlotte verkeerscirculatie. Daarnaast mondden 
de geometrisch aangelegde wegen en hun gevelwanden uit op belangrijke knooppunten 
waar betekenisvolle gebouwen en standbeelden geplaatst werden. Dit monumentale 
stadsbeeld representeerde de macht van lokale en nationale gezagsdragers.44 De 
ingrijpende transformatiewerken die George-Eugène Haussmann in Parijs uitvoerde, 
oefenden over heel Europa een voorbeeldfunctie uit.45 Onder meer de grootsteden 
Londen, Wenen en Budapest ondergingen een enorme gedaanteverwisseling, maar 
ook in kleinere provinciesteden werden vanaf  de jaren 1850 ambitieuze projecten 
uitgevoerd.46 Onderzoek nuanceerde ondertussen de pioniersrol van Haussmann.47 

42  Jerram, ‘Space: a useless category’, 410-414.
43  Voor de negentiende-eeuwse stedenbouw, zie onder meer Anthony Sutcliffe (red.), The rise of  modern 
urban planning: 1800-1914 (Londen 1980); Villes en mutation XIXe-XXe siecles / Steden in ontwikkeling 
19de-20ste eeuw, Pro Civitate. Historische uitgaven, 64, (Brussel1982); Donald J. Olsen, The city as a 
work of  art: London, Paris, Vienna (New Haven, Conn. 1986); Thomas Hall, Planning Europe’s capital 
cities: aspects of  nineteenth-century urban development (Londen 1997); Michiel Wagenaar, Stedebouw en 
burgerlijke vrijheid. De contrasterende carrières van zes Europese hoofdsteden (Amsterdam 1998).
44  Spiro Kostof, The city shaped: urban patterns and meanings through history (Londen 1991) 211-218; 
Olsen, The city as a work of  art, 3-85; Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 16 en 19.
45  Zie o.a. David P. Jordan, Transforming Paris: the life and labors of  baron Haussmann (New York 1995); 
Stephane Kirkeland, Paris reborn: Napoléon III, Baron Haussmann, and the quest to build a modern city 
(New York 2013); Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 24-110.
46  Olsen, The city as a work of  art, 12-81; Cor Wagenaar, Town planning in the Netherlands since 1800: 
responses to enlightenment ideas and geopolitical realities (Rotterdam 2011) 162-175; William Cohen, 
Urban government and the rise of  the French city: five cities in the nineteenth century (New York 1998) 220.
47  Nicholas Papayanis, Planning Paris before Haussmann (Baltimore 2004).
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Steden als Marseille en Bordeaux ontwikkelden reeds in de jaren 1830 en 1840 eigen, 
op maat gemaakte stedenbouwkundige vernieuwingsplannen.48 Daarnaast bleek de 
technologische benadering die de Duitse stadsplanners ontwikkeld hadden van nog 
grotere invloed dan de Parijse realisaties. Internationaal gezien nam Duitsland het 
voortouw in de ontwikkeling van de stedenbouwkundige discpline.49

 Op het einde van de negentiende eeuw gaven personen als Camillo Sitte, 
Joseph Stübben, Hendrik Petrus Berlage, Hendrik Beyaert en Charles Buls 
een nieuwe wending aan de stedenbouw.50 Ze verzetten zich tegen de rationele 
stadsplanning waarbij oude stadsdelen genadeloos doorbroken en zelfs volledig 
gesloopt werden. Zonder de moderne noden inzake verkeer, hygiëne en comfort uit 
het oog te verliezen, pleitten ze voor een respectvolle omgang met en een bewuste 
instandhouding van het historisch gegroeide stadslandschap.51 Een urbanistische 
visie waarbij esthetische en artistieke waarden hoog in het vaandel gedragen werden, 
waarborgde de stedelijke eigenheid en intimiteit.52 Hoewel in de negentiende-eeuwse 
historiografie voornamelijk aandacht geschonken werd aan de rationalistische 
stedenbouw was de esthetische of  pittoreske stedenbouw niet minder van belang. 
Het opende de weg naar onder meer een moderne stedenbouwdiscipline die gericht 
was op professionalisering, verwetenschappelijking en internationalisering en naar 
concrete concepten, zoals de garden city movement of  de tuinwijkgedachte.53

De negentiende-eeuwse stedenbouwkundige ontwikkelingen werden, afhankelijk 
van het staatsbestel en de overheersende politieke en nationalistische ideologieën, 

48  Cohen, Urban government and the rise of  the French city, 220.
49  Wagenaar, Town planning in the Netherlands, 158 en 177-185.
50  Evert Vandeweghe, De verouderde steden: of  hoe de historische stad vorm kreeg in een eeuw van 
modernisering (1860-1960): Aalst, Dendermonde, Oudenaarde en Veurne (onuitgegeven proefschrift Ugent 
2013) 291-292.
51  Marcel Smets, Charles Buls: les principes de l’art urbain (Luik 1995) 93-94 en 167-168; Wagenaar, 
Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 59 en 62. 
52  Brian Ladd, Urban planning and civic order in Germany: 1860-1914 (Cambridge, Mass. 1990) 108-
111.
53  Wagenaar, Town planning in the Netherlands, 200-203; Helen Meller, ‘Philantropy and public 
enterprise: international exhibitions and the modern town planning movement, 1889-1913’, Planning 
Perspectives 10 (1995) 295-310; Bart Tritsmans, Waardevolle bijkomstigheden: stedelijk groen in beleid en 
beleving Antwerpen 1859-1973 (ongepubliceerde doctoraatsverhandeling UAntwerpen en VUBrussel 
2014) 206-211. De Brit Ebenezer Howard ontwikkelde het tuinwijkconcept in zijn publicatie van 1898 
Tomorrow: a peaceful path to real reform die in 1902 herdrukt werd onder een nieuwe titel: Ebenezer 
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enerzijds gekoppeld aan een centralistisch staatsnationalisme en anderzijds aan een 
moderne liberale vooruitgangsgedachte. De associatie van de negentiende eeuw met 
het ontstaan van vele Europese natiestaten resulteerde in een bijzondere aandacht 
voor dit onderzoeksthema.54 De studies van Benedict Anderson over imagined 
communities en Eric Hobsbawm en Terence Ranger over invented traditions stuurden 
het historisch onderzoek in de richting van de meer culturele aspecten die aan het 
nationalisme verbonden waren.55 Zo was de publieke cultuur een belangrijk instrument 
in de creatie van een nationale identiteit. Processies, festiviteiten, literatuur en kunst 
– om enkele belangrijke cultuuruitingen te noemen – creëerden gepaste tradities 
en geschiedenissen die het volk tot een natie verbonden.56 Deze natievorming werd 
niet louter van bovenuit gestuurd werd, maar was het resultaat van een complexe 
wisselwerking tussen zowel lokale, regionale als nationale organen waarvan de 
belangen soms met elkaar botsten, maar evengoed samenvielen.57 
 Steden, en dan voornamelijk hoofdsteden, werden geacht de staat te 
representeren en de nationale identiteit(en) en waarden uit te dragen. De stedenbouw 
en het bebouwde stadslandschap speelden hierin een niet te onderschatten rol.58 
Net zoals de ceremoniële lanen, de weidse geometrische pleinen en de officiële 
gebouwen in de barokke periode uiting gaven aan de heerschappij van onder 
meer de Franse, Spaanse en Engelse koningshuizen, representeerden ze in de 

Howard, Garden cities of  to-morrow (Londen 1902). Voor de toepassing in België, zie Marcel Smets, De 
ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België: een overzicht van de Belgische volkswoningbouw in de periode 
van 1830 tot 1930 (Brussel 1977).
54  Zie bijvoorbeeld Ernest Gellner Nations and nationalism (Oxford 1983); Eugen Weber, Peasants into 
Frenchmen: the modernization of  rural France, 1870-1914 (Stanford 1976).
55  Benedict Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread of  nationalism (Londen 
1983); Eric Hobsbawm en Terence Ranger (red.), The invention of  tradition (Cambridge 1984).
56  Zie bijvoorbeeld June Hargrove en Neil McWilliam (red.), Nationalism and French visual culture: 
1870-1914 (Washington, D.C. 2005); Rachel Tsang en Eric Taylor Woods (red.), The cultural politics of  
nationalism and nation-building: ritual and performance in the forging of  nations (Londen 2014).
57  Zie onder andere Abigail Green, Fatherlands: state-building and nationhood in nineteenth-century 
Germany (Cambrigde 2001); Stéphane Gerson, The pride of  place: local memories and political culture 
in nineteenth-century France (Ithaca, New York 2003); Whyte en Zimmer (red.) , Nationalism and the 
reshaping of  urban communities.
58  Hall, Planning Europe’s capital cities; Andreas Daum en Christof  Mauch (red.), Berlin-Washington 
1800-2000: capital cities, cultural representations and national identities (Washington and Cambridge 
2005); Markian Prokopovych, Habsburg Lemberg: architecture, public space and politics in the Galician 
capital, 1772-1914 (West Lafayette, Ind. 2009).
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monumentale negentiende-eeuwse stedenbouw de grondslagen van de natiestaat.59 
Ook de bescheiden, kleinschalige en schilderachtige vormgeving van de pittoreske 
stedenbouw was nationalistisch geïnspireerd.60 De voornoemde Buls bracht in 
zijn publicatie Esthétique des villes uit 1893 zelf  het nationalisme, de architecturale 
vormgeving en de stadsplanning met elkaar in verband. Wanneer ontwerpers zich 
lieten inspireren door het eigen verleden en door lokale materialen en bouwtradities 
kwamen ze automatisch uit bij een nationale stijl.61

 Zoals veel onderzoek doet uitschijnen waren het voornamelijk de liberaal 
ingestelde elite en politici, en zeker niet de conservatieve of  katholieke krachten, die 
de motor vormden van de ingrijpende transformaties van hun steden. Om hun eigen 
macht te versterken, een stedelijke eigenheid te ontplooien en de burgers een lokaal 
zelfbewustzijn mee te geven, richtten de liberalen onder andere stijlvolle kenmerkende 
gebouwen op.62 Patrick Joyce en Chris Otter interpreteerden de stedenbouwkundige 
en architecturale vernieuwingen zoals verlichting, watervoorziening, openbare 
markten en publieke gebouwen dan weer als technische middelen in dienst van een 
liberale bestuursvorm of  liberal governmentality.63 De nieuwe materiële infrastructuur 
droeg bij tot het ‘besturen van op afstand’ en de creatie van zelfregulerende vrije 
burgers – twee centrale principes van het negentiende-eeuwse liberalisme.64 Achter 
de pittoreske stedenbouw scholen evengoed liberale beweegredenen, maar dan 
eerder van sociaal-liberale aard. Enerzijds was de realisatie van dergelijke plannen 

59  Kostof, The city shaped, 215-216; Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 18-19 en 94-96.
60  Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 67-68.
61  Smets, Charles Buls, 130-133.
62  Asa Briggs, Victorian cities (Londen 1963); Carl Schorske, Fin-de-siècle Vienna: politics and culture 
(New York 1981) 24-115; Ladd, Urban planning and civic order, 236-254; Simon Gunn, The public culture 
of  the Victorian middle class: ritual and authority and the English industrial city, 1840-1914 (Manchester 
en New York 2000); Dana Anrold, Re-presenting the metropolis: architecture, urban experience and social 
life in London, 1800-1840 (Aldershot 2000); Jon Stobart, ‘Identity, competition and place promotion in 
the Five Towns’, Urban History 30.2 (2003) 163-182; Jon Stobart, ‘Building an urban identity. Cultural 
space and civic boosterism in a ‘new’ industrial town: Burslem, 1761-1911’, Social History 29.4 (2004) 
485-498; Maiken Umbach, German cities and bourgeois modernism: 1890-1924 (Oxford 2009). 
63  Het concept governmentality werd ontwikkeld door Michel Foucault. Voor een definitie van het 
begrip zie Michel Foucault, ‘Governmentality’, in: Graham Burchell, Colin Gordon en Peter Miller, 
The Foucault effect: studies in governmentality (London 1991) 87-104; Andrew Barry, Thomas Osborne 
en Nikolas Rose, Foucault and political reason: liberalism, neo-liberalism and rationalities of  government 
(Chicago, Ill. 1996); Simon Gunn, History and cultural theory (Harlow 2006) 100-103..
64  Patrick Joyce, The rule of  freedom: liberalism and the modern city (Londen 2003); Chris Otter, The 
Victorian eye: a political history of  of  light and vision in Britain, 1800-1910 (Chicago 2008).
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minder kostelijk en bijgevolg te verantwoorden tegenover de bevolking, anderzijds 
werd de stad veel aantrekkelijker wat een gunstig effect had op de kleinhandel en het 
toerisme.65

De Belgische steden ontsnapten evenmin aan de liberale rationele vernieuwingsdrang 
of  nationalistische betekenisgeving. Tal van steden hadden door de enorme 
bevolkingstoename nood aan meer woonruimte. Wanneer in 1860 de octrooirechten 
afgeschaft werden en de stadsomwallingen en -poorten hun nut verloren en afgebroken 
werden, verrezen rond de historische stadscentra nieuwe woonwijken.66 Deze werden 
voornamelijk uitgedacht volgens de moderne stedenbouwkundige principes zoals 
toegepast in andere Europese steden. Daarnaast moesten de binnensteden aangepast 
worden aan de nieuwe noden op vlak van hygiëne en verkeer. Stadsbesturen 
ontwikkelden verschillende stadsvernieuwings- en stadsverfraaiingsprojecten, 
zoals brede en rechte lanen die het oude stratenpatroon vervingen of  zelfs helemaal 
wegvaagden.67 De Haussmanniaanse principes zouden in Antwerpen en Gent 
zeker tot aan de eeuwwisseling toegepast zijn, terwijl Brussel vanaf  de jaren 1880 
de invloed van de esthetische stedenbouw ondervond.68 Recentelijk merkte Evert 
Vandeweghe echter op dat rond 1900 de pittoreske stadsplanning tot op zeker niveau 
ook in enkele kleinere provinciesteden doorgesijpeld was.69

 Geïnspireerd door het voornoemde werk The rule of  freedom van Joyce 
interpreteerde Rik Röttger de Brusselse urbanisatie – waaronder de overwelving van 
de Zenne, de aanleg van de centrale lanen en de bouw van de Sint-Hubertusgalerijen 
– volgens de doctrinair-liberale bestuursmentaliteit van burgemeester Jules 

65  Piet Lombaerde, ‘Een stad kan niet alles bezitten…’, in: Ed Taverne en Irmin Visser (red.), 
Stedebouw: de geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden (Amsterdam 2004) 204.
66  Over de opheffing van de octrooirechten, zie Yves Segers, ‘Een omstreden verbruiksbelasting: 
de stedelijke octrooien in België (1799-1860), Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis XXX.3-4 
(2000) 325-369.
67  Voor de algemene negentiende-eeuwse stedenbouwkundige geschiedenis van België, zie verschillende 
bijdragen in Taverne en Visser (red.), Stedebouw. Voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van 
bijvoorbeeld Brussel en Gent, zie Brussel, breken, bouwen: architectuur en stadsverfraaiing, 1780-1914 
(Brussel 1979); Straten en stenen: Brussel, stadsgroei, 1780-1980 (Brussel 1982); Geert van Doorne (red.), 
Een stad in opbouw: Gent van 1540 tot de Wereldtentoonstelling van 1913 (Tielt 1992) 171-329.
68  Smets, Charles Buls, 79.
69  Vandeweghe, De verouderde steden, 293-302.
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Anspach.70 Röttger toonde aan dat de stedenbouwkundige projecten in dienst 
stonden van “de liberale natievorming die de vrijheid en de zelfbeschikking van 
burgers en hun steden als kernwaarden heeft.”71 Sophie de Schaepdrijver verbond 
eerder al de periodes van enerzijds drastisch slopen (1866-1871 en 1935-1970) en 
anderzijds megalomaan bouwen in de hoofdstad met respectievelijk een gebrek 
aan een Belgisch zelfbewustzijn en een groeiende nationale trots.72 Hoewel het 
nationalistische ideeëngoed een niet te onderschatten rol speelde, leek de stedelijke 
ruimte in het negentiende-eeuwse België vooral bepaald door een liberale ideologie.73 
Richard Kerremans zag in het Brusselse stadslandschap voornamelijk het liberale 
gedachtegoed en de burgerlijke waarden uitgebeeld.74 Voornoemde Röttger stelde 
meer recentelijk: “Ongehinderd door tegenkrachten konden liberale politici hun 
stempel drukken op alle facetten van de stad, ook op de stedelijkheid in materiële 
zin.”75 
 Geleidelijk aan wordt deze eenzijdige focus, die voortvloeide uit een 
combinatie van de vaststellingen over de negentiende-eeuwse liberale stedelijke 
overheersing en de sterk verankerde Belgische traditie van gemeentelijke autonomie, 
doorbroken.76 Uit Vandeweghes onderzoek bleek dat bepaalde aspecten van de liberale 
rationele stadsplanning ingang vonden in katholiek bestuurde steden als Aalst en 
Dendermonde. In hoeverre de katholieke politici een eigen stedenbouwkundige visie 
hadden of  ontwikkelden, is echter minder bekend.77 Algemeen kan de vraag gesteld 

70  Rik Röttger, ‘Capitol and capital’: het ‘moment Anspach’ in de Brusselse urbanisatie en liberale 
politieke cultuur (1860-1880)’, Stadsgeschiedenis 1.1 (2006) 27-50.
71  Ibidem, 49.
72  Sophie de Schaepdrijver, ‘‘De stenen spreken tot de geest’: stedenbouwkundig ingrijpen in Brussel 
en Belgische identiteit 1850-1970’, Leidschrift 9.2 (1993) 83-104.
73  Voor ander onderzoek naar de nationalistische invloed, zie bijvoorbeeld Liane Ranieri, Léopold II. 
Urbaniste (Brussel 1973); Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 54-69.
74  Richard Kerremans, ‘De openbare monumenten in Brussel en Wallonië’, in: Jacques van Lennep 
(red.), De 19de-eeuwe Belgische beeldhouwkunst (Brussel 1990) 164.
75  Röttger, ‘Capitol and capital’, 27.
76  James R. Moore, The transformation of  urban liberalism: party politics and urban governance in 
late-nineteenth-century England (Aldershot 2006); Tania Van Acker, ‘De liberale aanwezigheid in de 
Vlaamse steden’, in: Adriaan Verhulst en Hervé Hasquin (red.), Het liberalisme in België: tweehonderd 
jaar geschiedenis (Brussel 1989) 307-316; Maarten Van Ginderachter, ‘An urban civilization: the case 
of  municipal autonomy in Belgian history 1830-1914’, in: Whyte en Zimmer (red.), Nationalism and 
the reshaping of  urban communities, 111-130.
77  Vandeweghe, De verouderde steden, of  hoe de historische stad vorm kreeg in een eeuw van modernisering 
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worden of  ook andere politieke stromingen dan de liberale begaan waren met de 
symbolische, esthetische en praktische politisering van het stadslandschap. Gaven 
bijvoorbeeld katholieke, socialistische en flamingantische politici op een soortgelijke 
of  juist heel andere manier dan hun liberale collega’s vorm aan de materiële stedelijke 
ruimte en op welke manier deden ze dit?

Op het snijvlak van de stedenbouw, architectuur en publieke cultuur bevonden zich 
de standbeelden die in de negentiende eeuw op de openbare pleinen en drukbezochte 
knooppunten in tal van Europese steden verrezen. De beeldhouwwerken vervulden een 
belangrijke rol in de ‘embellissement de la ville’ of  de stadsverfraaiing. Binnen de Grand 
Manner-vormgeving fungeerden ze als ankerpunten in het ruimere stadslandschap. 
Ideaal werden ze geïsoleerd in het midden van een plein opgesteld zodat ze de 
perspectiefwerking van de zichtassen versterkten.78 De pittoreske urbanisten, die 
het belang van een contextgebonden en historische stedenbouw onderstreepten, 
verkozen de publieke beeldhouwwerken te laten opgaan in hun bebouwde omgeving 
in plaats van ze er tegen te laten afsteken. Ze bekwamen dit door de sculpturen – 
en monumenten en gedenktekens in het algemeen – niet centraal in een ruimte of  
midden in de verkeersstroom te plaatsen, maar door ze te integreren in de rooilijn 
van de omringende bebouwing.79 Op die manier verhoogden de standbeelden het 
verrassingseffect dat de gebogen straten en het organisch bouwpatroon opleverden.80

 Behalve vanuit hun concrete functie in het stedelijk ontwerp, verklaarden 
verschillende onderzoekers de enorme populariteit van de publieke standbeelden – 
de negentiende eeuw werd door Maurice Agulhon beter bekend als de eeuw van 
de statuomanie – vanuit de groeiende nood aan een nationale identiteit en cultuur.81 
Volgens Agulhon viel de opkomst samen met de ontwikkeling van een liberale 

(1860-1960): Aalst, Dendermonde, Oudenaarde en Veurne (onuitgegeven proefschrift Ugent 2013).
78  Kostof, The city shaped, 263-266; Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 28-30.
79  Wagenaar, Town planning in the Netherlands, 190; Smets, Charles Buls, 100-102, 132 en 179.
80  Smets, Charles Buls, 180-184.
81  Maurice Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, Ethnographie Française 8.2-3 (1978) 145-172; 
William Cohen, ‘Symbols of  power: statues in nineteenth-century provincial France’, Comparative 
studies in society and history 31.3 (1989) 491-513; George Mosse, The nationalization of  the masses: 
political symbolism and mass movements in Germany from the Napoleonic wars through the Third Reich (New 
York 1975) 47-71; King, ‘The nationalization of  East Central Europe’, 112-152; Rausch, Kultfigur und 
Nation.
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verlichtingsideologie op het einde van de achttiende eeuw. De rage kende in Frankrijk 
haar grootste succes vanaf  1870, wanneer er met de Derde Republiek een liberaal 
en patriottisch bewind geïnstalleerd werd.82 In navolging van Pierre Nora’s concept 
‘lieux de mémoire’ gaf  June Hargrove een ruimtelijke dimensie aan die nationalistische 
interpretatie. Door standbeelden die een bepaalde historische gebeurtenis herdachten 
op een plek op te richten die symbolisch gezien aan deze gebeurtenis gekoppeld was, 
vielen de herinneringen en de ruimte samen waardoor een lieu de mémoire, of  een 
plek waar burgers voeling kregen met hun nationale verleden, ontstond.83

 In België investeerde de overheid tijdens de eerste decennia na de 
onafhankelijkheid intensief  in de aanwakkering van een nationaal zelfbewustzijn. 
De jonge natie cultiveerde voornamelijk geschilderde en gebeeldhouwde pantheons 
waarin belangrijke historische helden, gebeurtenissen, tradities en waarden gehuldigd 
werden.84 Deze cultuurpolitiek drong door tot op stedelijk en gemeentelijk niveau. 
De lokale overheden spendeerden hun geld aan schone kusten en openbare werken 
en versterkten zo de nationale identiteit, maar tegelijk ook hun eigen zelfbeeld en 
prestige.85 Ben Croon toonde met behulp van het Antwerpse Rubensbeeld aan dat 
dezelfde processen meespeelden bij de oprichting van publieke standbeelden: “De 
identificatie met het abstracte vaderland vond plaats op lokaal vlak door middel 
van een patriottisch getint, sterk ontwikkeld stedelijk discours. Zolang de belangen 
van de stad gevrijwaard bleven, nestelde de stedelijke elite zich probleemloos in een 
ruimer, nationaal en zelfs internationaal kader.”86 Ook het recente kunsthistorische 

82  Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, 147-148; Vandeweghe, De verouderde steden, 291. 
83  Pierre Nora, ‘Entre mémoire et historie: la problématique des lieux’, in: Pierre Nora (red.), Les lieux 
de mémoire. La République (Parijs 1984) xvii-xlii; June Hargrove, ‘Les statues de Paris’, in: Pierre Nora 
(red.), Les lieux de mémoire. La Nation III (Parijs 1986) 243-282.
84  Jo Tollebeek en Tom Verschaffel, ‘‘A profitable company’: het pantheon als historisch genre in 
het negentiende-eeuwse België’, BMGN 115.2 (2000) 223-243. Voor een uitgebreide context van 
de negentiende-eeuwse nationale cultuurpolitiek, zie verschillende bijdragen in Jo Tollebeek, Frank 
Ankersmit en Wessel Krul (red.), Romantiek en historische cultuur (Groningen 1996); Robert Hoozee, Jo 
Tollebeek en Tom Verschaffel (red.), Mise-en-scène: Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw 
(Gent 1999); Kas Deprez en Louis Vos (red.), Nationalisme in België: identiteiten in beweging 1780-2000 
(Antwerpen 1999); Pascal Cornet (red.), Na & naar Van Dyck: de romantische recuperatie in de 19de eeuw 
(Antwerpen 1999). 
85  Matthias Meirlaen, ‘‘Voor de glorie van de stad’: identiteitstoe-eigening als drijfveer voor het 
Leuvens cultuurbeleid (1830-1870), Stadsgeschiedenis 2.2 (2007) 105-120. 
86  Ben Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming in de kunst- 
en handelsmetropool Antwerpen: de negentiende-eeuwse Rubenscultus’, Volkskunde 104.1 (2003) 78.
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onderzoek van Jana Wijnsouw koppelde de negentiende-eeuwse beeldhouwkunst 
aan nationale, lokale en zelfs internationale identiteiten.87 Aan de hand van publieke 
beeldhouwopdrachten, zowel op vraag van de Belgische regering als van lokale 
overheden, het beeldhouwonderwijs aan de Koninklijke Academies voor Schone 
Kunsten en internationale tentoonstellingen onderzocht ze het al of  niet ontstaan 
van een nationaal Belgische beeldhouwschool.  
 De negentiende-eeuwse standbeelden werden tot nu toe nog maar weinig 
anders geïnterpreteerd dan in het licht van nationale en lokale identiteitsvorming. 
Onderzoek dat zowel de politiek-culturele als politiek-technische benaderingen 
binnen het stedenbouwkundig onderzoek samenbrengt, ontbreekt nagenoeg in de 
historiografie. De vraag of  en hoe ze op stedelijk niveau deel uitmaakten van een 
(liberale) bestuurspraktijk en als politiek-ideologische instrumenten ingeschakeld 
werden om politieke macht over de stedelijke ruimte op te bouwen, blijft open. Dit 
proefschrift zal dan ook inzetten op de opvulling van deze lacunes door tussen beide 
benaderingen een brug te slaan.

 De	negentiende-eeuwse	politiek	en	stadsbesturen

De opkomst van negentiende-eeuwse constitutionele en democratische natiestaten 
ging volgens Christopher Clark en Wolfram Kaiser gepaard met een “intense 
conflict between Catholics and anti-clercial forces over the place of  religion in a 
modern polity.”88 Deze strijd, ook wel Kulturkampf  of  culture war genaamd, werd 
uitgevochten in onder meer het onderwijs, de pers, het culturele leven en in de 
publieke ruimte.89 Zoals de verschillende bijdragen in het boek van Clark en 
Kaiser demonstreerden, kende elk land zijn eigen politiek-ideologische conflicten 
die op welbepaalde momenten escaleerden. Toch stonden antiklerikale liberalen 

87  Jana Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture: the local, national and international identity of  
sculptors in Belgium (1830-1916) (ongepubliceerde doctoraatsverhandeling UGent 2015).
88  Christopher Clark en Wolfram Kaiser, ‘Introduction: the European culture wars’, in: Christopher 
Clark en Wolfram Kaiser (red.), Culture wars: secular-catholic conflict in nineteenth-century Europe 
(Cambridge 2003) 1.
89  Ibidem; Austen Ivereigh (red.), The politics of  religion in an age of  revival: studies in nineteenth-century 
Europe and Latin America (London 2000) 1; Oliver Zimmer, ‘Beneath the “culture war”: Corpus Christi 
processions and mutual accommodation in the Second German Empire’, The journal of  modern history 
82.2 (2010) 299.
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en katholieken niet altijd lijnrecht tegenover elkaar. Oliver Zimmer bewees dat 
levensbeschouwelijke groepen zich niet alleen lieten leiden door vijandige gevoelens, 
maar eveneens door mutual accommodation of  ‘efforts […] to engage with each other 
in nonantagonistic ways’.90 In het negentiende-eeuwse Duitsland zocht enerzijds de 
katholieke zijde voortdurend naar manieren om haar trouw aan de natie te bewijzen 
en gaven anderzijds de liberalen geregeld toe aan de christelijke religie om een 
sterke, samenhangende natie uit te bouwen. In het teken van het patriottisme en 
de nationale samenhorigheid zochten beide politieke groeperingen op welbepaalde 
momenten toenadering tot elkaar.91

 Het negentiende-eeuwse België werd eveneens getekend door een politiek-
ideologische strijd. In veel historisch onderzoek staan de oorzaken, de ontwikkeling 
en het hoogtepunt van deze twist tussen het katholieke en liberale kamp centraal. 
In de eerste decennia na 1830 was de Belgische regering samengesteld uit 
unionistisch gezinde politici. Gematigde katholieke en liberale politici hadden een 
bondgenootschap gesloten om weerstand te bieden aan de Nederlandse koning 
Willem I en om een zo groot mogelijke draagkracht voor de Belgische natie te 
creëren.92 Vanaf  1839, het moment dat Willem I het verdrag der XXIV artikelen 
ondertekende, brokkelde het unionisme af  en verenigde de liberale familie zich steeds 
meer tot een gemeenschappelijk blok.93 De ideologische spanningen liepen op tot 
wanneer de heisa rond de Kloosterwet uiteindelijk tot een definitieve breuk tussen 
beide partijen leidde.94 Els Witte was er van overtuigd dat “the year 1857 polarised 
the Catholics and liberals once and for all. The conflict came to dominate social and 
political life for decades to come.”95 De culture war flakkerde in de tweede helft van de 
negentiende eeuw regelmatig op, zoals bijvoorbeeld tijdens verkiezingscampagnes, 

90  Oliver Zimmer, ‘Beneath the “culture war”’, 295.
91  Ibidem, 296-297 en 331.
92  Els Witte, ‘The battle for monasteries, cemeteries and schools: Belgium’, in: Clark en Wolfram 
(red.), Culture wars, 104.
93  Els Witte, Jan Craeybeckx en Alain Meynen, Politieke geschiedenis van België: van 1830 tot heden 
(Antwerpen 2007) 51.
94  Lode Wils, ‘In het klimaat van de Kulturkampf  1871-1878’, in: Dirk Blok, Walter Prevenier, Daniel 
Roorda e.a. (red.), Algemene geschiedenis der Nederlanden, vol. 13 (Haarlem 1978) 170-177; Deneckere, 
Geuzengeweld, 37-39.
95  Witte, ‘The battle for monasteries’, 113.
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discussies omtrent religieuze of  burgerlijke begraafplaatsen, de schoolstrijd van 
1879-1884 en de stemmingen van nieuwe wetten.96

 Ook op stedelijk niveau botsten beide kampen regelmatig. In de aanloop naar 
verkiezingen voerden de katholieke en liberale politici uitvoerige campagnes om het 
stadsbestuur in handen te krijgen. Tot het einde van de negentiende eeuw werden 
de grootsteden hoofdzakelijk bestuurd door liberale burgemeesters en vormden de 
liberalen de meerderheid in de gemeenteraden.97 Al gauw ontstond het beeld van de 
progressieve liberale steden tegenover het traditionele katholieke platteland.98 Rond 
de eeuwwisseling kregen de liberale besturen het alsmaar moeilijker. Door onder meer 
de uitbreiding van het stemrecht ondervonden ze een steeds zwaardere concurrentie 
vanuit katholieke en socialistische hoek en zagen ze zich genoodzaakt tot interne 
reorganisatie.99 In verschillende Vlaamse steden brokkelde de liberale dominantie 
af  in het voordeel van de katholieken, een ideologisch proces dat historicus Henk de 
Smaele als de ‘ruralisering van stedelijk Vlaanderen’ bestempelde.100 In onder meer 
Gent, Antwerpen en Leuven wisten de liberalen de macht wel in handen te houden.101 
Deze politieke schommelingen deden zich niet enkel gevoelen op bestuurlijk niveau, 
maar zoals vermeld ook in de publieke stedelijke ruimte. 
 Daarnaast maakten ook andere politieke actoren en instellingen gebruik 
van de ruimte om hun posititie te bestendigen: “the street served as the space of  
municipal government. This does not mean that policy was debated, statutes drafted, 
treaties negotiated, taxes set or laws signed on the street (at least not usually) but 
that government created itself  in the act of  claiming the city streets and squares.”102 
Lokale en nationale overheden legden als gevolg van de ongebreidelde stadsgroei 
en stijgende wanorde, verkeersdrukte, vervuiling, criminaliteit en straatprotesten 
die ermee gepaard gingen, wet- en regelgevingen vast om de persoonlijke vrijheid, 

96  Zie voornoemde publicaties van Deneckere en Witte. Zie ook Theo Luykx, Politieke geschiedenis van 
België 1: van 1789 tot 1944 (Amsterdam 1977).
97  Van Acker, ‘De liberale aanwezigheid in de Vlaamse steden’, 315.
98  Henk de Smaele, Rechts Vlaanderen: religie en stemgedrag in negentiende-eeuws België (Leuven 2009) 
350-391; Van Damme en Vanoutrive, ‘Het ‘moment Anspach’’, 94-95.
99  Verhulst en Hasquin (red.), Het liberalisme in België, 295-315.
100  de Smaele, Rechts Vlaanderen, 377-391.
101  Verhulst en Hasquin (red.), Het liberalisme in België, 307-310; de Smaele, Rechts Vlaanderen, 350-
368; Meirlaen, ‘‘Voor de glorie van de stad’’, 106.
102  Arnade, Howell en Simons, ‘Fertile spaces’, 547.
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vrije meningsuiting en openbare orde in goede banen te leiden.103 In de negentiende-
eeuwse historiografie werd geregeld aandacht besteed aan hoe openbare besturen 
het gebruik van straten, pleinen en parken reguleerden om deze nieuwe dynamieken 
te bedwingen.104 De opkomst van verlichte en democratische bestuursvormen ging 
gepaard met het uittesten van de grondbeginselen en waarden  die deze instellingen 
uitdroegen. Charles Tilly stelde voor Groot-Brittannië tussen 1758 en 1834 vast 
dat de manieren van protestvoering grondig wijzigden. De traditionele methodes 
werden verlaten voor betogingen, petities en openbare bijeenkomsten waaraan een 
groter aantal burgers konden deelnemen.105 Volgens de Amerikaanse historica Lisa 
Keller speelden overheden op deze potentiële verstoring van de openbare orde in 
door hun juridische en politionele greep op de stedelijke ruimte te verstevigen.106 Met 
andere woorden, er vond een dynamische wisselwerking plaats waarbij “citizenry and 
government tested legal bounderies regarding personal liberties and public space.”107

De definitie van negentiende-eeuws stedelijk of  lokaal bestuur is allesbehalve 
eenduidig. De politieke top van een stad of  gemeente was lange tijd samengesteld 
uit de lokale elite die tegelijk het culturele, economische, militaire, religieuze en 
diplomatieke leven domineerde. Een wezenlijke verandering van deze situatie vond 
pas plaats rond de eeuwwisseling, wanneer binnen de lokale besturen de nood aan 
professionalisering ontstond.108 Vooral Britse, Franse en Nederlandse historici 
voerden veelvuldig onderzoek naar de samenstelling, evolutie en macht van deze 
groep.109 Stefan Couperus, Christianne Smit en Dirk Jan Wolffram merkten echter 

103  Lisa Keller, Triumph of  order: democracy and public space in New York and London (New York 2010) 
8-9, 22.
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105  Charles Tilly, Popular contention in Great Britain : 1758-1834 (Cambridge 1995).
106  Keller, Triumph of  order: democracy and public space in New York and London (New York 2010).
107  Ibidem, 9.
108  Michèle Dagenais en Pierre-Yves Saunier, ‘Tales of  the periphery: an outline survey of  municipal 
employees and services in the nineteenth and twentieth centuries’, in: Michèle Dagenais, Irene Maver 
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1-27; Stefan Couperus, Christianne Smit en Dirk Jan Wolffram, ‘Introduction: local elites and urban 
politics’, in: Couperus, Smit en Wolffram (red.), In control of  the city, xi.
109  Zie de voornoemde publicaties van Dagenais, Maver en Saunier en van Couperus, Smit en 
Wolffram. Zie ook Robert J. Morris en Richard Trainor (red.), Urban governance: Britain and beyond 
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op dat “missing from most studies focusing on the local level is the institutional 
side of  politics, the dimensions of  power and authority, the political culture of  local 
government, and the institutional relationship between elites and the bureaucracy.”110 
Voor de Belgische steden zijn nauwelijks systematische studies voorhanden. Er 
verscheen enkel een overkoepelende publicatie waarin de wettelijke functie en de 
structuur van het lokaal bestuur, samen met enkele specifieke taken en realisaties in 
het publieke domein centraal stonden.111 
 De laatste jaren verschoof  het zwaartepunt van het onderzoek naar 
lokale besturen van het traditionele statische begrip government, waarbij vooral de 
bestuurlijke instituties centraal stonden, naar het meer dynamische governance dat 
de uiteenlopende politieke actoren en processen op de voorgrond bracht.112 Volgens 
Richard Trainor en Robert J. Morris wijst het begrip urban governance dan ook niet 
enkel op de formele gemeentelijke of  stedelijke instituties, maar is het evenzeer 
gerelateerd aan niet-gemeentelijke instellingen, aan vrijwillige, professionele en 
zakelijke organisaties en aan meer socioculturele dimensies zoals rituelen, identiteiten 
en maatschappelijke klassen.113 Aan de hand van rituelen, bijvoorbeeld, wonnen de 
openbare besturen het vertrouwen van hun bevolking en bekwamen ze de nodige 
legitimiteit om de macht in handen te houden.114 
 Politieke historici hebben steeds uitvoerige aandacht besteed aan het begrip 
(politieke) macht. Traditioneel meenden onderzoekers dat macht van bovenaf  
opgelegd werd, dat het vooral conflicten, besluitvorming en politiekvoering omvatte 
en dat het verband hield met controle over het gedrag en de handelingen van 
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ondergeschikte groepen personen, instellingen en organisaties.115 Ondertussen werd 
meermaals het pleidooi voor een ruimere begripsinvulling gehouden. Agulhon stelde 
dat politieke macht “does not consist simply of  men who establish and operate certain 
institutions, who claim certain ideas and perform certain actions. It also uses an entire 
system of  signs and emblems – a system in which the principal signs are the most 
visible ones and in which those who seek or wield power try to gain recognition and, 
if  possible, acclamation.”116 Morris was er op zijn beurt van overtuigd dat meerdere 
bronnen en ontwikkelingspatronen aan de basis lagen van macht en autoriteit.117 
Tony Bennett en Patrick Joyce bouwden op dit idee verder en brachten macht en 
materialiteit met elkaar in verbinding. Door het erkennen van “distinctive forms of  
agency and effectivity on the part of  material forces” trachtten ze een dieper inzicht 
in machtsmechanismen en -structuren te verkrijgen.118 
 Bij de studie naar lokale besturen en de politieke macht die ze bezaten, 
levert een dynamische invalshoek een diepgaander verhaal op. Om die reden zal dit 
proefschrift dan ook deze aanpak hanteren. Het gaat daarmee in op Gunns oproep “to 
make visible the techniques of  power and to indicate how these might have cohered 
into something resembling a mode of  rule, an ‘ordering of  order’.”119 Deze benadering 
impliceert dat men oog heeft voor uiteenlopende praktijken en handelingswijzen, 
de complexiteit van sociale relaties en de dynamische netwerken tussen personen 
onderling en tussen personen, objecten en organisaties.120 

Probleemstelling en afbakening

Aangezien standbeelden wezenlijk deel uitmaakten van het negentiende-eeuwse 
stadslandschap en de oprichting ervan onder toezicht stond van stadsbesturen, 
zijn het ideale onderzoeksobjecten om de politisering van de stedelijke ruimte te 

115  Gunn, History and cultural theory, 83-89.
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onderzoeken. Het voorgaande historiografisch gedeelte maakte echter duidelijk 
dat de theoretische conceptualisering van het begrip politieke ruimte een moeilijke 
oefening is, laat staan dat een welomlijnde definitie mogelijk is. Kooij’s kunstmatige 
opdeling bijvoorbeeld, zette de complexiteit van de stedelijke politieke ruimte alleen 
nog maar sterker in de verf. De politieke ruimte strekte zich uit over de volledige 
stad. Elke straathoek, elk plein en elk gebouw waar ooit een politieke gebeurtenis 
plaatsvond of  waar stadsbewoners toevallig over politieke kwesties discussieerden, 
kon aanschouwd worden als een bepaald type politieke ruimte. Mike Crang vatte het 
samen met de woorden dat “everything […] occupies space – that is, political events 
are in space and happen over space”.121 
 Crang stelde een alternatieve benadering voor, namelijk een “that asks how 
space shapes those events and finally one that looks to see a history of  political space 
where the space itself  is produced and shaped through evolving and competing 
political activities.”122 Dit onderzoek streeft een gelijkaardige diachrone analyse na 
waarin de politieke ruimte als open en veranderlijk geïnterpreteerd wordt. Er wordt 
met behulp van de publieke standbeelden nagegaan of  er al dan niet Antwerpse 
politieke ruimtes waren, wanneer en waarom deze stedelijke ruimtes politieke 
ruimtes werden, hoe deze ruimtes zich vervolgens doorheen de tijd transformeerden 
en welke gevolgen deze transformaties hadden voor onder andere de ruimtes zelf, 
de politieke kwesties die op dat moment speelden en de politieke relaties die de stad 
bepaalden. Strikt vasthouden aan Kooij’s typologische model is hierbij onhoudbaar. 
In dit proefschrift keert het dan ook enkel terug in de ruimtelijke indeling van de 
hoofdstukken die steeds vertrekken van het machtscentrum, of  het epicentrum, om 
nadien naar de perifere ruimtes over te gaan.
 Een aansluitende methode wordt ook door de Duitse Bielefeld-school 
naar voren geschoven. Deze richt zich specifiek op “the dynamics of  processes of  
politicisation or depoliticisation” die langs verschillende communicatiekanalen, zoals 
onder meer ruimtelijke elementen, statistiek en geweld, verliepen.123 Stéphane Gerson 
plaatste op zijn beurt de Franse historische optochten en spektakels in de context van 
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“the politicization […] of  such cultural domains.”124 Tussen 1825 en 1865 gebruikten 
de organisatoren dergelijke schouwspelen om een politiek-ideologische boodschap uit 
te dragen en om politieke eisen, zoals bijvoorbeeld een grotere lokale administratieve 
verantwoordelijkheid, te stellen.125 In dit proefschrift wordt politisering op eenzelfde 
procesmatige en politiek-ideologische manier geïnterpreteerd. Een ruimte wordt 
op een bepaald moment politiek toegeëigend, krijgt een politieke geladenheid en 
wordt in een bepaalde politieke richting gestuurd, maar kan op een volgend moment 
een depolitisering ondergaan of  door andere (politieke) actoren overgenomen 
worden. Dit leidt tot vragen als welke Antwerpse ruimtes werden met behulp van 
standbeelden gepolitiseerd? Wanneer en waarom gebeurde dit? Waar bevinden 
deze ruimtes zich in de stad? Zorgde de plaatsing van een standbeeld altijd voor het 
ontstaan van een politieke ruimte of  met andere woorden, werd een stedelijke ruimte 
sowieso een politieke ruimte wanneer er een standbeeld opgesteld werd? Zo ja, wat 
waren hier dan de achterliggende verklaringen van? Eens een ruimte politiek was, 
bleef  dit dan zo in de loop van de tijd of  betrof  het een fluctuerend proces? Wie of  
wat veroorzaakte de eventuele depolitisering?
 Terwijl ondertussen algemeen geweten is dat publieke beeldhouwwerken 
ideologische en politieke overtuigingen uitbeeldden en symbolische, pedagogische 
en legitimerende functies vervulden, bleven hun onderliggende politieke intenties 
met betrekking tot de lokale (ruimtelijke) politiek onderbelicht. In navolging van 
Chandra Mukerji, die aantoonde dat materiële infrastructurele realisaties bijdroegen 
tot de vorming van de zeventiende-eeuwse Franse territoriale staat of  met andere 
woorden tot de opbouw van politieke macht, gaat dit onderzoek uit van de overtuiging 
dat de beelden een al dan niet intentioneel politiek doel konden hebben en in politieke 
onderhandelingen en campagnes ingeschakeld konden worden.126 De standbeelden 
in dit onderzoek zullen enerzijds als praktische hulpmiddelen begrepen worden die 
in dienst stonden van een specifiek lokaal beleid, gelijkaardig aan hoe Joyce en Otter 
in hun governmentality-studies stedelijke infrastructuren benaderden. Anderzijds 
krijgen ze naar het voorbeeld van Umbach een meer politiek-culturele invulling. 
Zij onderzocht op basis van de bebouwde omgeving van Hamburg en Barcelona de 
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dubbele relatie die deze second cities – steden die op vlak van bevolkingsaantal en 
rijkdom niet moesten onderdoen voor hoofdsteden – erop nahielden tegenover de 
staat.127

 De publieke beeldhouwwerken waren geen geïsoleerde objecten, maar maakten 
integraal deel uit van de omgeving waarin ze opgericht werden. De stadsbesturen 
kozen er weldoordachte plaatsen voor uit en eigenden zich zo de stedelijke omgeving 
met uiteenlopende bedoelingen toe. De beeldhouwwerken moeten dus steeds in 
relatie tot de bouwgeschiedenis van de wijk, de historische en eigentijdse betekenis 
van de omringende stedelijke ruimte, de lokale en nationale politieke context en de 
belangen van de betrokken politieke actoren onderzocht worden. Dit onderzoek 
gaat met andere woorden aan de hand van de standbeelden na of  en hoe er in de 
negentiende eeuw een politieke greep op de ruimte plaatsvond. De beeldhouwwerken 
bieden met andere woorden een inkijk in politiek gestuurde ruimtelijke processen.

Zoals uit het historiografisch kader bleek, hadden historici tot nu toe vooral oog 
voor liberale en nationalistische invloeden op de bebouwde omgeving. Andere 
negentiende-eeuwse ideologische strekkingen leken van weinig belang. Nochtans 
werd reeds aangetoond dat ook katholieke politici en verenigingen hun zichtbaarheid 
in de publieke ruimte probeerden te garanderen. Aan de hand van processies en 
rituelen eigenden ze zich bepaalde wijken, pleinen en straten toe.128 Tot nu toe is 
echter amper aandacht geschonken aan de invloed van katholieke politieke krachten 
op de materiële stedelijke ruimte en cultuur. Vermoedelijk waren de onteigening en 
verwoesting van religieuze eigendommen op het einde van de achttiende eeuw – die 
de onbetwiste onafhankelijkheid van de Katholieke Kerk aan het wankelen brachten 
–, de aanzienlijke groei van steden en de zogenaamde anti-stedelijke ingesteldheid 
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van de katholieken een van de voornaamste redenen waarom het verband tussen stad 
en religie op de achtergrond verzeild geraakte.129

 Zimmer suggereerde dat liberalen en katholieken om nationalistische 
beweegredenen geregeld een beroep deden op elkaar, maar vermoedelijk speelden ook 
andere motieven een rol. Soms zetelden liberale, katholieke en later in de negentiende 
eeuw socialistische politici samen in een stadsbestuur waar ze gemeenschappelijke 
akkoorden moesten bereiken. Anderzijds bestonden er dan weer meningsverschillen 
binnen uniforme stadsbesturen of  politieke families die doorgaans als eensgezinde 
groepen voorgesteld werden. Juist door de katholieken, liberalen en socialisten te 
aanschouwen als “members of  preexisting groups, endowed with relatively coherent 
identities and agendas, rather than as individuals who became engaged (whether 
deliberately or not) in the contentious and unpredictable shaping of  communities”, 
namen conflicten en vijandelijkheden de bovenhand in politiek-historisch 
onderzoek.130 Ook Vernon was van mening dat “in the past it has been assumed 
too quickly that parties were discrete and unified ideological and social categories, 
ignoring the contingent and unstable nature of  their identities and constituencies of  
support.”131 

De stad Antwerpen is een interessante casus om na te gaan hoe de opeenvolgende 
negentiende-eeuwse stadsbesturen politieke ruimtes ontwikkelden om hun macht uit 
te breiden, hun politieke doelen te bereiken en hun beleidsmaatregelen te bekrachtigen. 
Het onderzoek naar second cities en provinciesteden biedt een alternatief  voor de 
aandacht die binnen het stedenbouwhistorisch onderzoek overvloedig uitging naar 
hoofdsteden en de onderlinge relatie tussen stadsplanning en nationalisme. Umbach 
wees in dit verband op de nadelen van de Foucauldiaanse theorie die Joyce en Otter 
navolgden. Hierin werd de stad gezien als “a microcosm in which the operations 
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of  the liberal state can be studied.”132 Zoals ook Trentmann stelde, leidde dit tot 
een teleologisch modern verhaal waarin steden uitsluitend in dienst leken te staan 
van de liberale natiestaat.133 Antwerpen hield er juist door zijn militaire functie, 
die opgelegd was door de Belgische regering, en het succes van de in de stad 
gestichte Meetingpartij een gespannen relatie met de staat en het koningshuis op 
na.134 Bovendien gaven in het negentiende-eeuwse België de burgemeesters eerder 
voorrang aan lokale belangen en noden, daar ze voor hun verkiezing afhankelijk 
waren van de inwoners en niet van de nationale overheid.135

 Daarnaast biedt de religieuze voorgeschiedenis van de stad het onderzoek 
een specifieke meerwaarde. Als bolwerk van de contrareformatie was het zestiende-
eeuwse Antwerpen een aantrekkingspool voor heel wat religieuze instellingen.136 
Doorheen de eeuwen, en zeker tot aan de Franse Revolutie van 1789, streken 
verschillende kloosterorden neer in de stad. Ze overlaadden het stadsbeeld met 
allerhande materiële symbolen en oefenden zo een grote invloed uit op het dagelijkse 
leven van de stadsbewoners.137 Na de annexatie door de Franse legers werd de 
stedelijke omgeving aangepast aan het nieuwe regime. Kerken gaven onderdak aan 
nieuwe politieke instellingen en religieuze tekens werden verwijderd om plaats 
te maken voor de revolutionaire symboliek.138 In de negentiende eeuw beschikte 
de katholieke politieke zijde over een brede waaier aan stedenbouwkundige en 
architecturale realisaties waarop ze gemakkelijk kon terugvallen. De opkomende 
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politieke ideologieën en partijen, zoals het liberalisme, socialisme en flamingantisme, 
voelden al gauw de nood aan gelijkaardige visuele representaties. Maar hoe meer 
bijvoorbeeld de liberalen greep kregen op de stedelijke ruimte, hoe groter de drang 
van de andere partijen om hun positie te uiten of  te herstellen. 
 In het negentiende-eeuwse Antwerpen zagen alle voornoemde politieke 
ideologieën het levenslicht en zetelden de aanhangers vroeg of  laat in de gemeenteraad.139 
De politieke strijd kon hoog oplaaien, maar op andere momenten werden over de 
ideologische grenzen heen bondgenootschappen gesloten. Zo was het negentiende-
eeuwse Antwerpen een belangrijk centrum van de Vlaamse Beweging.140 Terwijl 
flaminganten zowel tot de liberale, katholieke, Meetingistische als socialistische 
families konden behoren, streefden ze wel gezamenlijk de vernederlandsing van het 
bestuur na. Bovendien waren politici lid van sociale, culturele en wetenschappelijke 
genootschappen waar ook andersdenkende collega’s in zetelden en ontstonden er 
meer dan eens onderlinge vriendschappen. Binnen eenzelfde ideologie bestonden 
dan weer verschillende stromingen, zoals het doctrinair, gematigd en progressief  
liberalisme. Rond 1860 namen de Antwerpse radicale liberalen bijvoorbeeld openlijk 
afstand van hun doctrinaire collega’s en stichtten ze samen met de katholieken en 
flaminganten de Meetingpartij.141

Het zou verkeerd zijn te veronderstellen dat enkel politieke instellingen en ideologische 
groeperingen invloed uitoefenden op het negentiende-eeuwse stadsbeeld. Recent 
onderzoek toonde aan dat heel uiteenlopende groepen van actoren, zoals stedelijke 
diensten, ambtenaren en stedelingen, invloed uitoefenden op de totstandkoming 
van het stadslandschap.142 Een onderzoek naar de productie van politieke stedelijke 
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ruimtes is onlosmakelijk verbonden aan de vragen wie die ruimtes produceerde en 
waarom: welke actoren waren betrokken bij de oprichting van standbeelden en de 
eventuele politiek-ruimtelijke machtsgreep die ermee gepaard ging? Wat waren de 
persoonlijke en gemeenschappelijke motieven, welke boodschap(pen) probeerden 
de betrokkenen uit te dragen, ondersteunde(n) deze boodschap(pen) persoonlijke 
doelstellingen, een eenvormig politiek ideaal of  profiteerden verschillende politici 
en ideologieën ervan? De recente aandachtspunten van het historisch onderzoek 
naar politieke machtsopbouw indachtig, wordt in dit proefschrift bijzonder belang 
gehecht aan de verschillende interactievormen tussen menselijke actoren en tussen 
menselijke actoren en de materiële omgeving.143 
 De centrale actoren in dit proefschrift zijn de opeenvolgende Antwerpse 
burgemeesters, schepenen en raadsleden die tussen 1830 en 1914 deel uitmaakten 
van het stadsbestuur. Studies naar de structuur en de werking van het Antwerpse 
bestuur in de achttiende eeuw, de Franse periode (1794-1814) en de Nederlandse 
periode (1814-1830) werden reeds verricht.144 De werken over de negentiende-eeuwse 
Antwerpse politiek schetsten daarentegen vooral de algemene ontwikkelingen en 
maakten sporadisch verwijzingen naar individuele burgemeesters en invloedrijke 
schepenen en raadsleden.145 Dit onderzoek streeft zeker geen exhaustieve analyse 
van het negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse Antwerpse stadsbestuur na, maar 
zal wel rekening houden met de persoonlijke achtergrond van de politieke figuren die 

(onuitgegeven proefschrift Ugent 2013); Andreas Stynen en Bart Tritsmans, ‘Stadsgroen onder 
spanning. Debatten over ruimtegebruik in negentiende-eeuws Antwerpen’, Tijdschrift voor Geschiedenis 
128.1 (2015) 45-68.
143  Bennett en Patrick Joyce, ‘Material powers’, 1-11.
144  René Boumans, ‘Het stadsbestuur’, in: Antwerpen in de XVIII e eeuw: instellingen, economie, cultuur 
(Antwerpen 1952) 19-45; René Boumans, ‘Het stadsbestuur tijdens de Franse overheersing’, in: 
Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de 19e eeuw: instellingen, economie, kultuur (Antwerpen 
1964) 27-61; Gaby Jacobs, Het stadsbestuur van Antwerpen in het Hollandse tijdvak (1814-1830) 
(ongepubliceerde licenciaatsverhandeling KULeuven 1968).
145  Zie bijvoorbeeld de eerder vernoemde werken die ingingen op de negentiende-eeuwse politieke 
geschiedenis van Antwerpen, maar ook J.B. van Mol, Les élus d’Anvers depuis mil huit cent trente 
résumé des annales communales parlementaires et legislatives (Antwerpen 1889); Prims, Geschiedenis van 
Antwerpen, X.1 (Antwerpen 1948); Lode Wils, ‘Het einde van het unionisme te Antwerpen’, Bijdragen 
tot de Geschiedenis 42.4 (1959) 179-243; Olivier Boehme, ‘De politieke ontwikkelingen’, in: Antwerpen 
in de 20ste eeuw: van belle époque tot golden sixties (Brasschaat 2008) 89-96.
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in het verhaal op de voorgrond treden en aldus licht werpen op de samenstelling, de 
aard en de evolutie van de verschillende besturen.
 De beslissingen omtrent de oprichting van standbeelden werden telkens 
genomen binnen de officiële omgeving van de gemeenteraad en het oprichtingsproces 
zelf  volgde strikt omlijnde procedures. Tegelijk schiepen de beslissingen met 
betrekking tot de beelden een politieke cultuur binnen de stedelijke ruimte. De 
lokale politieke machthebbers introduceerden op een populaire manier verhalen, 
geschiedenissen, herinneringen en symbolen in het stadslandschap om hun beleid, 
belangen en ideeën ingang te doen vinden bij de Antwerpenaren. De gemeenteraad 
had dan wel het uiteindelijke beslissingsrecht inzake de standbeelden, het eigenlijke 
initiatief  werd vaak genomen door bijzondere oprichtingscomiteiten of  verenigingen. 
Bovendien namen deze verenigingen vaak deel aan de inhuldigingsfestiviteiten die in 
samenspraak met het stadsbestuur georganiseerd werden. 
 Ik peil naar de persoonlijke achtergronden, belangen en meningen van de 
stadsbestuursleden die in de debatten rond de standbeelden naar boven kwamen. 
In deze zoektocht blijf  ik niet vasthangen aan hun officiële functies, maar kijk ik 
ook naar hun lidmaatschap van voornoemde oprichtingscomités, initiatiefnemende 
verenigingen of  andere belangengroepen die betrokken waren bij de oprichting 
van een beeld. Door de onderlinge verbanden en netwerken tussen de politieke 
actoren – zowel personen als instellingen – bloot te leggen, maak ik duidelijk 
dat politici regelmatig deel uitmaakten van vrijwillige verenigingen waar ze hun 
andersdenkende collega’s ontmoetten, terwijl ze er ook weleens een discussie 
met gelijkgezinden aangingen. Jan Hein Furnée suggereerde in gelijkaardige zin 
dat “voluntary associations and networks of  associations […] created new social 
spaces in which people from relatively heterogeneous backgrounds and different 
political and religious affiliations cultivated a set of  values and pleasures by which 
they identified themselves as members of  a coherent middle class”.146 Niet enkel 
het conflict tussen de traditionele partijen komt zo naar boven, maar eveneens het 

146  Jan Hein Furnée, ‘In good company: class, gender and politics in The Hague’s gentlemen’s clubs, 
1700-1900’, in: Graeme Morton, Boudien de Vries en Robert J. Morris (red.), Civil society, associations 
and urban places: class, nation and culture in nineteenth-century Europe (Aldershot 2006) 117.
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conflict tussen gelijkgezinden en binnen partijen of  juist de gedeelde mening tussen 
politici van een verschillende strekking.
 Dit onderzoek vertrekt dan wel vanuit een elitair politiek perspectief, 
namelijk vanuit het Antwerpse stadsbestuur, het houdt verre van een eenzijdige top-
down benadering in – een fout die volgens Gunn ondanks de algemeen heersende 
overtuiging dat “power circulates rather than being imposed from above” nog geregeld 
gemaakt wordt.147 De gemeenteraad was een heterogene groep die samengesteld 
was uit uiteenlopende persoonlijkheden. Niet zelden bestonden banden tussen 
politieke verenigingen, culturele organisaties en wetenschappelijke genootschappen 
en de officiële politieke wereld, waardoor de posities van de bestuursleden (on)
rechtstreekse verstevigd werden. Anderzijds duiken niet enkel de grote namen uit de 
Antwerpse politieke wereld op, maar ook minder bekende schepenen en raadsleden. 
Door informatie te verzamelen van zowel burgemeesters, schepenen, raadsleden als 
van politieke partijen, culturele verenigingen en wetenschappelijke genootschappen 
probeert mijn onderzoek “to transcend the unhelpful dichotomies of  the ‘high’ 
and ‘low’, ‘centre’ and ‘periphery’ or ‘elite’ and ‘popular’ in favour of  a systematic 
explanation of  the interconnectedness of  politics.”148

Dit onderzoek gaat aan de hand van de publieke standbeelden en hun onmiddellijke 
stedenbouwkundige omgeving na hoe het Antwerpse stadslandschap al dan niet 
in een strijdtoneel transformeerde en op welke verschillende of  juist gelijkaardige 
manieren de politieke actoren de stedelijke ruimte aanwendden in hun politieke 
programma’s. Tegelijk zal ik de traditionele opvatting over het negentiende-eeuwse 
Antwerpse politieke klimaat en stadsbestuur, waarbij een dominerende liberale 
politieke elite tegenover katholieke, Meetingistische en socialistische tegenstanders 
stond, nuanceren. Aangezien de liberalen tussen 1830 en 1914 meestal het 
stadsbestuur domineerden of  voorzaten, zullen ze onwaarschijnlijk de luidste stem 
hebben in dit onderzoek.149 Toch bestuurden tussen 1831 en 1848 en tussen 1863 en 
1872 twee katholieke burgemeesters de stad Antwerpen. Tijdens de eerste periode 

147  Gunn, History and cultural theory, 104.
148  Lawrence, ‘Political history’, 199.
149  De liberalen bestuurden Antwerpen meer bepaald van 1848 tot 1863 en van 1872 tot 1914.



51

was Gérard Le Grelle burgemeester en tijdens de tweede periode had de katholiek-
Meetingistische burgemeester Jozef  Cornelis Van Put de touwtjes in handen.
 Het onderzoek zal op deze manier ook meer inzicht bieden in de negentiende-
eeuwse Antwerpse politiek in de breedste zin van het woord. Het legt aspecten bloot 
van het economische, sociale, culturele en stedenbouwkundige beleid en van lokale 
versus regionale en nationale belangen die tijdens de onderzoeksperiode speelden. 
Standbeelden behoren niet zozeer tot een van de thema’s waarop politieke geschiedenis 
zich traditioneel toelegt – denk daarbij aan kiessystemen, partijstructuren, instituties 
en conflicten – maar maakten wel een wezenlijk onderdeel uit van de negentiende-
eeuwse stedelijke politieke cultuur en oefenden op een (in)directe wijze invloed uit 
op de heersende debatten, de besluitvorming en het beleid. Dit proefschrift zal niet 
zozeer in een definitie of  typologisch model van de negentiende-eeuwse politieke 
ruimte(s) resulteren. Wel zal het aan de hand van de lokaal stedelijke invalshoek, de 
ideologische verbreding en de betrokkenheid van diverse actoren nieuw licht werpen 
op het algemene en het specifiek Antwerps politiek- en stadshistorische onderzoek 
naar de politieke toe-eigening van de stedelijke ruimte.

In Antwerpen kwamen tussen 1830 en 1914 maar liefst 30 publieke beeldhouwwerken 
tot stand.150 Onderzoek naar de beelden verscheen tot nu toe vooral onder de vorm 
van beschrijvende inventarissen, zoals onder andere die van Piet Schepens en Antoon 
van Ruyssevelt.151 De enkele meer diepgravende analyses hadden vooral oog voor de 
rol die de sculpturen in de lokale, regionale en nationale identiteitsvorming speelden 
of  voor hun functie als lieux de mémoire.152 Hugo Lettens en Bert Evens, die een 
discoursanalyse voerden van respectievelijk de in 1887 ingehuldigde Brabofontein 

150  Met publieke beeldhouwwerken bedoel ik vrijstaande standbeelden of  gedenktekens in de publieke 
ruimte van de stad. Architecturaal beeldhouwwerk – beelden die in het gevelvlak van gebouwen 
ingewerkt zijn – zijn buiten beschouwing gelaten. 
151  Amand de Lattin, Beroemde medeburgers: het Antwerps beeldenpatrimonium (Antwerpen 1979); Piet 
Schepens, Antwerpse standbeelden (Antwerpen 1983); Nicole Grobet, Een onderzoek naar de evolutie 
van de vrijstaande monumentale sculptuur in het Antwerpse stadsbeeld tot het einde van de 19de eeuw 
(ongepubliceerde licenciaatsverhandeling KULeuven 1983); Antoon van Ruyssevelt, Stadsbeelden 
Antwerpen anno 2001: een gids-inventaris van de beelden en de monumenten (Antwerpen 2001). 
152  Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming’; Tom Verschaffel, 
‘Eigen helden. Monumenten voor Vlaamsgezinden’, in: Frank Seberechts (red.), Duurzamer dan 
graniet: over monumenten en Vlaamse beweging (Tielt 2003) 45-72.
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en alle beelden die tussen 1830 en 1914 opgericht werden, brachten de politieke 
ontwikkelingen dan wel als een verklarende factor in rekening, maar de beelden 
bleven op zich louter passieve weerspiegelingen van wat zich in de stad afspeelde. 
Bovendien ontbreekt bij beiden een diepgaande politiek-ruimtelijke analyse.153

 Dit proefschrift bevindt zich tussen de encyclopedische werken of  
inventarissen van bijvoorbeeld Nicole Grobet, Schepens en Van Ruyssevelt en de 
specifieke casestudies, zoals die van Lettens en Croon.154 De langetermijnvisie laat toe 
alle negentiende-eeuwse Antwerpse standbeelden in beschouwing te nemen. Zo kan 
ik de volledige levensloop of, zoals Jerram het verwoordde, de chronologische fases 
van de beelden onderzoeken zodat hun eigen vermogen om politieke ontwikkelingen 
te sturen aan de oppervlakte komt. Het biedt bovendien de mogelijkheid om het 
volledige stadslandschap in kaart te brengen en dus van ruimtes te vertrekken waarvan 
niet op voorhand werd aangenomen dat ze een politieke geladenheid droegen. Voor 
de oprichting van publieke beeldhouwwerken werden meestal meerdere mogelijke 
locaties opgeworpen. Dit biedt de mogelijkheid na te gaan waarom politiek gezien 
het stadsbestuur juist voor de ene en niet voor de andere plek koos.

Het grootste aantal standbeelden werd dan wel onder de liberale besturen van 
burgemeesters Jan Frans Loos, Léopold de Wael, Jan van Rijswijck en Jan De Vos 
ingehuldigd, in de negentiende eeuw stond Antwerpen eveneens bekend als de 
katholieke ‘Mariastad’.155 Reeds eeuwenlang werden private woningen aangekleed 
met kleine beeldhouwwerken van Moeder Maria en andere heiligen. Om aan de 
hoofdzakelijk liberaal geïnterpreteerde negentiende-eeuwse publieke standbeelden 
een interessant tegengewicht te bieden, zal naar de algemene houding van de 
opeenvolgende stadsbesturen tegenover deze katholieke materiële symbolen 
gekeken worden. De sculpturen werden doorgaans onderhouden door religieuze 

153  Hugo Lettens, ‘Over de ontstaansgeschiedenis van de Brabofontein te Antwerpen’, Cahier van 
de Koninklijke Gidsenbond van Antwerpen 1 (1994) 3-26; Bert Evens, De openbare heldenverering in 
Antwerpen: het oprichten van standbeelden als uitdrukking van maatschappelijke tendensen en discussies (1830-
1914) (ongepubliceerde licenciaatsverhandeling KULeuven 2000).
154  Schepens, Antwerpse standbeelden; Grobet, Een onderzoek naar de evolutie van de vrijstaande 
monumentale sculptuur; van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen; Lettens, ‘Over de ontstaansgeschiedenis 
van de Brabofontein’, 3-26; Evens, De openbare heldenverering in Antwerpen.
155  Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming’, 68.
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broederschappen of  buurtgenootschappen.156 Na een moeilijke periode tijdens het 
Oostenrijkse en Franse bewind herstelde deze geloofspraktijk zich in de negentiende 
eeuw.157 De beeldjes werden vooral geplaatst in uitsparingen van gevels of  op 
publieke waterpompen die tegen huisgevels aanleunden. Om een dergelijk beeldje 
op te richten, moest de huiseigenaar een bouwtoelating aanvragen. De stedelijke 
dienst voor Openbare Werken en het College van Burgemeester en Schepenen 
beschikten bijgevolg over het beslissingsrecht om de katholieke beeldjes al dan 
niet in de openbare ruimte op te richten. Daarnaast sierden enkele heiligenbeelden 
ook vrijstaande publieke pompen. Het onderhoud van deze pompen en de beelden 
behoorde aanvankelijk tot de taken van de stadsarchitect en later tot die van de 
stadsingenieur.158

 Naast materiële symbolen was het gebruik van weldoordachte straatnamen 
eveneens een belangrijk instrument in de productie van politieke ruimtes, of  zoals 
Maoz Azaryahu stelde, “the use of  street[s] names for commemorative purposes 
is instrumental in transforming the urban environment into a virtual political 
setting.”159 In België was het toewijzen van straatnamen nauw verbonden met de 
politiek-ideologisch gestuurde herinneringspraktijken van lokale besturen. Volgens 
Jan Art konden straatnamen “een bron zijn waaruit de voorkeuren van de lokale 
besturen en de mate waarin ze het verleden aanwendden, kunnen worden afgeleid”, 
terwijl Vanderpelen-Diagre de straatnaamgeving aanschouwde als een “manier 
waarop elites hun territorium markeerden”.160 In 1899 lichtte auteur H. de Laet zo’n 

156  Tom De Lepeleere, ‘“In volle eendraechtighyd der gebueren”? Een onderzoek naar de interactie 
tussen de broederschappen en het buurtleven in de Antwerpse Sint-Andriesparochie (1750-1820)’, 
Trajecta 22 (2013) 285.
157  Voor de historische ontwikkeling van de Mariabeeldjes, zie August Thyssen, Antwerpen vermaard 
door den eeredienst van Maria: geschiedkundige aanmerkingen over de 500 Mariabeelden in de straten der stad 
(Antwerpen 1922); Wim Strecker, ‘Antwerpen, een Mariaburg? Versteende mariale geschiedenis tot 
leven gewekt’, in: Eric Antonis, Bart De Baere, Vera de Boeck e.a., Madonna: beelden van Maria in de 
Antwerpse binnenstad (Antwerpen 2002) 47-65.
158  Bertels, Building the city, 114-115.
159  Maoz Azaryahu, ‘The power of  commemorative street names’, Environment and Planning D: Society 
and Space 14.3 (1996) 311-312. Zie ook Derek H. Alderman, ‘Place, naming and the interpretation 
of  cultural landscapes’, in: Brian Graham en Peter Howard (red.), The Ashgate research companion to 
heritage and identity (Farnham 2008) 195-213.
160  Jan Art, ‘Het historisch monument: een bepaalde manier van omgaan met het verleden’, in: 
Seberechts (red.), Duurzamer dan graniet, 17; Cécile Vanderpelen-Diagre, ‘Als kunst liberaal kleurt: 
het discours van het Brusselse stadsbestuur over het stedelijke beleid voor schone kunsten en publieke 
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168 persoonsgebonden namen toe die het Antwerpse stadsbestuur in de voorbije 
eeuw aan straten toegekend had.161 De beroemdheden hadden allen een belangrijke 
rol in de lokale geschiedenis gespeeld. Het boek en de straatnamen zelf  vervulden 
een ideologische en didactische functie. Het informeerde de Antwerpenaren over hun 
eigen herkomst en bracht hen de liberale burgerdeugden bij.162

 De laatste twee decennia maakten onderwerpen als herinnering, politiek en 
straatnaamgeving een aanzienlijke opmars binnen de sociale geografie.163 Historisch 
onderzoek naar deze thematiek is echter eerder schaars.164 Voor zo goed als elke 
Belgische stad en zelfs gemeente duidden overzichtswerken de herkomst en betekenis 
van de straatnamen, maar een situering binnen een bredere maatschappelijke context 
bleef  meestal achterwege.165 Recent sloeg het historisch straatnamenonderzoek 
wel een nieuwe weg in. Straatnaamgeving en huisnummering werden niet louter 
politiek-ideologisch of  politiek-cultureel geïnterpreteerd, maar ook – in de lijn van 
Foucaults begrip governmentality – als concrete technieken van een politiek bestuur. 

vermakelijkheden (1830-1899)’, Stadsgeschiedenis 5.1 (2010) 23.
161  H. de Laet, De straten van Antwerpen: een korte schets van personen en geslachten vermeld in de officiëele 
lijst der straten en pleinen van Antwerpen (Antwerpen 1899).
162  Jan Van Gerven, ‘Antwerps verleden in veelvoud: “invented traditions” en hun maatschappelijke 
rol in Antwerpen in de negentiende eeuw’, Bijdragen tot de geschiedenis 77.3-4 (1994) 190-191.
163  Zie onder andere Derek H. Alderman, ‘Street names and the scaling of  memory: the politics of  
commemorating Martin Luther King, Jr within the African American community’, Area 35.2 (2003) 
163-173. Voor de algemene tendensen zie onder meer Kenneth Foote en Maoz Azaryahu, ‘Toward a 
geography of  memory: geographical dimensions of  public memory and commemoration’, Journal of  
Political and Military Sociology 35.1 (2007) 125-144 en Reuben Rose-Redwood, Derek H. Alderman 
en Maoz Azaryahu, ‘Collective memory and the politics of  urban space: an introduction’, GeoJournal 
73.3 (2008) 161-164.
164  Uitzonderingen zijn Daniel Milo, ‘Le nom de rues’, in: Nora, Les lieux de mémoire: la nation III, 283-
315; Chantal Kesteloot, ‘Toponymie et mémoire de la seconde Guerre mondiale. Les noms des rues à 
Bruxelles’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis XLII.2-3 (2012) 108-137 en Emilia Palonen, 
‘The politics of  street names: local, national, transnational Budapest’, in: Marnix Beyen en Brecht 
Deseure (red.), Local memories in a nationalizing and globalizing world (Basingstoke 2015) 51-71.
165  Zie voor Antwerpen bijvoorbeeld Floris Prims en Michel Verbeeck, Antwerpsch straatnamenboek: 
lijst van al de straatnamen of  1 januari 1938, met hun beteekenis, naamreden, oorsprong der straten en 
veranderingen (Antwerpen 1938) en Robert vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen 
(Antwerpen 1977). 



55

Reeds in de achttiende eeuw werd het systeem van huisnummering en adressering 
ontwikkeld “to reconfigure the modern city as a governable space of  calculability.”166

 De oorspronkelijk bedoeling was om de Antwerpse praktijk van de 
straatnaamgeving systematisch te analyseren. Eenduidige bronnenreeksen waren 
echter niet voorhanden en ook de eventueel heftige discussies die de definitieve 
besluiten voorafgingen, werden nauwelijks geregistreerd. Aangezien bovendien een 
onderzoek naar het volledige Antwerpse grondgebied onmogelijk was, concentreert 
dit onderzoek op straatnamen in de onmiddellijke omgeving van de standbeelden. 
Tijdens de inhuldiging van een standbeeld herdoopte het stadsbestuur bijvoorbeeld 
regelmatig de straat of  het plein waar het kunstwerk opgericht werd. De straatnamen 
illustreren met andere woorden een van de manieren waarop standbeelden een 
stedelijke ruimte transformeerden. 

Bronnen

De voornaamste bronnen van dit onderzoek zijn officiële gemeentelijke documenten. 
Het Stadsarchief  Antwerpen (Felix Archief) bewaart de verschillende dossiers die 
betrekking hebben op de verwezenlijking van de publieke beeldhouwwerken. De 
meeste dossiers behoorden toe tot de stedelijke dienst voor Schone Kunsten, enkelen 
tot die van Openbare Werken. Dit was voornamelijk het gevolg van aan wie de 
gemeenteraad zijn vragen doorzond. Wanneer een standbeeld een park of  openbare 
wandeling sierde, werd ook weleens de hoofdopziener voor stadsaanplantingen 
(dienst Parken en Plantsoenen) betrokken. De documenten die hij opstelde, hielden 
dan meestal verband met het onderhoud van de beelden. De mappen bevatten 
voornamelijk briefwisseling tussen oprichtingscomités en het stadsbestuur, brieven 
van beeldhouwers en stadsambtenaren zoals de stadsarchitect, de rapporten van de 
stedelijke diensten voor Schone Kunsten en Openbare Werken, wedstrijdreglementen 
en uittreksels van het College van Burgemeester en Schepenen. Uit de documenten 
kunnen onder meer de achterliggende motieven van de initiatiefnemers, interessante 
opinies en discussies in verband met de locaties van de beelden, administratieve 

166  Reuben Rose-Redwood en Anton Tantner, ‘Introduction: governmentality, house numbering and 
the spatial history of  the modern city’, Urban History 39.4 (2012) 607.
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en organisatorische gegevens met betrekking tot de oprichtingsprocedures, 
wedstrijdprocedures en de gemeentefeesten achterhaald worden. De oprichtings- en 
onderhoudsdossiers van de standbeelden zijn reeds door andere onderzoekers, zoals 
Croon en Evens, geraadpleegd.167 Kümin beargumenteerde echter dat “enhanced 
sensitivity to spatial variables offers new ways to look at familiar sources and promises 
to deepen our understanding of  politicial issues, whether they relate to individuals, 
social groups, economic structures or the mentalities and perceptions of  people in 
the past.”168 De dossiers werden nog nooit vanuit een politiek ruimtelijke invalshoek 
en in nauwe samenhang tot elkaar geanalyseerd.
 Een andere waardevolle bron zijn de Antwerpse gemeenteraadsverslagen. 
De discussies en besluiten van de gemeenteraad werden steeds neergeschreven in 
notulenregisters. Vanaf  1861 verschenen deze notulen ook in gedrukte vorm onder 
de titel Gemeenteblad of  Bulletin Communal.169 De verslagen geven de discussies zo 
goed als letterlijk weer. Hierdoor zijn de individuele meningen van de raadsleden die 
aan het debat deelnamen, bekend. Aangezien de stadsbestuursleden de oprichting 
van een standbeeld in de publieke ruimte dienden goed te keuren, verschenen de 
meeste dossiers vroeg of  laat op de agenda van de gemeenteraad. Telkens wanneer 
de commissies voor Schone Kunsten en/of  Openbare Werken een rapport klaar 
hadden, werd het besproken en werd er gestemd over de voorstellen die het bevatte. 
Ook de wedstrijdreglementen en -uitslagen kwamen voor in de raad. In enkele 
gevallen verliep de realisatie van een standbeeld enkel en alleen via het College van 
Burgemeester en Schepenen. Ik verzamelde niet alleen gemeenteraadsverslagen 
over standbeelden, maar ook over andere onderwerpen die betrekking hadden tot 
de onmiddellijke omgeving van de standbeelden, zoals bijvoorbeeld de discussies 
in verband met stedenbouwkundige projecten. Daarnaast keek ik naar de debatten 

167  Zie bijvoorbeeld Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming’; 
Bert Evens, De openbare heldenverering in Antwerpen: het oprichten van standbeelden als uitdrukking 
van maatschappelijke tendensen en discussies (1830-1914) (ongepubliceerde licenciaatsverhandeling 
KULeuven 2000). 
168  Kümin, ‘introduction’, 14.
169  Inge Bertels, Building the city, 219.
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over straatnaamgeving en de jaarlijkse gemeentefeesten tijdens welke de meeste 
standbeelden ingehuldigd werden.
 De laatste belangrijke groep bronnen zijn de Antwerpse dagbladen. Tussen 
1830 en 1914 waren de meeste kranten trouw aan een welbepaalde politieke strekking. 
Le Précurseur, De Koophandel en Le Matin waren bijvoorbeeld uitgesproken liberalen 
kranten. De Journal d’Anvers et de la Province, Het Handelsblad van Antwerpen en La 
Métropole waren dan weer katholieke kranten. De socialisten publiceerden vanaf  1868 
De Werker. Zelfs wanneer de kranten eenzelfde politieke ideologie deelden, verschilde 
hun focus onderling. Sommigen waren bijvoorbeeld expliciet Vlaamsgezind, terwijl 
anderen eerder de conservatieve, gematigde of  radicale stroming binnen hun 
politieke ideologie aanhingen.170 De krantenartikelen becommentarieerden af  en toe 
de discussies die in de gemeenteraad over de beelden gevoerd werden of  die in de 
stad de ronde deden. Ze uitten geregeld een mening over de voorgestelde locatie 
en de proefopstellingen die georganiseerd werden wanneer er meerdere plaatsen 
tot de mogelijkheid behoorden. De kranten brachten vaak de ruimere politieke 
context aan het licht waarbinnen de gevoeligheden die rond bepaalde standbeelden 
meespeelden, geplaatst konden worden. De meeste kranten publiceerden bovendien 
de gemeenteraadsverslagen, weliswaar in een ingekorte versie van het officiële 
verslag. Zeker voor de periode 1830-1861 leverde dit soms bijkomende informatie 
over de mening van de verschillende raadsleden.
 De drie voorgaande bronnen werden aangevuld met gegevens die afkomstig 
waren uit tal van andere bronnen. Zo leverden de Redevoeringen van het magistraat of  de 
boeken waarin de officiële toespraken van onder meer de inhuldigingen van de publieke 
standbeelden genoteerd werden, verschillende negentiende-eeuwse tijdschriftartikelen 
en bijzondere publicaties over bijvoorbeeld de inhuldigingsfestiviteiten – vaak 
van de hand van het stadsbestuur of  de initiatiefnemende vereniging – bijzondere 
informatie.171 Voor het onderzoek naar de Maria- en heiligenbeelden raadpleegde ik 
de bouwdossiers en de dossiers van de openbare pompen die bewaard worden in het 
Fonds Openbare Werken van het Stadsarchief  Antwerpen.172 Ten slotte nam ik voor 

170  Voor een handig overzicht van de Antwerpse pers tijdens de lange negentiende eeuw, zie H. de 
Borger, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers: repertorium 1794-1914 (Leuven 1968).
171  SAA, MA #13/8 – MA# 13/11, Redevoeringen van het magistraat, 1831-1925.
172  SAA, MA #956/a - MA #956/e, Openbare pompen.
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het wetgevend kader nog enkele juridische bronnen en eigentijdse publicaties door, 
zoals verschillende jaargangen van de Pasinomie, enkele delen van de Pandectes belges 
en de Antwerpse bouwverordeningen.

Om alle persoonlijke informatie van de Antwerpse burgemeesters, schepenen en 
raadsleden te verzamelen, ontwierp ik een databank. De gegevens werden op basis 
van literatuur, archiefdocumenten, krantenartikelen en andere bronnen aangevuld.173 
Voor de politici die actief  deelnamen aan de debatten over de standbeelden probeerde 
ik de gegevens zo volledig mogelijk aan te vullen, voor de anderen gebeurde dit 
meer sporadisch. Naast de persoonlijke fiches, voorzag ik ook fiches voor enerzijds 
verenigingen, maatschappijen en organisaties en anderzijds politieke partijen. Ook 
deze gegevens vulde ik op sporadische wijze aan.
 De databank diende enerzijds als een analytisch instrument en anderzijds 
als een bijlage van het proefschrift. Tijdens het onderzoek kon ik steeds terugvallen 
op de gegevens die er in verzameld werden. Zo waren de biografische gegevens, de 
politieke overtuiging, de functies in het stadsbestuur en het lidmaatschap van de 
verschillende actoren steeds eenvoudig en snel op te zoeken. Ook bood de databank 
de mogelijkheid om na te gaan welke stadsbestuursleden samen zetelden in welke 
verenigingen en partijen.

Structuur

Het proefschrift is uitgezonderd van de inleiding en het besluit opgedeeld in twee 
grote delen. Het eerste deel gaat in op de macrohistorische ontwikkelingen of  de 
algemene context waarbinnen het Antwerpse stadsbestuur zich kon bewegen om zijn 
politieke greep op de stedelijke ruimte te verstevigen. In het eerste hoofdstuk worden 
de algemene internationale, nationale en lokale tendensen geschetst die tot nu toe in 
de literatuur over de negentiende-eeuwse stadsontwikkeling naar voren geschoven 
werden. Het biedt inzicht in de relatie tussen de lokale politiek en de stedelijke 
ruimte, de bestuurlijke vernieuwingen en de wetgevende ontwikkelingen – uiteraard 

173  De online-databank van ODIS, een databank over intermediaire structuren in negentiende- en 
twintigste-eeuws Europa, bevatte bijvoorbeeld waardevolle informatie: http://www.odis.be.  
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steeds rekening houdend met de (inter)nationale context. De lezer komt meer te 
weten over hoe het Antwerpse stadsbestuur zich organiseerde en welke bestuurlijke 
principes het toepaste met betrekking tot de publieke ruimte. Daarnaast licht het de 
gemeentewet van 1836 en zijn latere aanpassingen, de nationale bouwwetgeving en 
de lokale bouwverordeningen toe.
 Het tweede hoofdstuk behandelt de specifieke kenmerken van de Antwerpse 
standbeeldenrage die tussen 1830 en 1914 in de stad woedde. Een eerste gedeelte 
belicht de algemene processen die met het fenomeen gepaard gingen, zoals de succes- 
en vervalperiode(s) en de ideologische, politiek-culturele, ruimtelijke, thematische 
en stilistische impulsen. De Antwerpse eigenheid wordt daarbij steeds afgetoetst 
aan Belgische en internationale verklaringen die reeds in de historiografie bekend 
zijn. In de tweede paragraaf  staan de actoren centraal die bij de totstandkoming 
van de publieke standbeelden betrokken waren en aldus een invloed uitoefenden op 
de stedelijke ruimte. Enerzijds komen de nationale en provinciale overheden en het 
Antwerpse stadsbestuur aan bod, anderzijds de verenigingen en kunstenaars. Er 
wordt achterhaald wie in welke periode het meeste zeggenschap had en wanneer 
en waarom er eventueel machtsverschuivingen plaatsvonden. Een laatste gedeelte 
belicht de geldende procedures en wet- en regelgevingen voor de oprichting van 
publieke standbeelden. De verschillende stappen, gaande van het initiatief  tot aan de 
inhuldiging, worden verduidelijkt.
 Het derde en laatste hoofdstuk van deel I verdiept zich in de eeuwenoude en in 
de negentiende eeuw nog steeds populaire traditie van de Maria- en heiligenbeelden. 
Het kent een gelijkaardige opbouw als het hoofdstuk over de Antwerpse statuomanie 
en gaat bijgevolg in op de algemene processen, kenmerken en oprichtingsprocedures 
van de gevelbeeldjes. Daar de Maria- en heiligenbeelden voornamelijk aan gevels 
van private woningen geplaatst werden, biedt de eerste paragraaf  inzicht in de 
negentiende-eeuwse gemeentelijke bouwreglementering en in de bestuursleden en 
ambtenaren die de bevoegdheid genoten om bouwaanvragen goed of  af  te keuren. 
Het hoofdstuk staat ook stil bij de andere actoren die bij de plaatsing van dergelijke 
beeldjes betrokken waren, zoals buurtgenootschappen en broederschappen. 
Vervolgens worden de succes- en vervalperiodes tussen 1830 en 1914 geschetst, 
waarna ze gekoppeld worden aan de (inter)nationale en lokale ideologische en 



60

politiek-culturele tendensen. Als afsluiter volgt nog een analyse van de ruimtelijke 
spreiding. 

In het tweede deel van het proefschrift staat de microhistorische analyse centraal. 
Het is opgedeeld op basis van de bestuursperiode van een of  meerdere Antwerpse 
burgemeesters. Het eerste hoofdstuk omvat de bestuursperiode van Le Grelle en 
Loos, het tweede die van Van Put, het derde concentreert zich op de periode De 
Wael en het laatste hoofdstuk bundelt Van Rijswijck, Hertogs en De Vos. Binnen 
deze hoofdstukken wordt steeds een ruimtelijk-thematische indeling op basis van 
de standbeelden aangehouden. Zo is de Grote Markt een ruimte die in verschillende 
hoofdstukken terugkeert, maar ook bijvoorbeeld de wijken rond de Leopoldlei en 
het stadspark. Thematisch gezien gaat de aandacht bijvoorbeeld nu eens uit naar 
standbeelden die ter ere van bekende kunstschilders opgericht werden, dan weer 
naar gedenktekens die de Congolese kolonie herdachten. In de analyse wordt 
rekening gehouden met beelden waarvan de oprichting geweigerd werd en met 
ruimtes en locaties die regelmatig in de debatten als oprichtingsplaats opdoken, maar 
uiteindelijk nooit gekozen werden. De chronologische opdeling van dit gedeelte laat 
toe om de ontwikkeling van de politieke greep op de stedelijke ruimte tussen 1830 
en 1914 duidelijk in kaart te brengen. Een dergelijke structuur legt niet alleen de 
gelijkenissen en verschillen tussen de opeenvolgende stadsbesturen, maar ook de 
evoluties op lange termijn bloot.







Deel 1
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Het Antwerpse stadsbestuur en zijn 
greep op de publieke ruimte

In de negentiende eeuw kwamen de Europese steden in een heuse stroomversnelling 
terecht en ondergingen ze ingrijpende gedaanteverwisselingen. Economische, 
demografische, sociale en culturele ontwikkelingen hadden een enorme impact op 
het materiële stadslandschap.174 In de door economische groei en industrialisatie 
gedomineerde steden werd ruimte een schaars en bijgevolg gegeerd goed. De idealen 
van privaat eigendom en individualisme vonden meer en meer hun ingang in het 
grond- en ruimtegebruik.175 Tegelijk eigenden verschillende groepen stedelingen 
zich bepaalde wijken, plaatsen en straten toe. Deze droegen hun geschiedenis uit en 
gaven fysiek gestalte aan hun identiteit.176 Ook politieke besturen, instellingen en 
groeperingen maakten gretig gebruik van de materiële ruimte om hun beleid, macht 

174  Voor de algemene ontwikkeling van negentiende-eeuwse Europese steden, zie bijvoorbeeld Paul 
M. Hohenberg en Lynn Hollen Lees, The making of  urban Europe: 1000-1950 (Cambridge Mass. 1985) 
179-330; Peter Clark, European cities and towns: 400-2000 (Oxford 2009) 223-358; Andrew Lees en 
Lynn Hollen Lees, Cities and the making of  modern Europe: 1750-1914 (Cambridge 2010); Friedrich 
Lenger, European cities in the modern era: 1850-1914 (Leiden 2012).
175  Hohenberg en Lees, The making of  urban Europe, 300 en 325-326; Hall, Planning Europe’s capital 
cities, 267.
176  Zie de verschillende bijdragen in Simon Gunn en Robert J. Morris (red.), Identities in space: contested 
terrains in the Western city since 1850 (Aldershot 2001). 
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en ideologieën kracht bij te zetten.177 William Cohen stelde voor het negentiende-
eeuwse Frankrijk bijvoorbeeld vast dat “the rhetoric of  the political classes […] 
revealed their changing ideologies and commitments that were not only expressed 
in word. There was also a desire to put a stronger imprint, to perpetuate their 
values in the space that they dominated.”178 Met behulp van fysieke en permanente 
architecturale en stedenbouwkundige realisaties zoals pleinen, straten, gebouwen en 
monumenten, verstevigden politieke actoren hun greep op het stadslandschap.
 Dergelijke tendensen waren natuurlijk niet nieuw. Ook in de premoderne 
periode gingen verschillende sociale en politieke groepen een intense wisselwerking 
met de stedelijke ruimte aan.179 De politieke, institutionele en juridische omwenteling 
op het einde van de achttiende eeuw – eerst onder toedoen van keizer Jozef  II en 
nadien ten gevolge van de Franse Revolutie – leidde er echter toe dat de concurrentie 
in de stedelijke ruimte heel nieuwe vormen aannam. Zo verloren de Kerk en de 
religieuze instellingen hun privileges, werden gilden en ambachten afgeschaft, 
onderging de wetgeving een radicale vernieuwing en werden de politieke instituties 
gecentraliseerd.180 
 Gelijklopend met de alsmaar grotere privatisering van de ruimte, de 
toenemende verantwoordelijkheid van de Staat en de lokale overheden in publieke 
aangelegenheden en de opkomst van nieuwe economische principes, zoals het 

177  Zie onder andere Vernon, Politics and the people, 48-64; Blockmans, ‘Reshaping cities’, 7-20; Whyte, 
‘Building the nation in the town’, 204-233.
178  Cohen, ‘Symbols of  power’, 491.
179  Om maar enkele publicaties te noemen die op de sociale en politieke toe-eigening van de 
premoderne stadsruimte ingaan: Barbara A. Hanawalt en Michal Kobialka (red.), Medieval practices 
of  space (Minneapolis, Minn . 2000); Marc Boone en Peter Stabel (red.), Shaping urban identity in 
Late Medieval Europe (Leuven 2000); Vanessa Harding, ‘Space, property, and propriety in urban 
England’, Journal of  interdisciplinary history XXXII.4 (2002) 549-569; Carl Estabrook, ‘Ritual, space 
and authority in seventeenth-century English Cathedral cities’, Journal of  interdisciplinary history 
XXXII.4 (2002) 593-620.
180  Jean-Jacques Heirwegh, ‘Het einde van het Ancien Régime en de revoluties’, in: Hervé Hasquin, 
Oostenrijks België, 1713-1794: de Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers (Brussel 1987) 
467-504; Hervé Hasquin, ‘Jozef  II en de Franse Revolutie: punten van overeenkomst en breuk’, in: 
ibidem, 533-535; Hasquin Hervé, België onder het Frans bewind, 1792-1815 (Brussel 1993). Voor de 
religieuze hervormingen, zie Jan De Maeyer, Sofie Leplae en Joachim Schmiedl, Religious institutes 
in Western Europe in the 19th and 20th centuries (Leuven 2004); Keith Robbins (red.), The dynamics of  
religious reform in Northern Europe 1780-1920 I: political and legal perspectives (Leuven 2010) en Joris 
van Eijnatten en Paula Yates (red.), The dynamics of  religious reform in Northern Europe 1780-1920 II: 
the churches (Leuven 2010).
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kapitalistische systeem en de openmarkteconomie, zochten de stedelijke overheden 
naar nieuwe methodes om de publieke ruimte op de te eisen.181 Stadsbesturen 
richtten de stedelijke ruimte bijvoorbeeld op zo’n manier in dat het dagelijkse leven 
van de stedelingen volgens hun politieke idealen gestructureerd werd.182 Daarnaast 
schreven de overheden – meer dan in de eeuwen voorheen – talloze opdrachten 
uit voor de oprichting van imposante publieke gebouwen en standbeelden die 
hun aanwezigheid en macht in het stadslandschap visualiseerden.183 Het concrete 
gebruik van dergelijke gebouwen, maar ook van de publieke ruimte in het algemeen 
werd dan weer aan nauwgezet toezicht onderworpen. Nationale en lokale besturen 
introduceerden tal van wet- en regelgevingen die gepaste burgerlijke gedrags- en 
bouwcodes voorschreven.184 De greep van de politiek op de publieke ruimte leek 
gedurende de negentiende eeuw dan ook steeds sterker te worden. 
 In de periode tussen 1830 en 1914 kwamen standbeelden terecht in een 
ruimte waar relatief  nieuwe krachten speelden. Enerzijds waren er de bestuurlijke, 
institutionele en juridische vernieuwingen, anderzijds kregen bepaalde actoren meer 
bevoegdheden en inspraak, terwijl anderen, zoals de Kerk, moesten inboeten. Dit 
hoofdstuk gaat vooral in op het eerste aspect, terwijl de actoren in de volgende twee 
hoofdstukken aan bod komen. In de navolgende paragrafen staan de bestuurlijke 
principes met betrekking tot de publieke stedelijke ruimte en de manier waarop en 
de mate waarin stadsbesturen de controle over deze ruimte naar zich toetrokken 
centraal. Er zal een antwoord gezocht worden op onder meer volgende vragen: hoe 
evolueerden de stadsbesturen en welke bestuurlijke vernieuwingen vonden plaats? 
Op welke beleidsdomeinen focusten de stadsbesturen zich en welke bestuurlijke 

181  De studie van Len de Klerk brengt de negentiende-eeuwse maatschappelijke ontwikkelingen, 
zoals de politiek-ideologische, de economische, de sociale en de culturele, specifiek in verband met 
stedenbouwkundige tendensen en ruimtelijke omgangsvormen: Len de Klerk, De modernisering van de 
stad, 1850-1914: de opkomst van de planmatige stadsontwikkeling in Antwerpen (Rotterdam 2008).
182  Joyce, The rule of  freedom; Otter, The Victorian eye.
183  Zie bijvoorbeeld Blockmans, ‘Reshaping cities’, 7-20; John H.G. Archer (red.), Art and architecture 
in Victorian Manchester (Manchester 1985); Olsen, The city as a work of  art, 281-294; Gunn, The public 
culture of  the Victorian middle class, 36-59; Laura Kolbe, ‘Symbols of  civic pride, national history or 
European tradition? City halls in scandinavian capital cities’, Urban History 35.3 (2008) 382-413; 
Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, 145-172; Cohen, ‘Symbols of  power’, 491-513.
184  Zie bijvoorbeeld Keller, Triumph of  order; Tritsmans, Waardevolle bijkomstigheden.
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principes pasten ze toe? Welke weerslag had dit op de stedelijke ruimte en het 
stadslandschap? 
 Het hoofdstuk start met een Europees en Belgisch kader dat gebaseerd is 
op algemene historische literatuur over stedelijke overheden en stedelijk bestuur. 
Het tweede gedeelte graaft dieper naar de relatie tussen de Antwerpse politiek 
en stedelijke ruimte. De voornoemde vragen worden specifiek onderzocht aan de 
hand van stedenbouwkundige evoluties, de opeenvolgende burgemeesters en hun 
stadsbesturen, de wijzigingen in bestuurlijke en beleidsmatige aandachtspunten 
die deze machtswisselingen met zich mee brachten, de interne organisatie en 
herstructureringen van de gemeenteraad en de stedelijke diensten en de bouwwetging 
die tussen 1830 en 1914 van toepassing was. Een uiteenzetting over de algemene 
visies die in de negentiende eeuw over openbaar bestuur en stedenbouwkundige 
regel- en wetgeving golden, is noodzakelijk om de verwevenheid tussen lokale 
politiek, publieke ruimte en standbeelden ten volle te begrijpen.

I.1	 De	negentiende-eeuwse	stedelijke	politiek	en	stedelijke	ruimte

I.1.1	 Europese	ontwikkelingen

“Between 1830 and 1950 the functions, structure and politics of  local government 
changed dramatically as municipal service provision became more extensive and 
more inclusive.”185 Barry Doyle staat niet alleen in zijn lineaire beschrijving van het 
moderne Britse stedelijke gezag. De literatuur over negentiende-eeuws stedelijk 
bestuur geeft doorgaans een gelijkaardig beeld weer. In wat volgt wordt op Europees 
niveau nagegaan hoe de algemene stedelijke bestuursprincipes, het specifieke stedelijk 
beleid en de aandachtspunten van dit beleid evolueerden. De internationale context 
maakt het mogelijk om de Belgische – en later in het hoofdstuk de Antwerpse – 
kenmerken te kaderen en na te gaan of  België zich al dan niet parallel ontwikkelde. 
 In de eerste helft van de negentiende eeuw speelden de Europese stadsbesturen 
eerder een passieve rol in de openbare dienstverlening en algemene stadsverbetering. 

185  Doyle, ‘The changing functions of  urban government’, 312.
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Ze hechtten er weinig belang aan en grepen bijgevolg nauwelijks in op de stedelijke 
ruimte. In de plaats engageerden private instellingen en vrijwilligersorganisaties 
zich voor nutsvoorzieningen, huisvesting, publieke gezondheid, armenzorg, recreatie 
en dergelijke meer.186 Achter de geringe tussenkomst van de lokale overheden 
gingen verschillende redenen schuil. Stadsbesturen beschikten in deze periode over 
beperkte financiële middelen, waardoor ze de voorkeur gaven aan investeringen 
in levensnoodzakelijke voorzieningen eerder dan in grootschalige en prestigieuze 
projecten.187 Daarnaast lagen volgens Peter Clark enerzijds de vriendjespolitiek en het 
cliëntelisme die het bestuur kenmerkten en anderzijds weinig ambitieuze raadsleden 
aan de basis van de onbetrokkenheid.188 De geringe ambities vloeiden vermoedelijk 
voort uit de liberale principes van non-interventionisme en anti-etatisme die in deze 
periode algemeen nagevolgd werden.189 Ten slotte was de politieke macht in handen 
van de meer gegoede stedelingen die vooral uit eigenbelang handelden.190 In Berlijn 
stond bijvoorbeeld de private Imperial Gas Association in voor de gasdistributie en 
-verlichting. Deze onderneming genoot veel vrijheden dankzij de overeenkomst 
die het in 1820 met het stadsbestuur gesloten had. De privileges leidden echter tot 
wantoestanden en na een heftig conflict met het stadsbestuur nam deze laatste in 
1847 het bedrijf  onder haar hoede.191

 Algemeen gezien vormden de jaren 1850 een keerpunt in zowel de Europese 
verstedelijking als in de ontwikkeling van lokaal bestuur. De aanhoudende stads- en 
bevolkingsgroei en de bijhorende problemen dwongen de stedelijke overheden na te 
denken over bestuurlijke oplossingen. “From approximately 1850, local government 
became ‘politicised’ – the city itself  became an object of  politics.”192 Politieke 
instituties en elites namen het heft in eigen handen. Ze traden daarbij niet langer 
uitsluitend voor zichzelf  of  de bemiddelde stedelingen op, maar legden zich meer 

186  Clark, European cities and towns, 335-336; Cohen, Urban government and the rise of  the French city, 
216; Robert J. Morris, ‘Structure, culture and society in British towns’, in: Daunton, The Cambridge 
urban history of  Britain, 410-411; Doyle, ‘The changing functions of  urban government’, 290-293.
187  Cohen, Urban government and the rise of  the French city, 218. 
188  Clark, European cities and towns, 336.
189  John Gray, Liberalism (Buckingham 1995) 27.
190  Doyle, ‘The changing functions of  urban government’, 312; Couperus, Smit en Wolffram, 
‘Introduction: local elites and urban politics’, xiv.
191  Lenger, European cities in the modern era, 158.
192  Couperus, Smit en Wolffram, ‘Introduction: local elites and urban politics’, xii.
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en meer toe op beleidsdomeinen die de volledige stadsbevolking ten goede kwamen. 
Thema’s als huisvesting, onderwijs en ontspanning stonden hoog op de agenda.193 
Een van de oorzaken was de uitbreiding van het stemrecht en dus het groeiende 
kieskorps. Radicaal liberale, sociaaldemocratische en socialistische politici en hun 
aanhang verwierven inspraak in het lokaal bestuur.194 Om dit alles georganiseerd 
te krijgen, werden bestaande bestuursinstellingen aangepast en uitgebreid en 
werden nieuwe in het leven geroepen.195 De raadsleden en schepenen kregen meer 
bevoegdheden, het aantal gemeentelijke diensten nam toe en het ambtenarenkorps 
breidde aanzienlijk uit. Deze politisering ging gepaard met een bureaucratisering en 
een professionalisering van de stedelijke administratie.196 
 De stijgende aandacht voor het algemeen welzijn van de stadsbewoners 
leidde vanaf  1850 tot grote stedenbouwkundige vernieuwingen. Overheden lieten 
de stadsverbetering niet langer over aan private ondernemingen, maar investeerden 
zelf  in de aanleg van onder meer brede lanen, de overwelving en indijking van 
stadskanalen en de realisatie van ruime pleinen en stadsparken.197 De bestuursleden 
werden enerzijds gedreven door zelfbescherming en anderzijds door burgerlijke trots. 
De opeenhoping van ongezonde woningen was immers niet alleen gevaarlijk voor de 
bewoners in kwestie, ook de sociale cohesie van de volledige stedelijke samenleving 
stond op het spel. De sanering van krottenwijken nam de bedreiging van onder meer 
epidemieën en sociale onrust weg.198 Daarnaast schiepen de gemeentebesturen met 
de stedenbouwkundige projecten nieuwe burgerlijke ruimtes die “the attempt to 
impose a symbolic identity that would stand for the city as a whole and unify its 
disparate parts” weerspiegelden.199 In beide gevallen diende de stadsplanning als een 

193  Ibidem, xv; Doyle, ‘The changing functions of  urban government’, 312; Dagenais en Saunier, 
‘Tales of  the periphery’, 15.
194  Couperus, Smit en Wolffram, ‘Introduction: local elites and urban politics’, xiii; Ladd, Urban 
planning and civic order, 19.
195  Cohen, Urban government and the rise of  the French city, 16.
196  Morris, ‘Governance: two centuries of  urban growth’, 8-9; Ladd, Urban planning and civic order, 
19; Clark, European cities and towns, 342-343; James J. Sheehan, ‘Liberalism and the city in nineteenth-
century Germany’, Past & Present 51 (1971) 123-124; de Klerk, De modernisering van de stad, 142.
197  Clark, European cities and towns, 335.
198  Cohen, Urban government and the rise of  the French city, 220-221.
199  Gunn, The public culture of  the Victorian middle class, 50.
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“bourgeois social reform” of  met andere woorden als een “reform from above”.200 Via 
de stedelijke omgeving bracht de stedelijke elite de burgerlijke waarden, normen en 
mentaliteit over op de lagere arbeidende bevolking.201

 Tegen het einde van de negentiende eeuw bleken vele lokale besturen overmoedig 
te zijn geweest. De enorme investeringen in grootschalige stedenbouwkundige 
projecten hadden de steden met een schuldenberg opgezadeld zonder werkelijk 
duurzame oplossingen aan de sociale en maatschappelijke problemen te hebben 
geboden.202 Steden hadden de voorbije decennia dan wel aanzienlijk geïnvesteerd in 
infrastructurele voorzieningen, de exploitatie ervan lag vaak nog in de handen van 
privébedrijven.203 De bestuursleden beklaagden zich over de geringe kwaliteit die 
deze private ondernemingen in de meeste gevallen leverden. De stedelijke overheden 
trokken bijgevolg verschillende openbare diensten – zoals straatreiniging en water-, 
gas- en elektriciteitsvoorzieningen – naar zich toe, een proces dat ook bekend stond 
als municipalization, municipal socialism of  municipalisme. Hoewel het municipalisme 
vaak geassocieerd werd met de idealen van het socialisme, zagen ook andere politieke 
stromingen hun heil in deze gemeentelijke beweging. De besturen hoopten hun 
burgers te voorzien van een relatief  goedkope, maar niettemin kwaliteitsvolle 
aflevering van onder meer water, gas, elektriciteit, huisvesting en transport.204 De 
“wave of  municipal expansion” of  toenemende gemeentelijke interventies waren 
zowel het gevolg van stedelijke ontwikkelingen, van de bevolkingstoename als van 
het stijgend aantal gemeentemedewerkers.205 De administratieve professionalisering 
zette zich gedurig verder en rond de eeuwwisseling vervoegden steeds meer 

200  Ladd, Urban planning and civic order, 2.
201  Ibidem.
202  Cohen, Urban government and the rise of  the French city, 232; Clark, European cities and towns, 336.
203  Een mooi voorbeeld hiervan was de aanleg van tramlijnen in het Schotse Glasgow. De stad nam 
het initiatief, maar een privaat bedrijf  legde de sporen aan en baatte de tramdienst uit. Zie Hamish 
Fraser, ‘Municipal socialism and social policy’, in: Robert J. Morris en Richard Rodger (red.), The 
Victorian city: a reader in British urban history 1820-1914 (Londen 1993) 264-265.
204  Cohen, Urban government and the rise of  the French city, 241-244; Patrizia Dogliani, ‘European 
municipalism in the first half  of  the twentieth century: the socialist network’, Contemporary European 
history 11.4 (2002) 373.
205  Dagenais en Saunier, ‘Tales of  the periphery’, 18.
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deskundigen met een specifieke opleiding in bijvoorbeeld stedenbouw, statistiek of  
bouwkunde het ambtenarenkorps.206 

De bijzondere aandacht voor een hygiënische woonomgeving en een vlotte 
doorstroming van mensen en verkeer resulteerde in een rationalistische 
stedenbouwkundige ideologie. Het voorbeeld bij uitstek waren de werken die 
George-Eugène Haussmann tussen 1853 en 1870 in Parijs uitvoerde. De Franse 
hoofdstad verloor haar verouderde uitzicht en kreeg in de plaats moderne lanen die 
de stad op een doordachte wijze doorkruisten en die geflankeerd werden door statige 
gevelwanden.207 Deze transformaties kenmerkten niet louter de Franse hoofdstad, 
maar ook andere Franse provinciesteden en allerhande Europese steden.208 Wenen, 
Berlijn, Budapest en Barcelona ondergingen elk op hun beurt een rationele 
modernisering.209 In Duitsland bijvoorbeeld werden in de historische binnensteden 
zowel bestaande straten verbreed als volledig nieuwe getrokken. Aan de stadsranden 
verrezen nieuwe woonwijken die volgens de principes van openheid, rechtlijnigheid 
en monumentaliteit ontworpen werden.210 Keizer Frans Jozef  I beval in 1857 
de afbraak van de Weense stadsomwalling en de aanleg van een cirkelvormige 
boulevard op de vrijgekomen grond. Langs deze Ringstraße richtten het stadsbestuur 
en de liberaalgezinde en vermogende stedelingen tal van imposante gebouwen en 
woningen op.211 
 In de indrukwekkende stedenbouwkundige projecten school reeds een 
verlangen naar een stijlvol en verzorgd stadslandschap. Urbanisten streefden een 
‘aesthetics of  visibility’ na: op basis van kaarsrechte elkaar doorkruisende lanen zochten 
ze naar visuele effecten. De zichtassen mondden uit op vrijstaande monumenten 

206  Couperus, Smit en Wolffram, ‘Introduction: local elites and urban politics’, xviii.
207  Voor uitgebreide studies van de stedenbouwkundige transformatie van Parijs in het midden van 
de negentiende eeuw, zie Georges-Eugène Haussmann, Mémoires du baron Haussmann (Parijs 1890); 
Jordan, Transforming Paris; Kirkeland, Paris reborn.
208  Voor de stedenbouwkundige werken in Franse provinciesteden, zie Cohen, Urban government and 
the rise of  the French city, 224-240.
209  Wagenaar, Town planning in the Netherlands, 165-173.
210  Ladd, Urban planning and civic order, 96-102.
211  Olsen, The city as a work of  art, 58-81; Ladd, Urban planning and civic order, 79-80; Wagenaar, Town 
planning in the Netherlands, 167.
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die zich in het middelpunt van de ruime pleinen bevonden.212 Naar het einde van 
de negentiende eeuw toe ontwikkelde zich als reactie op deze strakke en kille 
stadsplanning een nieuwe esthetische zienswijze. De rationele stedenbouw die de 
drastische vernieling van historische stadsdelen en een geometrisch stratenpatroon 
tot gevolg had, verloor stilaan haar aanhang. De artistieke en schilderachtige 
kwaliteiten van het stadsbeeld en waarden als intimiteit, geslotenheid, irregulariteit 
en individualiteit stonden centraal. Belangrijke inspiratoren van deze ‘reform 
movement’ waren de Nederlandse architect Hendrik Petrus Berlage, de Oostenrijkse 
architect en stedenbouwkundig theoreticus Camillo Sitte en de Belgische politicus en 
theoreticus Charles Buls. Sitte, bijvoorbeeld, zag in de stad en haar pleinen, straten 
en representatieve gebouwen een weerspiegeling van de harmonieuze samenleving 
die absoluut diende bewaard te blijven.213

 De negentiende-eeuwse stadsplanning werd enerzijds gedomineerd door 
centralistische staatsopvattingen, zoals bij de Haussmanniaanse traditie, en 
anderzijds door liberale idealen.214 Binnen de liberaal geïnspireerde stedenbouw 
sloop zeker vanaf  1850 het laissez-faire-gedachtegoed en het idee van een zo min 
mogelijke overheidsinmenging het beleid binnen. Private investeerders kregen de 
volledige vrijheid in de uitvoering van de projecten.215 Lokale besturen schiepen 
louter het kader waarbinnen de betrokken actoren zo goed als onbelemmerd 
konden opereren. Deze bestuurspraktijk sloot nauw aan bij het ‘steering not rowing’-
principe waarbij dynamische processen als onderhandelen, netwerken en openlijk 
debatteren centraal stonden, eerder dan een eenzijdige controle van bovenaf.216 
Zelfs de artistieke stedenbouwkundige stroming speelde in het voordeel van private 
eigenaars en ondernemers. De organische gebogen lijnvoering van straten en 
bouwblokken sloot beter aan op de historische plattegrond van de stadscentra en 

212  Ladd, Urban planning and civic order, 113-115; Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 97-99.
213  Ladd, Urban planning and civic order, 108-111; Wagenaar, Town planning in the Netherlands, 185-
190; Evert Vandeweghe, De verouderde steden, 291-292.
214  Lenger, European cities in the modern era, 165. Michiel Wagenaar beschreef  de invloed van het 
staatsbestel en de politieke en nationalistische ideologieën uitvoerig in zijn werk over de zes Europese 
hoofdsteden Parijs, Brussel, Budapest, Londen, Amsterdam en Rome, zie Wagenaar, Stedebouw en 
urgerlijke vrijheid.
215  Wagenaar, Town planning in the Netherlands, 148.
216  Morris, ‘Governance: two centuries of  urban growth’, 10; Mike Goldsmith en John Garrard, 
‘Urban governance: some reflections’, in: Morris en Trainor (red.), Urban governance, 19-20.
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leidde bijgevolg tot een maximaal rendement van de bouwgrond. Dit in tegenstelling 
tot de vreemde perceelsvormen die ontstonden door de rechte en schuin kruisende 
wegen van de rationele technocratische stadsplanning.217 Brian Ladd waarschuwde 
echter voor “the standard view that the prevailing beliefs about municipal enterprise 
were “liberal” ideas.”218 De Duitse katholieke Centrumpartij bouwde eveneens een 
programma uit rond sociale welvaart, het algemeen welzijn en de huisvesting van de 
volksmassa. Ook andere dan de liberale politieke stromingen hadden zo invloed op 
het stadslandschap.219

 De stadsplanning en het ruimtegebruik werden door tal van processen 
gestuurd, waaronder ook politieke systemen en belangen. Katrina Navickas stelde 
voor de periode 1790-1848 een “closing down of  public space” vast.220 Overheden 
en lokale elites verstrengden de wetgeving over samenscholing en collectieve 
acties en sloten zo op die manier hun politieke tegenstanders uit van de publieke 
ruimte.221 In de lijn hiervan, zag Lisa Keller in de negentiende eeuw “the advent of  
coherent and organized urban public order” en dit ten gevolge van een toegenomen 
bevolkingsdichtheid, nieuwe politieke democratische systemen, sociale spanningen, 
de groei van de administratieve bureaucratie en de fysieke druk op de stad.222 Steden 
gingen op zoek naar een ideaal evenwicht tussen enerzijds vrije meningsuiting 
en protest en anderzijds openbare rust en orde. Met behulp van onder meer de 
politiemacht en de wetgeving ontwikkelden ze een adequaat beleid en definieerden ze 
gepast publiek gedrag. Tegen het einde van de negentiende eeuw was een algemeen 
aanvaarde ‘public-order mentality’ gevormd.223 De vormgeving en opbouw van de 
brede lanen hadden niet louter een hygiënisch belang, maar evenzeer een politieke 
verklaring. Wanneer in een stad politieke rellen uitbraken, konden de politie-eenheden 
of  militaire ordetroepen zich gemakkelijk in de richting van de onruststokers begeven. 

217  Ladd, Urban planning and civic order, 132.
218  Ibidem, 245.
219  Ibidem.
220  Navickas, Protest and the politics of  space and place:, 4.
221  Ibidem. 
222  Keller, Triumph of  order; 8.
223  Ibidem, 7-11.
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Daarnaast bood de overzichtelijke ruimte hun de mogelijkheid de demonstranten uit 
elkaar te drijven.224

I.1.2	 Stedelijke	ruimte	en	stedenbouwkundig	beleid	in	België

Ook in België leidden de aanzienlijke stadsuitbreidingen van het midden van de 
negentiende eeuw tot noodzakelijke beleids- en bestuurswijzigingen op lokaal 
niveau.225 Door de industriële revolutie die zich na 1815 volop manifesteerde, 
ondergingen steden als Gent, Luik, Charleroi, Brussel en Antwerpen een enorme 
groeispurt.226 De vele inwijkelingen troepten samen in de armere, nauwelijks 
uitgebouwde wijken waar de bevolkingsdichtheid ongekende hoogtes bereikte.227 
Net zoals in andere Europese landen werden tal van maatregelen genomen om 
deze stedelijke evoluties en de openbare orde in bedwang te houden. Het is echter 
belangrijk na te gaan in hoeverre de Belgische situatie zich parallel met de Europese 
situatie ontwikkelde en wat de karakteristieke bestuurlijke tradities en principes van 
de Belgische steden waren.
 Dankzij de grote bestuurlijke onafhankelijkheid die terugging op eeuwenoude 
symbolische en institutionele tradities, werden de lokale overheden onmiddellijk 
na de Belgische onafhankelijkheid wettelijk gemachtigd om de openbare orde, de 
openbare ruimte, de publieke gezondheid, onderwijs, gemeentelijke eigendommen, 
markten, beurzen, slachthuizen en dergelijke meer in te richten en te beheren.228 
Artikel 31 van de Belgische Grondwet onderschreef  het principe van zelfbestuur 
en bepaalde dat alle uitsluitend gemeentelijke belangen onder de bevoegdheid van 
de gemeenteraden vielen.229 Enkele jaren later, op 30 maart 1836, verscheen de 

224  Cohen, Urban government and the rise of  the French city, 225.
225  Inge Bertels en Dirk Van De Vijver, ‘Belgian city architects and engineers: the rise of  a new local 
elite, 1850-1880’, in: Couperus, Smit en Wolffram, In control of  the city, 121.
226  Herman Balthazar, ‘De opkomst van een moderne industriële staat’, in: Taverne en Visser (red.), 
Stedebouw, 180. 
227  Philippe Godding, ‘L’évolution de la legislation en matière d’urbanisme en Belgique aux XIXe 
siècle’, in: Villes en mutation XIXe- XXe siècles, 15.
228  Van Ginderachter, ‘An urban civilization’, 110-111; Léon Dupriez, ‘Local government in Belgium’, 
The American political science review 14.3 (1920) 416-417; Paul Orianne, ‘Les structures administratives 
de la commune de 1836 à 1840’, in: L’initiative publique des communes, 42-44.
229  Marcel Van Audenhove, ‘L’autonimie communale’, in: L’initiative publique des communes, 70.
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eerste Gemeentewet die deze gewoonte extra kracht bijzette.230 Door bijvoorbeeld 
de lokale politiediensten structureel uit te bouwen, vergrootten de lokale overheden 
hun controle op de stedelijke omgeving en haar gebruikers.231 
 Lokale besturen waren dus in grote mate zelf  verantwoordelijk voor de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van hun steden. Ze beslisten onder meer over 
bouwvergunningen, rooilijnplannen en de sanering van ongezonde wijken en stonden 
in voor de uitwerking van een algemeen plan van aanleg.232 De Gemeentewet van 
1836 maakte de gemeenten op twee manieren bevoegd over stedenbouwkundige 
aangelegden. Enerzijds kon de gemeenteraad grote wegen en algemene plannen van 
aanleg vaststellen, nieuwe straten openen, oude straten verbreden of  afsluiten en 
monumenten herstellen en slopen, anderzijds was het College van Burgemeester en 
Schepenen belast met het vaststellen van de rooilijnen (alignement) langs grote en kleine 
wegen (grande voirie en petite voirie ou voirie urbaine) en besliste het over particuliere 
bouwplannen.233 De beraadslagingen over de eerst vernoemde zaken moesten, om 
hoofdzakelijk financiële redenen, steeds ter goedkeuring aan de bestendige deputatie 
van de provincie en de koning voorgelegd worden. De autonomie die de steden en 
gemeenten genoten was in sommige gevallen eerder relatief.234 
 De centrale overheid publiceerde anderzijds verschillende wetten die nieuwe 
mogelijkheden schiepen voor de lokale besturen. Zo verschenen in 1844, 1858 en 
1867 respectievelijk de wetten op de politie der wegenis, betreffende de onteigening 
ter sanering van ongezonde wijken en op de onteigeningen ten algemenen nutte.235 
De Onteigeningswet van 1858 maakte het voor de hygiënisten mogelijk hun 

230  Van Ginderachter, ‘An urban civilization’, 115.
231  Deze uitbreiding nam echter niet weg dat de bevolking zich altijd zomaar neerlegde bij de 
politionele controle. Margo De Koster, ‘Politieoptredens en het dagelijks ordenen van de stad 
Antwerpen, eind negentiende-begin twintigste eeuw’, in: Margo De Koster, Bert De Munck, Hilde 
Greefs e.a. (red), Werken aan de stad: stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden, 1500-
1900: liber alumnorum Catharina Lis en Hugo Soly (Brussel 2011) 251-252. 
232  Balthazar, ‘De opkomst van een moderne industriële staat’, 183.
233  Orianne, ‘Les structures administratives de la commune de 1836 à 1840’, 60; Godding, ‘L’évolution 
de la legislation en matière d’urbanisme’, 21-22.
234  Bertels en Van de Vijver, ‘Belgian city architects and engineers’, 123; Koenraad De Ceuninck 
en Tony Valcke, ‘Van gemeentewet naar gemeentedecreet: gemeentelijke autonomie in historisch 
perspectief ’, in: Herwig Reynaert en Kristof  Steyvers (red.), De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek 
in Vlaanderen (Brugge 2010) 49.
235  Godding, ‘L’évolution de la legislation en matière d’urbanisme’, 22-27.
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gedachtegoed in de praktijk om te zetten. De hygiënistische of  sanitaire beweging 
was rond het midden van de negentiende eeuw in burgerlijke middens ontstaan. 
Ze bekommerde zich om de schrijnende woontoestand van de arbeidersbevolking, 
vooral uit vrees voor epidemieën en hevig sociaal protest zoals onder andere in 1848 
in Frankrijk en andere Europese landen plaatsgevonden had. Hoewel de voornoemde 
wetten in eerste instantie de gezondmaking of  sanering van krottenwijken voor 
ogen hadden, deden stadsbesturen en de welvarende burgerij er beroep op om hun 
groots opgezette vernieuwingsprojecten te realiseren en hun steden een modern, 
prestigieus en goed ontsloten karakter te schenken. Voor de overwelving van de 
Zenne, de aanleg van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk en de bouw van het 
Justitiepaleis verdwenen bijvoorbeeld verschillende Brusselse arbeiderswijken onder 
de sloophamer.236 Tegelijk vluchtten de gegoede stedelingen weg uit de volgebouwde 
en ongestructureerde stadscentra en vestigden zich in de nieuwe woonwijken van de 
stadsrand. Deze werden aangelegd volgens de rationalistische principes die ook in 
andere Europese steden toegepast werden en sterk contrasteerden met de door een 
middeleeuws stratenpatroon gekenmerkte stadskernen.237

Belgische steden en gemeenten beschikten over aanzienlijke juridische 
mogelijkheden om in zowel publieke als private stedenbouwkundige en architecturale 
aangelegenheden te interveniëren.238 Het gedachtegoed dat hierachter schuilging, 
was het liberaal interventionisme. Hoewel de negentiende eeuw bekend stond als 
een ware laissez-faire-periode, overlapten Staat en maatschappij toch op vele vlakken. 
De politieke machthebbers hadden immers een nauwe band met de bovenlaag van de 
samenleving, waardoor er veel in het werk gesteld werd om hun eigenbelangen te 

236  Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte, 16-17; Godding, ‘L’évolution de la legislation en 
matière d’urbanisme’, 15; Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 55-57; Piet Lombaerde, ‘Een 
stad kan niet alles bezitten…’, 202. Ook in andere Europese landen waren hygiënisten actief, zie 
bijvoorbeeld de Klerk, De modernisering van de stad, 80-85. Voor meer informatie over de negentiende-
eeuwse Brusselse stedenbouw zie onder meer Brussel, breken, bouwen: architectuur en stadsverfraaiing, 
1780-1914 (Brussel 1979); Yvon Leblicq, Bruxelles, construire et reconstruire: architecture et aménagement 
urbain 1870-1914 (Brussel 1979); Straten en stenen: Brussel, stadsgroei, 1780-1980 (Brussel 1982) en 
Yvon Leblicq, ‘L’urbanisation de Bruxelles aux XIXe et XXe siècles’, in: Villes en mutation, 335-394. 
237  Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte, 38.
238  Vandeweghe, De verouderde steden, 495.
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behartigen.239 Het liberaal interventionisme was vooral voelbaar in het economische 
en sociale leven, maar sijpelde ook door in het beleid van openbare werken. 
Volgens Jules Hannes kwam de centrale overheid om onder meer economische 
redenen regelmatig tussen in deze sector. De overtuiging heerste dat een gedegen 
infrastructuur de economie zou aanzwengelen: bedrijven werden bereikbaar, hun 
onderlinge verbinding verbeterde en de uitvoering van de infrastructuurwerken 
leverde werkgelegenheid.240

Het waren niet enkel de liberalen die staatsinterventionisme propageerden, ook 
katholieken en sociaaldemocraten hingen deze zienswijze aan. Anderzijds heerste 
er tussen de Belgische doctrinaire en progressistische liberalen verdeeldheid 
over de mate van tussenkomst.241 De eersten waren weinig enthousiast en wilden 
de Staat zo ver mogelijk terugdringen uit het maatschappelijke leven. De tweede 
groep daarentegen stond vanuit haar sociale strijdpunten veel meer open voor het 
principe.242 Het liberaal interventionisme vierde bovendien lang niet altijd hoogtij. 
Sommige periodes haalde het zuivere economisch liberalisme de bovenhand. Hierbij 
stonden de vrijheid van het individu, het initiatief  en de markt centraal. Alles moest 
in het werk gesteld worden om die vrijheid te garanderen.243 
Op het einde van de negentiende eeuw dook uiteindelijk ook in België het 
municipalisme op. Gemeenten richtten bedrijven op die diensten van publiek belang 
– zoals transport, huisvesting en energie – leverden. Vooral de gemeenteregies 

239  Guy Vanthemsche, De paradoxen van de staat: staat en vrije markt in historisch perspectief  (negentiende 
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Marc Dubois e.a., De beschikbare ruimte: reflecties over bouwen (Tielt 1990) 143 en 147; Bertels, Building 
the city, 211-212.
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in België, 163-169. Guy Vanthemsche schetst een helder beeld over de verschillende liberale visies op 
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Doreen Gaublomme, ‘Doctrinairen en progressisten tijdens de 19de eeuw’, in: Verhulst en Hasquin, 
Het liberalisme in België, 201-208.
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381; Els Witte, ‘Gemeenteregies in België (1850-1914): liberaal interventionisme of  socialistisch 
municipalisme?’, in: L’initiative publique des communes, 95.
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voor de exploitatie van water, gas en elektriciteit waren populair.244 Volgens Els 
Witte situeerde België zich tussen de twee extremen van economisch liberalisme 
en municipalisme. De progressieve liberalen zetten zich het meest in voor deze 
laatste bestuurswijze, waardoor er eerder sprake was van een progressief-liberaal 
interventionisme.245

Voor België is vooral de Brusselse stedenbouwkundige evolutie onderzocht.246 De 
twee opeenvolgende liberale burgemeesters Jules Anspach (1863-1879) en Karel 
Buls (1881-1899) hingen respectievelijk de rationele Haussmanniaanse en de 
esthetische stadsplanning aan. Na de voornoemde kaalslag die plaatsvond onder 
Anspach probeerde Buls de nog resterende historische stadsdelen en monumenten 
respectvol te behandelen. Zo bekommerde hij zich om de restauratie van de Grote 
Markt en de Zwarte Toren. 247 In zijn publicatie Esthétique des villes (1894) opperde 
hij voor een verzoening tussen de moderne noden van verkeer, handel en hygiëne 
en de reeds bestaande stadsstructuur. Deze bestaande structuur werd gekenmerkt 
door gebogen en organisch gevormde wegen en bouwblokken en dus niet door de 
rechtlijnige en monotone stedenbouw van de laatste decennia.248 Buls moest het 
tijdens zijn loopbaan voortdurend opnemen tegen de plannen van koning Leopold 
II die meer aansloten op de werkwijze van zijn voorganger Anspach dan op zijn 
eigen kunstzinnige en pittoreske ideaalbeeld.249 De esthetische principes wonnen op 
het einde van de negentiende eeuw aanzienlijk aan belang, al was het onduidelijk in 
welke mate ze in andere Belgische steden nagevolgd werden.250 Evert Vandeweghe 
gaf  onlangs een belangrijke aanzet en stelde voor enkele kleinere provinciesteden 

244  Witte, ‘Gemeenteregies in België’, 85-86; Hannes, ‘Economisch liberalisme’, 168-169.
245  Witte, ‘Gemeenteregies in België’, 106.
246  De algemene kenmerken en tendensen van de negentiende-eeuwse Belgische stedenbouw werden 
tot nu toe amper onderzocht.
247  Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 54-69.
248  Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte, 63-64. Voor een algemene studies over de 
stedenbouwkundige visies van Charles Buls, zie Smets, Charles Buls.
249  Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 58-61. Voor een studie van de stedenbouwkundige 
projecten van koning Leopold II, zie Ranieri, Léopold II: urbaniste (Brussel 1973).
250  Godding, ‘L’évolution de la legislation en matière d’urbanisme’, 16.
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vast dat rond de eeuwwisseling de pittoreske vormgeving van het stadslandschap tot 
op een zeker niveau toegepast werd.251 
 Belgische stadsbesturen concentreerden zich op gelijkaardige stedelijke 
kwesties als hun Europese collega’s.252 Sociaal-stedenbouwkundige en 
sociaaleconomische kwesties genoten de volle aandacht, terwijl cultuur, schone 
kunsten en stadsverfraaiing om financiële redenen geen prioriteit genoten. De 
culturele verwezenlijkingen waren dan ook vooral te danken aan individuele 
ondernemers en socioculturele verenigingen.253 Het Leuvense stadsbestuur nam 
bijvoorbeeld zelf  zelden initiatief, maar “meestal waren het externe factoren die 
het […] dwongen om actief  in de stedelijke cultuur te investeren.”254 Naarmate 
de negentiende eeuw vorderde, stimuleerden de Leuvense politici steeds actiever 
culturele projecten. De achterliggende motivatie was de aanwakkering van een lokaal 
patriottisme, dat zich parallel ontwikkelde met de nationaal Belgische identiteit.255 
In het Brusselse cultuurbeleid speelden dezelfde motieven een rol, al stond volgens 
Cécile Vanderpelen-Diagre de ontplooiing en ondersteuning van de natie er op de 
eerste plaats.256 

I.2 De	Antwerpse	situatie	tussen	1830	en	1914

Antwerpen verging het niet anders: de stad maakte in de negentiende eeuw een 
enorme demografische, economische en stedenbouwkundige groei door. De 
volgende paragraaf  gaat in op deze stedelijke en de daarmee gepaard gaande 
bestuurlijke ontwikkelingen die Antwerpen en zijn overheid tussen 1830 en 1914 

251  Vandeweghe, De verouderde steden, 293-302.
252  Volgens Hohenberg en Lees waren gezondheid en veiligheid, politionele kwesties, grootschalige 
publieke ondernemingen in de transportsector en in stadsplanning, onderwijs en armenzorg de 
voornaamste aandachtspunten van Europese stadsbesturen. Zie Hohenberg en Lees, The making of  
urban Europe, 319. 
253  Jan Hein Furnée, ‘The Hague, city of  wealth: urban governance and culture in the nineteenth 
century’, in: Leo Lucassen en Wim Willems (red.), Living in the city: urban institutions in the Low 
Countries, 1200-2010 (New York/Londen 2012) 130.
254  Meirlaen, ‘‘Voor de glorie van de stad’’, 108.
255  Ibidem, 109.
256  Vanderpelen-Diagre, ‘Als kunst liberaal kleurt’, 19.
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kenden. Het gaat daarmee in op de vraag in hoeverre Antwerpen zich inschreef  
in de brede Belgische context. Daarnaast komen ook de organisatie, de taken en 
de zwaartepunten van het stedelijk bestuur aan bod. Welke bestuurlijke principes 
werden toegepast in Antwerpen en hoe evolueerden ze naargelang de opeenvolgende 
stedelijke overheden, hoe zette de stad de nationale wetgeving en richtlijnen om in de 
praktijk, wat waren de kenmerken van haar stedenbouwkundig beleid?

I.2.1	 Stedenbouwkundige	en	bestuurlijke	ontwikkelingen	in	Antwerpen

Antwerpen ontwikkelde zich in de loop van de negentiende eeuw van een regionale 
textielstad tot één van de grootste wereldhavens. De scheepvaart en havenactiviteiten 
namen reeds toe onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), 
ontplooiden zich verder na de Belgische onafhankelijkheid en kenden een uitzonderlijke 
bloei na de vrijkoping van de Scheldetol in 1863.257 Deze economische expansie ging 
gepaard met een aanzienlijke stadsgroei. Door de alsmaar grotere bevolkingstoename, 
die tussen 1846 en 1860 haar hoogtepunt bereikte, steeg de druk op de beschikbare 
woonoppervlakte intra muros aanzienlijk. De Spaanse omwalling die sinds het 
midden van de zestiende eeuw het stadscentrum omsingelde, belemmerde echter 
elke mogelijke stadsuitbreiding. Kapitaalkrachtige Antwerpenaren domineerden de 
woningmarkt en deelden hun eigendommen in zoveel mogelijk huureenheden op. 
De armere bevolking hoopte opeen in de binnenstad of  werd richting vijfde wijk 
extra muros gedreven. Vooral ten noorden van de Carnotstraat, tussen de omwalling 
en het station en rond de huidige Mechelsesteenweg verrezen talloze woningen, 
doorgaans opgetrokken in hout en zonder enig sanitair comfort (afb. 1.1). Bovendien 
waren deze woningen vanwege het militaire bouwverbod – dat in een straal van 585 
meter rond de omwalling gold – illegaal.258 Steeds meer Antwerpenaren snakten 
naar een structurele oplossing voor meer woonruimte. Het stadsbestuur besprak het 
probleem van de stadsvergroting – ook de Antwerpse kwestie genaamd – voor het 

257  Lis, ‘De wederopbloei van Antwerpen als handelsmetropool’, 234.
258  Ibidem, 246-247; Erik Buyst, ‘De gemeentepolitiek met betrekking tot de ruimtelijke ordening in 
de 19de en 20ste eeuw: een gevallenstudie voor de Antwerpse regio’, in: Villes en mutation, 174; Rita 
Steyaert, ‘Inleiding’, in: Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Stad Antwerpen 3nc (Turnhout 1989) 
XIV; Bertels en Van Goethem, ‘Vergankelijke stedelijke ruimte’, 120-121.
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eerst tijdens de gemeenteraad van 29 januari 1847 en zou er de volgende twintig jaar 
nog geregeld op terugkomen.259 
 Hoewel voornamelijk Jan Frans Loos en Léopold de Wael uitgelicht werden 
vanwege hun stedenbouwkundige realisaties, investeerden de andere Antwerpse 
burgemeesters evenzeer in de stedelijke infrastructuur en het stadsbeeld.260 De 
stedenbouwkundige ontwikkelingen stonden hoofdzakelijk in het teken van de 
aanhoudende vraag naar stads- en havenuitbreidingen. De eerste burgemeester 
Gérard Le Grelle deed eerder sporadische ingrepen in het stadsweefsel, zoals de 
aanleg van de promenade du glacis op de omwalling, de bouw van het Théâtre français 
(de huidige Bourlaschouwburg) en de constructie van de gemetselde Van Dijck-, 
Jordaens- en Plantijnkaaien. De opvallendste ondernemingen waren het gevolg 
van de cholera-epidemie van 1832-1833. Le Grelle liet straten plaveien en ruien 
overwelven waardoor het centrum meer ruimte en lucht kreeg. Het saneringsbeleid 
werd echter weinig doordacht en systematisch aangepakt.261 
 Het stadsbestuur had dan wel geen geïntegreerd en gebiedsdekkend plan 
uitgedacht, het had wel een goede basis waarop het kon voortbouwen. Onder het 
Franse bewind van Napoleon had de toenmalige Antwerpse stadsarchitect François 
Verly een rooilijnplan afgeleverd dat een grondige transformatie van het stadsweefsel 
voorzag. Het rooilijnplan paste volledig binnen de classicistische opvattingen die 
op dat moment in de Franse stedenbouw en architectuur heersten en waarmee de 
prefect Charles d’Herbouville Antwerpen opnieuw tot een commercieel centrum – 
met als spil de haven – wilde uitbouwen. Een rechtlijnig stratenpatroon, geometrische 
pleinen, strakke gevelwanden, opmerkelijke publieke gebouwen en een goed 
georganiseerde openbare ruimte waren de fundamenten voor de moderne uitstraling 
van Antwerpen.262 Verly had zelf  weinig in de praktijk kunnen brengen, maar 

259  Bertels en Van Goethem, ‘Vergankelijke stedelijke ruimte’, 122; Bertels, Bisschops en Blondé, 
‘Stadslandschap’, 41.
260  Burgemeester Jan Frans Loos werd in zijn biografie bijvoorbeeld vergeleken met de zestiende-
eeuwse grondspeculant en urbanist Gilbert Van Schoonbeke, zie J.B. van Mol, Jean-François Loos 
(1836-1863) (Antwerpen 1876) 8.
261  Buyst, ‘De gemeentepolitiek met betrekking tot de ruimtelijke ordening’, 174-175; Hancké, De 
Antwerpse burgemeesters, 33-36.
262  Piet Lombaerde, ‘De stedenbouwkundige werken van François Verly (1760-1822): stadsarchitect 
van Antwerpen (1802-1814), in: Piet Lombaerde (red.), Antwerpen tijdens het Franse keizerrijk, 1804-
1814: marine-arsenaal, metropool en vestingstad (Antwerpen 1989) 101-109; Piet Lombaerde, ‘De 
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Afbeelding	1.1	detail uit de kaarten van Valerius-Jouan die de bebouwingskernen van 
de vijfde wijk extra muros aantoont, ca. 1854. 
De verticale straat links is de Carnotstraat, onder de trapeziumvormige Zoologie of 
dierentuin ligt het station en de schuin lopende straat rechts is de Mechelsesteenweg. 
De rode golvende lijn duidt de zone aan waarin het militair bouwverbod gold.
Bron:	SAA,	12	#4192.

Afbeelding	1.2 het Justitiepaleis langs de Nijverheidslei (huidige 
Britselei),	gebouwd	tussen	1871	en	1874.	

Bron:	SAA,	40#1374.
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tijdens de Hollandse periode en de eerste decennia na de Belgische onafhankelijkheid 
werden zijn ideeën gretig gerecupereerd. Le Grelle voerde niet enkel verfraaiings- 
en saneringswerken uit, hij zette eveneens in op de ontwikkeling van de handel door 
de verdere uitbouw van de haveninfrastructuur en de ontsluiting van de haven en de 
stad via spoorweglijnen.263 
 Vanaf  het burgemeesterschap van Loos nam het stadsbestuur een alsmaar 
actievere houding tegenover openbare werken aan. De onmiddellijke aanleiding 
was de uitbreidingskwestie die in 1848 een politieke ondertoon kreeg. Op aanraden 
van de militaire leiders die vreesden voor de annexatiedrang van Frankrijk, besliste 
de Belgische overheid Antwerpen uit te bouwen als centraal militair bolwerk 
of  Nationaal Reduit. De Antwerpse vesting zou in tijden van oorlog als laatste 
verschansing voor het leger dienen. Het stadsbestuur en verschillende stedelijke 
belangengroepen kwamen in opstand. Ze vreesden dat ze door deze beslissing nooit 
van de stadsomwalling bevrijd zouden geraken en dat een stadsuitbreiding bijgevolg 
onmogelijk gemaakt werd. Ze ijverden in de plaats voor een nieuwe en grotere 
omwalling die verder van de historische stadskern gelegen zou zijn. Aangezien 
een grotere versterking veel duurder zou uitvallen, stond de militaire overheid niet 
meteen te springen. De onderhandelingen namen dan ook meer dan tien jaar in 
beslag.264 
 In 1859 bereikten het stadsbestuur en de Belgische overheid uiteindelijk een 
overeenkomst. Op 20 augustus keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het 
polygonaal verdedigingsstelsel van luitenant-generaal Henri Alexis Brialmont goed. 
Dit stelsel verschoof  de omwalling in oostelijke richting en leverde Antwerpen 
1408 hectare bijkomend grondgebied op. Nadeel was echter dat Antwerpen 
opgezadeld werd met een tweede noordelijke citadel – in het zuiden lag sinds 1572 
het Zuidkasteel. De zestiende-eeuwse omwalling werd aan de stad overgedragen 
die in 1865 een definitieve beslissing nam inzake de afbraak.265 De oplossing van 

stedelijke plannen van de Fransen om een modern Antwerpen te creëren’, in: Jan Parmentier (red.), 
Bonaparte aan de Schelde: Antwerpen in een Franse stroomversnelling (Kontich 2013) 105-114.
263  Piet Lombaerde, ‘Antwerpen 1750-1850: de moeizame metamorfose van een verwaarloosde stad’, 
in: Taverne en Visser (red.), Stedebouw, 169-171.
264  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 21-64; Buyst, ‘De gemeentepolitiek met betrekking tot de 
ruimtelijke ordening’, 176-181; Bertels, Bisschops en Blondé, ‘Stadslandschap’, 41-44.
265  Piet Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, in: Taverne en Visser, Stedebouw, 235-
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de Brialmontomwalling bracht echter geen rust in de stad. Er ontstonden nieuwe 
fricties, maar nu ook tussen de stedelijke overheid en de belangengroepen. De 
spanningen zouden uiteindelijk uitmonden in de stichting van de Meetingpartij en 
de val van Loos’ schepencollege.266

 Zoals Ruben Bal aantoonde, vormde de stedenbouwkundige ontwikkeling 
van de stad een belangrijk aspect binnen het beleid van de Meetingpartij.267 De 
eerste jaren van burgemeester Jozef  Cornelis Van Put stonden volledig in het teken 
van de invulling van het nieuwe stadsgedeelte. Kersvers stadsingenieur Théodore 
Van Bever ontwikkelde het concept voor de uitbreiding. Hij transformeerde de oude 
omwalling in een ringboulevard (de huidige Leien), en liet met behulp van enkele grote 
invalswegen het nieuwe stadsgedeelte hierop aansluiten. Op de nieuwe Leien zagen 
tal van prestigieuze projecten het levenslicht, zoals het stadspark op het voormalige 
fort Herentals en de Vlaamse Schouwburg.268 Verder zette het stadsbestuur van 
Van Put vooral in op de ontwikkeling van de haveninfrastructuur.269 De navolgende 
liberale burgemeesters – de Wael, Jan van Rijswijck, Alfons Hertogs en Jan De Vos – 
bouwden in grote mate verder op de speerpunten van Van Put. Nieuwe stadsgebieden 
werden ingericht, zoals de Zuidwijk en Zurenborg, de haven werd in het noorden en 
het zuiden van de stad en dankzij de rechttrekking van de Scheldekaaien verder 
uitgebouwd en de Leien kregen een monumentaal uitzicht dankzij onder meer het 
Justitiepaleis (afb. 1.2), de Nationale Bank, de Sint-Michielskerk en de Vlaamse Opera. 
Andere belangrijke ingrepen waren nog de gezondmaking van de Sint-Andrieswijk 
met als belangrijkste onderdeel de verbreding van de Boeksteeg tot Nationalestraat 
en de bouw van het Zuidstation en het Centraal Station.270

 Volgens Jan Van Gerven hield het Antwerpse beleid inzake stedenbouw 
en ruimtelijke ordening eerst en vooral rekening met de algemene expansie die 

236; Bertels, Bisschops en Blondé, ‘Stadslandschap’, 43.
266  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 162-214.
267  Bal, “Er is lucht en licht in onze straten gekomen.”.
268  Théodore Van Bever, Mémoire à l’appui du projet de transformation des terrains militaires de la vieille 
enceinte et des quartiers incorporés dans la nouvelle enceinte (Antwerpen 1864); Bertels en Van Goethem, 
‘Vergankelijke stedelijke ruimte’, 128-129.
269  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 76-78.
270  Zie o.a. Buyst, ‘De gemeentepolitiek met betrekking tot de ruimtelijke ordening’, 183-190; 
Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, 237, 239 en 241-244; Bertels, Bisschops en 
Blondé, ‘Stadslandschap’, 46-48.
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de stad doormaakte. Hierdoor kregen technische en ideologische vereisten – het 
rationele vooruitgangsoptimisme en de economische welvaart – voorrang op 
historische, esthetische en pittoreske waarden.271 Toch bleken de rationalistische 
en moderniserende doctrines samen te gaan met esthetische bekommernissen. 
Met behulp van de bouwaanvragen, die verplicht vergezeld moesten gaan van een 
geveltekening, behield het stadsbestuur bijvoorbeeld de controle over de vormgeving 
van het straatbeeld.272 Daarnaast doken in de tweede helft van de negentiende eeuw 
enkele pleitbezorgers voor een historisch stadsbeeld op. Naast Henri Leys en Nicaise 
de Keyser gaf  ook het kunsttijdschrift De Vlaamsche School kritiek op de stedelijke 
overheid die historisch waardevolle gebouwen en monumenten systematisch 
verwaarloosde.273 Het stadsbestuur leek zich van deze kritiek weinig aan te trekken, 
al realiseerden enkele raadsleden zich wel het belang van het historisch gegroeide 
stadslandschap.274 Het College van Burgemeester en Schepenen richtte in de jaren 
1880 een commissie in die toezicht moest houden op de afbraak van het Burchtgebied, 
het oudste stadsgedeelte dat zou verdwijnen ten gevolge van de rechttrekking van de 
Scheldekaaien. De toezichtcommissie, samengesteld uit enkele stadsbestuursleden, 
legde zich toe op het de inventarisatie, selectie, documentatie en plaatsing van 
waardevolle relicten uit de wijk. Jelena Dobbels stelde dat hiermee de fundamenten 
van een stedelijke erfgoedvisie gelegd werden.275 Rond de eeuwwisseling circuleerden 
bovendien de stedenbouwkundige opvattingen van Buls doorheen de stad. 276 De 

271  Jan Van Gerven, ‘Nostalgie, negotie en noodzaak: opvattingen over het Antwerps bouwkundig 
erfgoed in de 19de eeuw’, Bulletin van de Antwerpse vereniging voor bodem- en grotonderzoek 4 (1990) 
16-21.
272  Rutger Tijs, Tot cieraet deser stadt: bouwtrant en bouwbeleid te Antwerpen van de middeleeuwen tot 
heden: een cultuurhistorische studie over de bouwtrant en de ontwikkeling van het stedenbouwkundig beleid te 
Antwerpen van de 13de tot de 20ste eeuw (Antwerpen 1993) 383; Vandeweghe, De verouderde steden, 499.
273  Van Gerven, ‘Nostalgie, negotie en noodzaak’, 10.
274  Ibidem, 8-16.
275  Jelena Dobbels, ‘Aanzetten voor een erfgoedbeleid: de afbraak van het Antwerpse burchtgebied 
als casestudy voor de veranderende omgang met erfgoed (1863-1900)’, Stadsgeschiedenis 6.2 (2011) 
129-145.
276  Smets, Charles Buls, 18.
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historisch esthetische benadering liet in zekere mate zijn sporen na in de Antwerpse 
stadsplanning.

Tussen 1830 en 1914 verwezenlijkten de verschillende Antwerpse stadsbesturen 
opvallende stedenbouwkundige projecten. Nieuwe woonwijken werden aangelegd, 
prestigieuze gebouwen verschenen in het stadsbeeld en ook voor sociale huisvesting 
hadden sommige burgervaders oog.277 De stedenbouwkundige en architecturale 
werken werden volgens bepaalde politiek-ideologische opvattingen en bestuurlijke 
principes verwezenlijkt die het algemene beleid van de Antwerpse stadsbesturen 
kenmerkten. Kennis van deze grondbeginselen helpt om een beeld te vormen over 
het bestuurlijk klimaat waarin de publieke standbeelden terecht kwamen en om, 
verder in dit proefschrift, na te gaan wat deze opvattingen en principes nu juist voor 
hun oprichting betekenden.
 In havensteden zoals Antwerpen werd de politieke ideologie hoofdzakelijk 
ingegeven door handel. De liberale economische principes – het idee van 
de nachtwakersstaat, de laissez-faire-politiek en de geringe tussenkomst in 
handelspraktijken – domineerden het lokale beleid.278 Antwerpen werd in de 
negentiende eeuw voor het grootste deel bestuurd door liberale burgemeesters 
(tabel 1.1). Onmiddellijk na de Belgische onafhankelijkheid leidde echter de 
katholiek-unionistische burgemeester Le Grelle de gemeenteraad.279 Tussen 1864 
en 1872 was dan weer het Meetingistische bestuur van Van Put aan de macht. 
Hoewel de Meeting bij de oprichting in 1862 een verbond van radicale liberalen, 
katholieken en flaminganten was, kwam de partij alsmaar meer in katholiek 
vaarwater terecht. In 1866 scheurde de liberale tak zich af  en stichtte een eigen 
Liberale Vlaamsche Bond. De Meetingpartij wist zich echter staande te houden tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1866, waardoor de stad de komende zes 

277  Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, 246-247.
278  Zie verschillende artikels in het themanummer ‘Stad en stroom. Antwerpse identiteit(en) en 
vijf  eeuwen discours rond de sluiting van de Schelde’, Tijdschrift voor Geschiedenis 123.4 (2010) 480-
604; Robert Lee, ‘The socio-economic and demographic characteristics of  port cities: a typology for 
comparitive analysis?’, Urban History 25.2 (1998) 167-170 ; Ellen Debackere, Tussen stad en staat : het lokale 
beleid ten aanzien van buitenlanders in Antwerpen, 1830-1880 (ongepubliceerde doctoraatsverhandeling 
UAntwerpen en VUBrussel 2014) 58.
279  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 21-27.
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jaar nog steeds onder sterke invloed van de katholieken stond.280 Het is dus lang 
niet zeker dat de liberale bestuursprincipes altijd even sterk doorgevoerd werden, 
al betekende een katholiek bewind anderzijds niet dat deze principes radicaal opzij 
geschoven werden. Het door het Meetingbestuur goedgekeurde plan van Van Bever 
vertoonde zo heel wat liberaal-rationele kenmerken en de uitvoering ervan werd 
toegewezen aan een private onderneming.281

 Al van in de vroegste periode was inmenging van stadswege aan de orde. 
Onder burgemeester Le Grelle bestond er bijvoorbeeld een reglement dat een 

280  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 260-262.
281  Bal, “Er is lucht en licht in onze straten gekomen.”, 14 en 25; Bertels en Van Goethem, ‘Vergankelijke 

Tabel	1.1	overzicht	Antwerpse	burgemeesters,	hun	stadsbesturen	en	hun	politieke	kleur	tussen	1830	
en	1914. 

Burgemeester Periode Stadsbestuur Strekking

Gérard Le Grelle

1831-1836 Le Grelle I

Katholiek1836-1842 Le Grelle II

1842-1848 Le Grelle III

Jan Frans Loos

1848-1854 Loos I

Liberaal1854-1860 Loos II

1860-1863 Loos III

Jozef Corenlis Van Put
1863-1866 Van Put I

Meeting
1866-1872 Van Put II

Léopold de Wael

1872-1879 de Wael I

Liberaal
1879-1885 de Wael II

1885-1891 de Wael III

1891-1892 de Wael IV

Jan van Rijswijck
1892-1904 van Rijswijck I

Liberaal
1904-1906 van Rijswijck II

Alfons	Hertogs
1906-1908 Hertogs	I

Liberaal
1908-1908 Hertogs	II

Jan De Vos 1909-… De Vos I Liberaal
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specifiek kleurgebruik aan gevels oplegde, een gewoonte die reeds van voor 1830 
dateerde.282 De Antwerpse administratie trad ook actief  op in bijvoorbeeld de uitbouw 
van een stedelijk scholennetwerk. De talrijke scholen die in de verschillende wijken 
opgetrokken werden, hingen samen met het stedelijk openbaar onderwijsbeleid. 
Hoewel door de Belgische overheid aangestuurd, ontwikkelde Antwerpen 
schoolgebouwen die op pedagogisch, functioneel, esthetisch en ruimtelijk vlak 
beantwoordden aan de eigen lokale noden. Inge Bertels wees aan dat de stad zelfs als 
toonvoorbeeld in heel België golden.283  
 Op vlak van stedenbouwkundige projecten en infrastructuur nam de 
Antwerpse overheid dan weer meestal een ondergeschikte positie in. In de jaren 
1840 paste ze voor de uitbating en distributie van gas reeds het concessiesysteem 
– waarbij een bedrijf  het exclusieve recht verwierf  om een bepaalde dienst te 
leveren of  bepaalde werken uit te voeren – toe. 284 Bij de ontwikkeling van de nieuwe 
woonwijken die gelegen waren tussen de oude stadskern en de Brialmontomwalling 
genoten grootgrondbezitters en immobiliën-maatschappijen de volledige vrijheid 
in de aanleg van zijstraten en de verkoop van bouwgronden.285 Ook de afbraak en 
aanleg van de wijk ’t Zuid, de werken aan de Scheldekaaien en de constructie van 
de Nationalestraat waren in handen van private ondernemingen.286 De stad schetste 
dan wel het kader waarbinnen deze bedrijven moesten opereren, maar deze laatsten 
hadden uiteindelijk de bovenhand in het hele bouwproces. Doorheen de jaren hielden 
de opeenvolgende stadsbesturen vast aan dit principe. Het municipalisme kreeg in 
Antwerpen nooit vaste voet aan de grond. Vanaf  de jaren 1870 bepleitten enkele 
progressieve of  radicale liberalen in de gemeenteraad wel een actievere interventie 
van het stadsbestuur in bijvoorbeeld het openbare gezondheidsbeleid.287 Zelfs begin 

stedelijke ruimte’, 128-130.
282  Bertels, Building the city, 226-228.
283  Ibidem, 282-318. Voor het Antwerpse onderwijsbeleid, zie onder andere Henk van Daele, 150 jaar 
stedelijk onderwijs te Antwerpen: 1819-1969 (Antwerpen 1969); Het Koninklijk Atheneum te Antwerpen 175 
jaar: de geschiedenis van een school en haar rol in de Vlaamse Beweging (Antwerpen 1982); Cois van Aelst, 
Van broodjeskapel tot stad der scholen: 175 jaar stedelijk onderwijs Antwerpen (Antwerpen 1994).
284  Ibidem, 245-247.
285  Steyaert,’Inleiding’, XVII-XX; Buyst, ‘De gemeentepolitiek met betrekking tot de ruimtelijke 
ordening’, 180; Bertels en Van Goethem, ‘Vergankelijke stedelijke ruimte’, 130.
286  Buyst, ‘De gemeentepolitiek met betrekking tot de ruimtelijke ordening’, 183-188; Lombaerde, 
‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, 241-243; 
287  Joris Vandriessche, ‘Medische expertise en politieke strijd: de dienst medisch schooltoezicht in 
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twintigste eeuw, wanneer in andere Belgische steden zoals Brussel, Luik en Gent 
deze bestuursvorm doorbrak, liet het stadsbestuur de uitbating en uitvoering van 
gemeentelijke projecten volledig aan private ondernemingen over.288

 Naast de specifieke ideologische ontwikkelingen van de gemeenteraad, 
kenmerkten tussen 1830 en 1914 enkele algemene tendensen het Antwerpse politieke 
leven. Deze hadden eveneens hun weerslag op de stedelijke ruimte in haar geheel 
en het bebouwde landschap in het bijzonder. De stad voelde zich op vele vlakken 
achteruit gesteld. In haar ogen bekommerde de Belgische staat zich te weinig om 
de Antwerpse economische en militaire behoeftes. In dat laatste werd ze nog eens 
bijkomend teleurgesteld wanneer de voornoemde nationale militaire plannen over de 
stad bekend geraakten. Deze verzuchtingen schiepen een ideaal klimaat voor nieuwe 
politieke praktijken, waarvan de Meetingpartij het voorbeeld bij uitstek was.289 Deze 
partij hing van bij aanvang democratische waarden aan. Tijdens bijeenkomsten 
hadden de toeschouwers de mogelijkheid hun mening te uiten en ook wanneer de 
Meeting de stad bestuurde, betrok ze bij gevoelige kwesties de bevolking. Door de 
afbraak van de omwalling zou de openbare wandeling Longchamps verdwijnen, wat op 
hevig protest botste. Het Meetingistische stadsbestuur bood aan de Antwerpenaren 
de mogelijkheid om eigen voorstellen aan te bieden en om hun mening over de 
nieuwe plannen van de stadsuitbreiding en het nieuwe openbare stadspark te uiten.290 
Daarnaast speelde de stad ook een voortrekkersrol in de Vlaamse Beweging. In 1840 
stelden de Antwerpse flaminganten in het ‘Vlaams petitionnement’ bijvoorbeeld veel 
radicalere eisen dan hun Gentse collega’s. Het Vlaamse bewustzijn leefde verder 
onder de Meetingpartij, die de vernederlandsing van het stadsbestuur doorvoerde. 
Tijdens het liberaal bewind tussen 1870 en Wereldoorlog I bleef  Antwerpen 
eveneens “het kloppend hart van de Vlaamse beweging”.291 Deze Vlaamsgezindheid 

Antwerpen, 1860-1900’, Stadsgeschiedenis 6.2 (2011) 117-119; Wouter Kesteloot, Reinheid, gezondheid 
en therapie: baden en zwemmen in Antwerpen (1875-1915) (Amsterdam 2012) 5-6.
288  Witte, ‘Gemeenteregies in België’, 88. 
289  Beyen, Duerloo, Van Goethem en Van Loon, ‘Het calimerocomplex van de stad’, 77-81.
290  Bal, “Er is lucht en licht in onze straten gekomen.”, 5 en 23-24; Tritsmans, Waardevolle bijkomstigheden, 
72-75.
291  Beyen, Duerloo, Van Goethem en Van Loon, ‘Het calimerocomplex van de stad’, 84-86; Wils, ‘De 
hoofdstad van de Vlaamse beweging’, 315-317.
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uitte zich in Antwerpen onder andere in de vernederlandsing van straatnamen en in 
de oprichting van tal van gedenktekens ter ere van Vlaamse voorbeeldfiguren.292 
 Het overwicht van de haven en liberale principes betekende echter niet dat 
de stedelijke overheid louter in economische aangelegenheden investeerde. Net 
als in Brussel en Leuven stond cultuur geregeld op de politieke agenda. Tussen 
1830 en 1914 werden tal van evenementen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de 
Rubens- en Van Dyck-feesten en de inhuldigingsceremonies voor talrijke publieke 
beeldhouwwerken.293 De stad hoopte haar reputatie van Kunst- en Handelsmetropool 
alle eer aan te doen door de zestiende-eeuwse politieke en culturele glorie te 
herstellen.294 Het Antwerpse stadsbestuur stimuleerde met veel middelen de 
ontwikkeling van een eigen lokale identiteit of  burgertrots die in de context van 
de lokaal-nationale spanningen alleen maar meer gewicht kreeg. Net zoals in de 
provinciesteden was dit lokaal Antwerps patriottisme een verklarende factor waarom 
stadsbesturen zich steeds actiever mengden in en zoveel mogelijk de invloed van het 
centrale gezag weerden uit het leven van hun stedelingen.295 

I.2.2	 De	interne	organisatie	van	het	stadsbestuur

Wanneer het stadsbestuur de oprichting van een standbeeld behandelde, ging het 
dossier door de handen van verschillende bestuursleden en stadsbedienden. Een blik 
op het institutionele kader van het Antwerpse stadsbestuur toonde welke raadsleden 
en medewerkers er systematisch of  sporadisch bij betrokken waren. Sinds de Franse 
periode stond aan het hoofd van steden en gemeenten een burgemeester die bijgestaan 
werd door een stads- of  gemeentebestuur. Onder het Hollandse bewind trad op 12 
mei 1817 een besluit in werking dat een college van burgemeester en schepenen 

292  Bal, “Er is lucht en licht in onze straten gekomen.”, 22-23; Tom Verschaffel, ‘Voorbeelden: monumenten 
voor historische figuren’, in: Seberechts, Duurzamer dan graniet, 25-30; Verschaffel, ‘Eigen helden’, 45-
57.
293  Over de Rubens- en Van Dyckfeesten zie respectievelijk Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij 
stedelijke en nationale identiteitsvorming’ 19-93 en verschillende bijdragen in Cornet (red.), Na & 
naar Van Dijck: de romantische recuperatie in de 19de eeuw (Antwerpen 1999).
294  Stephen Goddard, ‘Investigating and celebrating the “Golden Age” in nineteenth-century 
Antwerp: 1854-1894’, in: Laurinda S. Dixon (red.), In detail: new studies of  Northern Renaissance art in 
honor of  Walter S. Gibson (Turnhout 1998) 152.
295  Cohen, Urban government and the rise of  the French city, 19.
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en een gemeenteraad instelde. Het college stond in voor het dagelijks bestuur van 
de stad of  gemeente en de gemeenteraad trad vooral op als adviesorgaan waarbij 
het de stadsbelangen zoveel mogelijk diende te behartigen.296 De Gemeentewet 
van 1836 stroomlijnde voor het eerst sinds de Belgische onafhankelijkheid het 
institutioneel kader van de gemeente- en stadsbesturen. Volgens deze wet was het 
college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk voor zowel administratieve 
als praktische taken. De schepenen hadden een uitvoerende taak en stonden meer 
bepaald in voor de uitvoering van wetten, decreten en verordeningen die door 
de centrale of  provinciale overheid ingesteld werden, voor de bekendmaking en 
uitvoering van beslissingen genomen door de gemeenteraad en voor het beheer 
van gemeentewerken.297 België volgde het burgemeestersysteem waarbij de 
burgemeester als administratief  hoofd optrad en niet als een primus inter pares zoals 
bij het magistratuursysteem.298 Hoewel de wetgeving dit niet oplegde, kreeg een 
schepen doorgaans een of  meerdere beleidsdomeinen toegewezen. 
 In 1831 publiceerde het Antwerpse stadsbestuur het Règlement d’ordre pour 
le conseil général de régence de la ville d’Anvers. Dit reglement schreef  onder andere de 
samenroeping en het verloop van gemeenteraadszittingen, de wijze van stemmen en 
de inrichting van commissies voor.299 Bepaalde onderwerpen en dossiers waarover de 
gemeenteraad vergaderde, moesten eerst door een commissie onderzocht worden. In 
de commissies zetelden raadsleden die aangeduid werden door de burgemeester.300 
Ook de Gemeentewet van 1836 schiep voor de gemeenten nog steeds de mogelijkheid 
om comités of  commissies op te richten die zich toelegden op een specifiek bestuurlijk 

296  Patricia Van den Eeckhout, ‘De gemeenten en de lokale openbare instellingen’, in: Patricia Van den 
Eeckhout en Guy Vanthemsche (red.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België 19e-20e eeuw 
(Brussel 2009) 32-33; Helma Houtman-De Smedt, ‘Continuïteit en discontinuïteit in het politieke 
leven’, in: van Isacker en van Uytven (red.), Antwerpen: twaalf  eeuwen geschiedenis, 256-257. Voor 
de structuur en samenstelling van het Antwerpse stadsbestuur tijdens de Franse en Nederlandse 
periode, zie respectievelijk Boumans, ‘Het stadsbestuur tijdens de Franse overheersing’, 27-61 en 
Jacobs, Het stadsbestuur van Antwerpen in het Hollandse tijdvak.
297  ‘Loi communale’, in: Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés, et réglemens généraux qui 
peuvent être invoquées en Belgique, 3.6.1836 (Brussel 1836) 56-57; Vandeweghe, De verouderde steden, 47.
298  Lenger, European cities in the modern era, 141.
299  Règlement d’ordre pour le conseil générale de régence de la ville d’Anvers, arrêté en assemblée générale le 1er 
mars 1831 (Antwerpen 1831).
300  Ibidem, 25.
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onderwerp.301 In het vernieuwde dienstreglement van inwendige orde, gepubliceerd 
op 10 juni 1837, werd dan ook opnieuw bepaald dat “le Conseil se divise pour l’examen 
des affaires qui lui sont soumises, en huit commissions générales et permanentes”.302 
Deze keer legde het reglement commissies met specifieke bevoegdheden vast. Er 
waren acht commissies voorzien waarin telkens vijf  leden zetelden.303 De leden 
werden niet langer door de burgemeester aangeduid, maar bij stemming door de 
voltallige gemeenteraad. Elk raadslid mocht slechts in twee commissies zetelen.304 
Op 4 maart 1876 trad een aangepaste versie van het dienstreglement in voege. Het 
aantal commissies werd uitgebreid naar tien en elke commissie diende een voorzitter 
onder haar leden aan te duiden. Enkel voor de ‘Commissie van politie en openbare 
veiligheid’ was het voorzitterschap wettelijk toegeschreven aan de burgemeester.305 
 De oprichting van standbeelden raakte zowel de Commissie van Schone 
Kunsten als de Commissie van Openbare Werken en Lastkohieren die beiden sinds 
1837 bestonden. Voor de organisatie van de inhuldigingsceremonies werd ook weleens 
beroep gedaan op de Commissie van feesten. Hoewel er in de dienstreglementen geen 
concrete regel vermeld stond, waren de voorzitters van de Commissies van Schone 
Kunsten en Openbare Werken doorgaans de bevoegde schepenen. Rond 1872 was 
bijvoorbeeld de schepen voor Schone Kunsten Jacques Cuylits de voorzitter van de 
desbetreffende Commissie en zat de schepen voor Openbare Werken Joseph Lefebvre 
de Commissie van Openbare Werken voor. In 1910 had dan weer schepen Frans 
Van Kuyck de bevoegdheid over Schone Kunsten en was hij tevens voorzitter van de 
Commissie van Schone Kunsten.

Achter het schepencollege en de gemeenteraad, en dus ook achter de algemene 
commissies, scholen tal van stedelijke of  gemeentelijke diensten die bevolkt werden 
door ambtenaren. De organisatie van dergelijke diensten was in België net zoals 

301  Orianne, ‘Les structures administratives de la commune de 1836 à 1840’, 57-58.
302  Règlement d’ordre et de service intérieur du conseil communal d’Anvrs (Antwerpen 1855) 16.
303  De acht commissies droegen de namen ‘Commissie van Openbaar Onderwijs’, ‘Commissie van 
Schone Kunsten’, ‘Commissie van Nijverheid, Koophandel en Scheepvaart’, ‘Commissie van Financiën 
en Rekenschap’, ‘Commissie van Belastingen’, ‘Commissie van Politie, Wegenis, Openbare Veiligheid 
en Openbare Gezondheid’, ‘Commissie van Wetgeving en Betwiste Zaken’ en ‘Commissie van 
Openbare Werken en Lastkohieren’.
304  Règlement d’ordre et de service intérieur du conseil communal d’Anvrs, 17-18.
305  Dienstreglement van inwendige orde van den gemeenteraad van Antwerpen (Antwerpen 1908) 32.
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in andere Europese landen in handen van de lokale besturen. De gemeenteraden 
beslisten of  en welke burelen opgericht werden en bepaalden de concrete manier 
van werken.306 De verschillende diensten stonden onder leiding en controle van de 
bevoegde burgemeester en schepenen.307  Zeker tot rond 1864 kende de Antwerpse 
stadsadministratie een beperkte omvang. In 1838 telde ze bijvoorbeeld een 
secretariaat, een eerste en een tweede bureel, een bureel van de bevolking, een bureel 
van de burgerlijke stand en een bureau des répartiteurs. Verder vielen ook de archieven 
en de bibliotheek onder de stedelijke administratie. Het secretariaat legde zich onder 
andere toe op verkiezingen, openbaar onderwijs en benoemingen. Het eerste bureel 
stond onder meer in voor openbare werken, boekhouding en hospitalen, terwijl onder 
het tweede bureel de zaken vielen die betrekking hadden op de burgerwacht, politie, 
wegen en dergelijke meer.308 
 In de daaropvolgende jaren verschoven de bevoegdheden tussen de burelen 
of  werden de bevoegdheden van een bepaald bureel uitgebreid. De stadswerken of  
openbare werken behoorden nog steeds tot het eerste bureel, maar het tweede bureel 
hield zich ondertussen ook bezig met bouwingen.309 Daarnaast werden ook nieuwe 
diensten opgericht. Zo bestond er in 1863 een bureel van het kadaster.310 Tussen 
1864 en 1865 vond een grondige reorganisatie van de stadsdiensten plaats. Deze 
herstructureringen volgden op de algemene Europese ontwikkeling waarbij lokale 
besturen in de jaren 1850 steeds meer bevoegdheden naar zich toe trokken en meer 
bestuurlijke verantwoordelijkheden op zich namen.311 Vanaf  nu bestonden naast het 
secretariaat en het bureel der archiven acht gespecialiseerde burelen. De ambtenaren 
van het tweede bureel behandelden, samen met een aantal andere aangelegenheden, 
nog steeds de bouwingen. De openbare werken werden afzonderlijk onder het vierde 

306  Dagenais en Saunier, ‘Tales of  the periphery’, 8; Dupriez, ‘Local government in Belgium’, 417; 
Meirlaen, ‘‘Voor de glorie van de stad’’, 107.
307  Dupriez, ‘Local government in Belgium’, 418.
308  Henri Ratinckx, Le double guide commercial, ou: livre d’adresses de la ville et faubourgs d’Anvers 
(Antwerpen 1838) 275-276.
309  Onder bouwingen vielen onder andere de bouwtoelatingen en bouwwetgeving.
310  Antwerpsche zak-almanak van algemeen nut voor het jaer 1863 (Antwerpen 1863) 66-67.
311  Couperus, Smit en Wolffram, ‘Introduction: local elites and urban politics’, xii; Dagenais en 
Saunier, ‘Tales of  the periphery’, 15.
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bureel ondergebracht.312 Naar het einde van de eeuw breidde het aantal burelen uit 
naar acht.313

 Inge Bertels bracht uitvoerig de negentiende-eeuwse evolutie van de 
Antwerpse Dienst Openbare Werken in beeld. De centrale figuur binnen deze afdeling 
was lange tijd de stadsarchitect, een ambt dat reeds in de Franse periode ingevoerd 
werd.314 Vanaf  de Belgische onafhankelijkheid bekleedde Pierre Bruno Bourla deze 
functie.315 De heisa rond de omwalling en de stadsuitbreiding aan het begin van de 
jaren 1860 en de voornoemde vernieuwingsdrang van de stedelijke administratie in 

312  Antwerpsche zak-almanak van algemeen nut voor het jaer 1865 (Antwerpen 1865) 76-78.
313  Zie bijvoorbeeld Antwerpsche zak-almanak van algemeen nut voor het jaer 1894 (Antwerpen 1894) 
92-94.
314  Bertels, Building the city, 91-98. Voor een uitgebreide studie van stadsarchitect François Verly zie 
Lombaerde, ‘De stedenbouwkundige werken van François Verly’.
315  Bourla’s aanstelling vond echter reeds onder het Hollands bewind in 1819 plaats, zie Bertels, 
Building the city, 105.

1819-1861

1855-1861

Pierre	Bruno	Bourla

Frans Stoop

Stadsbouwmeester

Architect	ad	interim

1863-1880 Pieter Dens Stadsbouwmeester

1863-1875 Théodore	Van	Bever Stadsingenieur

1875-1880 Gustave Royers Stadsingenieur

1880-1902 Gustave Royers Stadsingenieur

1902-1919 Alexis	Van	Mechelen Stadsbouwmeester

1902-1907 Gustave Royers Stadsingenieur

1909-1923 Richard Lemeunier Stadsingenieur

Tabel	1.2	overzicht	van	de	Antwerpse	stadsingenieurs	en	stadsarchitecten.	
Bron:	Bertels,	Building	the	city,	102	en	111;	Een	eeuw	openbare	werken	te	Antwerpen	1863-1963:	
gedenkboek	en	catalogus	(Antwerpen	1964-1968)	31-42.
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1864-1865 leidde tot een drastische herinrichting van de Dienst Openbare Werken. 
De gemeenteraad besloot onder deze dienst of  het vierde bureel twee afzonderlijke 
diensten in te richten: de Dienst van de Ingenieur of  Service de l’Ingénieur de la ville 
en de veel kleinschaligere Dienst van de Bouwmeester of  Service de l’Architecte de la 
ville. Aan het hoofd stonden respectievelijk stadsingenieur Théodore Van Bever en 
stadsarchitect Pieter Dens.316 Doordat de eerste dienst alsmaar meer taken overnam 
van de tweede, verdween geleidelijk aan de Dienst van de Bouwmeester. Wanneer 
Dens in 1880 ontslag nam, werd zijn plaats niet opnieuw ingevuld (tabel 1.2).317

 Een gelijkaardig uitgebouwd bureel voor Schone Kunsten bestond niet. Uit 
de Antwerpsche zak-almanak van 1865 bleek dat zelfs na de reorganisatie geen enkele 
dienst uitsluitend verantwoordelijk was voor dit beleidsdomein. Het behoorde tot 
de taken van het secretariaat dat zich met heel uiteenlopende zaken bezig hield, 
waaronder de verslagen van de collegezittingen en gemeenteraden, de communicatie 
met de stedelijke commissies, de zorg voor de stedelijke academie en musea en de 
organisatie van de gemeentefeesten.318 De steden en gemeenten waren in vergelijking 
met openbare werken niet wettelijk verplicht om een cultuurbeleid uit te denken.319 
Dit was vermoedelijk een van de redenen waarom in Antwerpen de schone kunsten 
geen afzonderlijke en uitgebouwde structuur kregen. Wanneer het dossier van een 
standbeeld langs openbare werken ging, kon de bevoegde schepen beroep doen op de 
deskundigheid van de stadsingenieur en -architect en hun personeelsleden. Wanneer 
het, zoals meestal het geval was, aan de schepen en de Commissie van Schone Kunsten 
toegewezen werd, moesten deze steunen op ambtenaren die zich met uiteenlopende 
taken bezighielden.  
 De omvang van de Dienst Openbare Werken bleek uit Dens’ restauratieontwerp 
voor het stadhuis. Na de verbouwingen, die tussen 1880 en 1900 plaatsvonden, zou 
dit bureel de volledige linkervleugel van de tweede verdieping innemen (afb. 1.3).320 
Daarnaast waren onder meer verschillende bureaus voor openbaar onderwijs, een 

316  Ibidem, 101; Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, 237.
317  Bertels, Building the city, 114.
318  Antwerpsche zak-almanak van algemeen nut voor het jaer 1865, 76; Antwerpsche zak-almanak van 
algemeen nut voor het jaer 1894, 92.
319  Meirlaen, ‘‘Voor de glorie van de stad’’, 106.
320  Op de plattegrond staat een ruimte aangeduid als 4de Bureel, een andere benaming voor het Bureel 
Werken.
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Afbeelding	1.3 De restauratieplannen van stadsarchitect Dens voor de eerste en tweede verdieping 
van	het	Antwerpse	stadhuis,	10	juli	1879.	Het	Secretariaat	huisde	slechts	in	twee	bureaus	–	het	
bureau	van	de	secretaris	en	het	secretariaat	zelf	–	op	de	eerste	verdieping,	terwijl	de	Dienst	

Openbare Werken de volledige linkervleugel van de tweede verdieping besloeg.
Bron:	Marnix	Beyen,	Inge	Schoups,	Bert	Timmermans	e.a.	(red.),	Het stadhuis van Antwerpen: 450 

jaar geschiedenis	(Antwerpen	2015)	137-138.
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bureel van bevolking en een bureel huwelijken voorzien. Het secretariaat, waartoe 
de schone kunsten behoorden, beschikte slechts over een enkele ruimte op de eerste 
verdieping. Van een apart bureau voor schone kunsten of  artistieke aangelegenheden 
was met andere woorden geen sprake. Net als in andere Belgische en Europese steden 
nam het totale aantal gemeentelijke ambtenaren naar het einde van de negentiende 
eeuw sterk toe en breidde dus vermoedelijk ook de Dienst Openbare Werken uit. De 
langdurige restauratie van het stadhuis was nog maar pas achter de rug toen rond 
de eeuwwisseling de administratieve tweede en derde verdieping met plaatsgebrek 
kampten. Het stadsbestuur moest op zoek naar andere gebouwen om zijn diensten 
in onder te brengen.321

I.3	 De	Antwerpse	bouwwetgeving

Een onderzoek naar de politieke machtsgreep op de publieke stedelijke ruimte, leidt 
onvermijdelijk tot de vraag aan wie wettelijk toegestaan was in deze ruimte in te 
grijpen. Stadsbewoners, maar evengoed stedelijke of  andere overheden konden 
niet zomaar waar ze wouden constructies oprichten. Tal van nationale wetten en 
gemeentelijke verordeningen legden bevoegdheden, regels en procedures betreffende 
de publieke ruimte vast. Zoals aangehaald genoten de lokale besturen dankzij de 
gemeentewet van 1836 een grote onafhankelijkheid om de publieke ruimte naar hun 
eigen goedvinden te reguleren. Een belangrijk instrument hiervoor was de lokale 
bouwwetgeving. De stad Antwerpen maakte meteen gebruik van deze rechten en 
stelde een nieuw ‘Reglement van politie voor de Alignementen en Bouwingen’ op 
dat op 26 oktober 1838 goedgekeurd werd door het College van Burgemeester en 
Schepenen. De bouwreglementering was vooral bedoeld om overtredingen langs de 
openbare weg tegen te gaan.322 Eigenaars moesten van de bevoegde overheid een 
voorafgaande toelating krijgen om “gebouwen, huizen, deuren, vensters, muren, 
bruggen, brugjes, waterleidingen of  gedeelten dezelve” te bouwen, te herstellen 

321  Petra Maclot en Ilse Van Ginneken, ‘De bouwbiografie van het Antwerpse stadhuis’, in: Marnix 
Beyen, Inge Schoups, Bert Timmermans e.a. (red.), Het stadhuis van Antwerpen: 450 jaar geschiedenis 
(Antwerpen 2015) 155.
322  Tijs, Tot cieraet deser stadt, 290.
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of  aan te passen.323 Daarnaast was een bouwtoelating noodzakelijk wanneer ze 
uitsprongen aan hun gevel, zoals luifels, afdaken, balkons en lantaarns, wilden 
maken.324

 De bouwvergunningen die de stadsbesturen uitschreven, stonden in 
rechtstreeks verband met begrippen als de rooilijn, de openbare weg en de openbare 
ruimte. Lokale besturen ontwikkelden hun ruimtelijk beleid hoofdzakelijk op basis 
van rooilijnplannen.325 De Pandectes Belges definieerde het begrip rooilijn of  alignement 
als “la limite de la voirie […], la limite fixée entre la voie publique et les propriétés 
limitrophes.”326 Dergelijke publieke wegen werden onderverdeeld in drie soorten: 
de grote wegen (grande voirie), de kleine wegen of  stadswegen (petite voirie ou voirie 
urbaine) en buurtwegen (voirie vicinale ou chemins vicinaux).327 De eersten behoorden 
toe aan de Belgische staat of  de provincies, terwijl de laatste twee in eigendom waren 
van de steden of  gemeenten. Op 1 februari 1844 verscheen er een nationale ‘Loi sur la 
police de la voirie’ die gemeenten de mogelijkheid bood om algemene rooilijnplannen 
effectief  toe te passen.328 De wet gold niet alleen voor bestaande openbare wegen, 
maar ook voor straten, stegen en doorgangen die private eigenaars op hun eigendom 
aanlegden en die op de openbare weg uitmondden.329 De lokale besturen verwierven 
meer wettelijke rechten op de stedelijke ruimte en konden zo een wildgroei aan 
achterliggende, weinig verlichte en verluchte steegjes vermijden.330

 In 1848-1849 brak in Antwerpen voor de tweede keer een cholera-epidemie 
uit. Het grote aantal sterfgevallen schudde het Antwerpse stadsbestuur wakker. Het 
stelde een gezondheidscomité in en schreef  een reglement uit dat de bewoning van 
ongezonde huizen verbood.331 De epidemie was ook de aanleiding tot het stedelijke 

323  Réglement de police des alignements et des bâtisses (Antwerpen 1838) 5.
324  Ibidem, 9.
325  Balthazar, ‘De opkomst van een moderne industriële staat’, 183.
326  ‘Alignement’, in: Edmond Picard en N. d’Hoffschmidt, Pandectes Belges: encyclopédie de législation, de 
doctrine et de jurisprudence belges, vol. 7 (Brussel 1882) 228.
327  Ibidem, 227.
328  Godding, ‘L’évolution de la legislation en matière d’urbanisme’, 22-23.
329  Bulletin usuel des lois et arrêtés concernant l’administration générale avec notes de concordance (Brussel 
1861) 7.
330  Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte, 18 en 38.
331  Buyst, ‘De gemeentepolitiek met betrekking tot de ruimtelijke ordening’, 175; Lis, ‘De wederopbloei 
van Antwerpen’, 248.
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‘Byreglement voor de Policie der Bouwingen’ dat door de gemeenteraad werd 
aangenomen op 18 oktober 1851 en van kracht ging op 27 januari 1852.332 Aangezien 
het stadsbestuur de controle over de openbare weg in handen wilde houden, had 
het reglement vooral betrekking op het uitzicht van de straten en op de gevels van 
de private woningen. Een ander belangrijk punt was dat het de procedure van de 
bouwaanvragen standaardiseerde.333 In het midden van de negentiende eeuw speelde 
de Antwerpse bouwreglementering dan wel in op brandveiligheid, ongehinderde 
verkeerscirculatie, bouwstabiliteit en esthetiek, maar uiteindelijk draaide het toch 
vooral om de hygiënische gesteldheid van woningen in het bijzonder en van de 
stedelijke leefomgeving in het algemeen.334 
 Ook op nationaal niveau hadden de hygiënische inzichten en bekommernissen 
hun weerslag op de wetgeving. Aanvankelijk gold voor onteigeningen sinds 8 maart 
1810 de ‘Loi sur les expropriations pour cause d’utilité publique’, die door de wet van 17 
april 1835 licht gewijzigd werd. Deze wetten boden de mogelijkheid tot onteigeningen 
– enkel van eigendommen die langs de openbare weg of  rooilijn grensden – om 
redenen van openbaar nut of  algemeen belang, welke de overheden doorgaans zelf  
mochten definiëren. De grootste beperking was echter dat de uitvoerende overheden 
zelf  de kosten op zich moesten nemen die de onteigening en de werken met zich 
mee brachten.335 Het grote financiële risico dat dit met zich meebracht, zorgde er 
waarschijnlijk voor dat stadsbesturen in de eerste decennia na 1830 weinig actief  
optraden en slechts kleinschalige ingrepen uitvoerden. 
 Op 1 juli 1858 verscheen uiteindelijk de ‘Loi relative à l’expropriation pour 
assainissement des quartiers insalubres’ en nog geen tien jaar later, op 15 november 1867, 
de nieuwe ‘Loi sur les expropriations pour cause d’utilité publique’. De wet van 1858 hief  

332  Réglement complémentaire pour la police des constructions / Byreglement voor de policie der bouwingen 
(Antwerpen 1852).
333  Lut Prims en Ronny De Meyer, Het Zuid (Antwerpen 1875-1890): architectuur & maatschappij 
(Antwerpen 1993) 19.
334  Tijs, Tot cieraet deser stadt, 299.
335  ‘Loi sur les expropriations pour cause d’utilité publique’, in: Pasinomie ou collection complète des lois, 
décrets, arrêtés, et réglemens généraux qui peuvent être invoquées en Belgique, 1.15.1810-1811 (Brussel 1837) 
46-51; ‘Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique’, in: Pasinomie ou collection complète des lois, 
décrets, arrêtés, et réglemens généraux qui peuvent être invoquées en Belgique, 3.15.1835 (Brussel 1835) 190-
198; Godding, ‘L’évolution de la legislation en matière d’urbanisme’, 19; Smets, De ontwikkeling van de 
tuinwijkgedachte, 42.
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in eerste instantie de bepaling op dat gemeentebesturen de volledige kosten op zich 
moesten nemen en verplichtte de eigenaars van aangrenzende eigendommen een 
financiële bijdrage te leveren. Daarnaast konden ze voor de sanering van ongezonde 
wijken onteigeningen per zone doorvoeren. Naast eigendommen langs de rooilijn 
konden nu ook eigendommen midden in bouwblokken onteigend worden, mits een 
overkoepelend ontwerp van de geplande werken en mits de goedkeuring van de 
provincie.336 De wet van 1867 was een uitbreiding van die van 1858. In de plaats van 
verspreide ingrepen in het stadsweefsel, stond nu de gezondmaking en de aanleg van 
volledige woonwijken voorop. Voor de nodige onteigeningen kon als achterliggende 

336  Godding, ‘L’évolution de la legislation en matière d’urbanisme’, 24-25; Smets, De ontwikkeling van 
de tuinwijkgedachte, 42.

Afbeelding	1.4	Afbraak	van	de	huizen	rondom	het	Sint-Walburgisplein	die	moesten	verdwijnen	ten	
gevolge	van	de	rechttrekking	van	de	Scheldekaaien	tussen	1877	en	1885.
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motvering behalve op saneringswerken eveneens een beroep gedaan worden op 
verfraaiings- en verbeteringswerken.337 De centrale overheid stimuleerde met beide 
wetten bewust de private bouwpromotoren die grootschalige, indrukwekkende en 
vooral winstgevende projecten wilden realiseren.338 In Antwerpen uitte dit beleid 
zich in de grote infrastructuurwerken die plaatsvonden in de jaren 1880-1890, zoals 
de verbreding van de Boeksteeg tot de Nationalestraat en de rechttrekking van de 
Scheldekaaien met bijhorende afbraak van de oude volksbuurt rond de Werf  (afb. 
1.4).339

 De hygiënische invalshoek domineerde de lokale regelgeving en bijgevolg 
het stedenbouwkundig beleid zeker tot aan het einde van de negentiende eeuw. 
Vanaf  het begin van de twintigste eeuw nam het belang van het (elektrisch) verkeer 
aanzienlijk toe wat zijn weerslag had op de stadsaanleg. De ontsluiting van het oude 
stadscentrum, de nieuwe wijken en de haven kwamen op de voorgrond te staan.340 
In deze periode was ook een ommezwaai in de Antwerpse bouwreglementering 
merkbaar. Op 26 november 1906 keurde de gemeenteraad de ‘Verordening 
betreffende het bouwen en de woningen’ goed die pas op 13 maart 1908 naar 
buiten toe gecommuniceerd werd.341 De verordening was veel uitvoeriger dan haar 
voorgangers uit 1838 en 1852. Ze legde hoofdzakelijk de administratieve procedure 
van de bouwaanvragen en verschillende voorschriften inzake aanleg, veiligheid en 
algemene bouwhygiëne vast.342 Verschillende artikelen lichtten de regelgeving rond 
uitsprongen op de openbare weg toe. Er moest steeds een vergunning aangevraagd 
worden bij het College van Burgemeester en Schepenen dat gemachtigd was om op 
elk moment de vergunning in te trekken.343 Artikel 61 bepaalde dat uithangborden, 
lantaarns, geschilderde panelen en halfverheven beeldhouwwerk op minstens 2m50 
hoogte gehangen moesten worden en dat ze maximaal 40% van de breedte van het 

337  Godding, ‘L’évolution de la legislation en matière d’urbanisme’, 27; Smets, De ontwikkeling van de 
tuinwijkgedachte, 42; Bertels, Bisschops en Blondé, ‘Stadslandschap’, 46; 
338  Godding, ‘L’évolution de la legislation en matière d’urbanisme’, 25 en 28; Lombaerde, ‘Een stad 
kan niet alles bezitten…’, 202.
339  Tijs, Tot cieraet deser stadt, 318 en 326-326; Buyst, ‘De gemeentepolitiek met betrekking tot de 
ruimtelijke ordening’, 188.
340  Tijs, Tot cieraet deser stadt, 359.
341  Verordening betreffende het bouwen en de woningen (Antwerpen 1908).
342  Tijs, Tot cieraet deser stadt, 360.
343  Verordening betreffende het bouwen en de woningen, 48.
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voetpad of  niet verder dan 1m50 mochten uitkragen.344 Het stadsbestuur verzekerde 
zich ook van het recht om aan de buitengevels van private woningen elementen van 
openbaar nut, zoals straatnaamborden, huisnummers en openbare uurwerken, te 
bevestigen.345 Wanneer Antwerpenaren langs de openbare weg wilden bouwen of  
verbouwen, waren ze dus aan een steeds groter aantal bouwregels onderworpen. De 
stad legde haar eigen rechten en plichten veel duidelijker vast en gaf  minder vrijheid 
aan haar bevolking. Ze trok zo meer macht en controle naar zich toe.

Over publieke standbeelden stond in de wetgeving, decreten en vorderingen amper 
iets letterlijk vermeld. De Pandectes Belges beschreef  het begrip monument als “un 
ouvrage d’architecture ou de sculpture fait pour conserver la mémoire d’un homme 
illustre ou de quelque grand événement.”346 Verder gaf  het ook een definitie van 
publieke monumenten. Deze verfraaiingsobjecten werden door overheidsinstanties 
op openbare plaatsen opgericht, herinnerden aan roemrijke persoonlijkheden of  
gebeurtenissen en hadden een openbaar nut. De nationale, provinciale en gemeentelijke 
monumenten behoorden allen tot het openbaar domein en “chacune des branches 
de l’administration prend les mesures nécessaires pour conserver et améliorer le 
domaine public et pour en régler l’usage de la manière la plus conforme à l’intérêt 
public.”347 In dit opzicht waren de negentiende-eeuwse besturen die standbeelden 
op openbare plaatsen oprichtten er dus van overtuigd dat de beelden een algemeen 
belang dienden.
 De Pandectes Belges verwees voor gemeentelijke monumenten door naar de 
Gemeentewet van 1836, meer bepaald naar het artikel 76, n°8 en naar het artikel 
77, n°7.348 Het eerste artikel vereiste het advies van de bestendige deputatie en de 
goedkeuring van de koning wanneer gemeentebesturen historische monumenten 
wilden afbreken of  herstellen. Het tweede artikel legde dan weer de goedkeuring 
van de bestendige deputatie op voor de oprichting, grootschalige herstellingen of  

344  Ibidem, 60. 
345  Ibidem, 8.
346  ‘Monument’, in: Edmond Picard, N. d’Hoffschmidt en Jules de le Court, Pandectes Belges: encyclopédie 
de législation, de doctrine et de jurisprudence belges, vol. 66 (Brussel 1900) 383.
347  ‘Domaine public’, in: Picard, d’Hoffschmidt en de le Court, Pandectes Belges, vol. 31, 1158.
348  ‘Domaine public’, in: Picard, d’Hoffschmidt en de le Court, Pandectes Belges, 386.
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de afbraak van gemeentelijke gebouwen.349 De Gemeentewet schreef  dus niets voor 
wat betreft nieuwe vrijstaande publieke beeldhouwwerken. Wel waren gemeente- of  
stadsbesturen over zowat het volledige stedelijke grondgebied bevoegd. Hoewel de 
staat of  de provincies zeggenschap hadden over de grote wegen, zelfs daar waar ze 
grootsteden, steden en dorpen doorkruisten, waren de openbare pleinen waarlangs 
deze grote wegen liepen niet onderworpen aan de regels die er voor golden.350 
Dit maakte dat het Antwerpse stadsbestuur de oprichting van een beeld op een 
publieke plaats of  op een publiek plein altijd onder controle hield. De regelgeving 
over beeldhouwwerk aan de gevels van gebouwen was al even impliciet als die over 
vrijstaande standbeelden. De Antwerpse bouwverordening van 1838 ging in op 
elementen die een uitsprong maakten op de weg, maar nam onder de voorbeelden geen 
gevelbeelden op.351 Het was pas de verordening van 1908 die expliciet halfverheven 
beeldhouwwerk vermeldde.352

Dit hoofdstuk ging na hoe stedelijke overheden in de loop van de negentiende eeuw 
onder toedoen van algemeen stedelijke, politieke, bestuurlijke, institutionele en 
stedenbouwkundige ontwikkelingen hun greep op de publieke ruimte verstevigden. 
Aanvankelijk stonden Europese stadsbesturen onverschillig tegenover openbare 
dienstverlening en stedenbouwkundige infrastructuur. Onder druk van onder meer 
de bevolkingstoename, de industriële ontwikkelingen en de bijhorende stadsgroei, 
legden ze zich vanaf  het midden van de negentiende eeuw alsmaar meer toe op deze 
kwesties. De overheden schreven opdrachten uit, maar de uitvoering en exploitatie 
lieten ze nog steeds over aan de privésector. Pas op het einde van de negentiende 
eeuw waagden verschillende steden de overstap naar nieuwe bestuursvormen, zoals 
het municipalisme. Dit betekende echter niet dat andere systemen van de baan 

349  ‘Loi communale’, 54.
350  ‘Chemin public’, in: Picard en d’Hoffschmidt, Pandectes Belges, vol. 18 (Brussel 1886) 785; 
‘Alignement’, in: Picard en d’Hoffschmidt, Pandectes Belges, 257-258.
351  Réglement de police des alignements et des bâtisses, 9.
352  Verordening betreffende het bouwen en de woningen, 58-60.
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geschoven werden. Het liberaal interventionisme, het protectionisme of  de pure 
laissez-faire bleven in bepaalde beleidsdomeinen eveneens toegepast.
 Belgische steden volgden in grote lijnen de Europese tendensen. Rond 
de eeuwwisseling experimenteerden sommige stadsbesturen bijvoorbeeld met 
het municipalisme en dan vooral in de water-, gas- en elektriciteitssector. Een 
aantal specifiek Belgische ontwikkelingen zorgden echter ook voor eigenheid. 
De eeuwenoude traditie van stedelijke autonomie, de partijpolitieke twisten, 
de economische conjuncturen en dergelijke meer hadden elk hun invloed op de 
processen die de steden doormaakten. De stad Antwerpen werd vanzelfsprekend 
getekend door deze Belgische context. Anderzijds toonde ze aan dat steden ook 
hun eigen weg insloegen. Het Antwerpse bestuur paste bijvoorbeeld reeds vroeg 
overheidsinmenging en concessionele systemen toe, terwijl het rond 1900 nooit 
de stap richting het municipalisme zette. De negentiende-eeuwse stadsbesturen 
ontwikkelden zich op organisatorisch en bestuurlijk vlak niet altijd even rechtlijnig 
als in de literatuur naar voren geschoven werd. 
 In België kregen lokale overheden bijzonder veel bevoegdheden over de 
publieke ruimte toegewezen waardoor ze er de volle controle over konden uitoefenen. 
Toch pasten ze die controle niet altijd even strikt toe. Ze schonken bijvoorbeeld 
veel vrijheid aan private ontwikkelaars of  schreven reglementen uit die voor 
interpretatie vatbaar waren. Naarmate de eeuw vorderde, trad er een verschuiving 
op. De voorschriften in de stedelijke bouwverordeningen werden alsmaar concreter 
omschreven en met voorbeelden verduidelijkt. Wat de publieke standbeelden en 
gevelbeelden betrof, was de Antwerpse regelgeving bijzonder onduidelijk en liet 
het stadsbestuur dus heel wat speling. De volgende twee hoofdstukken tonen aan 
dat de oprichting van publieke beeldhouwwerken en de plaatsing van religieuze 
gevelbeelden in het negentiende-eeuwse Antwerpen een enorm succes kenden. De 
stedelijke overheid moet beide fenomenen op een of  andere manier in goede banen 
geleid hebben. Naast de algemene processen die de beeldenrages duiden, schenken 
beide hoofdstukken ook aandacht aan de betrokken actoren en hun mate van inspraak 
en aan de oprichtingsprocedures die gevolgd werden.
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“Aan standbeelden ontbreekt het 
te Antwerpen niet”*

negentiende-eeuwse 
Antwerpse statuomanie

Toen de Nederlandse schrijver en literatuurcriticus Conrad Busken Huet in 1878 
tijdens zijn reis door België een bezoek aan Antwerpen bracht, liet hij zich eerst 
naar de buitenwijken leiden. Hij ontdekte er “bevallige plekjes […]. Waar de 
Boulevard Léopold begint of  eindigt, verheft zich te midden van een plein een statig 
beeldhouwwerk, voorstellend Boduognatus, aanvoerder der oude Belgen in den strijd 
tegen Julius Caesar. Een gedenkteeken ter eere van burgemeester Loos is beneden 
versierd met schoone allegorische mansbeelden in Michelangelo-stijl.”353 Hij besloot 
de paragraaf  met: “Aan standbeelden ontbreekt het te Antwerpen niet: koning 
Leopold I te paard, Rubens te voet, Van Dyck en Teniers, Leys en Van Ryswyck, 
de vroegere en de tegenwoordige tijd.”354 Ook andere buitenlandse en binnenlandse 
reizigers waren naast de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal, het statige stadhuis en het 
weidse panorama van de Schelde onder de indruk van de talrijke kleinschalige en 
minder bekende publieke beeldhouwwerken. Zo wijdde de Franse journalist, dichter 
en schrijver Edmond Auguste Texier zo’n twintig jaar eerder al een passage aan de 

*     Conrad Busken Huet, Het land van Rubens: Belgische reisherinneringen (Amsterdam 1879) 179.
353  Ibidem, 178-179.
354  Ibidem, 179.
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Groenplaats “où se dresse crânement la statue de Rubens.”355 De Brusselse schrijver 
en kunstcriticus Camille Lemonnier beschouwde in de jaren 1880 de beelden als 
een wezenlijk onderdeel van de rijkelijke uitstraling van Antwerpen. Hij schreef  
dat “het geheele voorkomen der stad getuigt van welvaart: de sierlijke gevels, de 
net onderhouden huizen, de nieuwe straten, ten deele door prachtige gebouwen 
omzoomd, […], de pracht en weelde van theaters, van rijk versierde hôtels ; van 
marmeren en bronzen beelden.”356

 Het hoefde niet te verbazen dat de standbeelden ook de aandacht van de 
Antwerpenaren zelf  trokken. J.B. van Mol bracht verschillende stadsbeschrijvingen 
uit waarin verschillende passages ingingen op de monumenten en schone kunsten 
van zijn stad.357 In de publicatie Anvers monumental, artistique et pittoresque (1885) 
behandelde hij bijvoorbeeld alle standbeelden die in de stad voorkwamen.358 Rond de 
eeuwwisseling vormden de standbeelden nog steeds een wezenlijk onderdeel van het 
stadslandschap, zoals de publicatie Anvers monumental et pittoresque van kunstschilder 
en voormalig raadslid Victor Lagye getuigde. Ondanks de vele exemplaren die op dat 
van Rubens gevolgd waren, was deze laatste op de Groenplaats nog steeds het meest 
opmerkelijke.359 Lagye gaf  een beschrijving van de Brabofontein en de standbeelden 
van Hendrik Conscience, Antoon Van Dyck, David Teniers II, Quinten Matsijs, koning 
Leopold I en Jan Frans Loos.360 Schrijver Jacob Stinissen uitte in twee uitvoerige 
werken eveneens zijn enorme waardering voor het standbeeldenpatrimonium.361 Het 

355  Edmond Texier, Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique (Parijs 1857) 301.
356  Camille Lemonnier, Antwerpen en zijn merkwaardigheden (Haarlem 1885) 1.
357  J.B. van Mol, Guide dans la ville d’Anvers et ses environs: description des monuments, objets d’art et 
antiquités (Antwerpen 1862); J.B. van Mol, Guide de la ville d’Anvers: histoire, monuments, beaux-arts, 
antiquités, renseignements divers (Antwerpen 1868); J.B. van Mol, Anvers (guide): histoire, institutions, 
descriptions des monuments et oeuvres-d’art (Antwerpen 1874).
358  J.B. van Mol, Anvers monumental, artistique et pittoresque: nouveau guide descriptif  de la ville d’Anvers, 
de ses monuments et oeuvres d’art (Antwerpen 1885) 125-128.
359  Victor Lagye, Anvers monumental et pittoresque (Brussel ca. 1900) 158.
360  Ibidem, 161-165.
361  Jacob Stinissen was geen oorspronkelijke Antwerpenaar, maar arriveerde in de jaren 1880 of  1890 
in de stad. Hij stierf  er op 16 oktober 1913.
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ene ging in het algemeen in op de bebouwing van Antwerpen, het andere specifiek 
op de publieke beeldhouwwerken.362

Antwerpen was zeker niet de enige stad die in deze periode een statuomanie onderging. 
Het was een wijdverspreid Europees fenomeen. In de loop van de negentiende en vroeg 
twintigste eeuw richtten nationale en lokale overheden geestdriftig standbeelden 
op in de publieke ruimte van hun steden. In landen als Frankrijk, Duitsland en 
Italië woedde een ware standbeeldenrage, maar het gebruik sijpelde bijvoorbeeld 
ook door in de Oost-Europese dorpen en steden van het Oostenrijkse Keizerrijk.363 
In dit hoofdstuk staan de kenmerken van de negentiende-eeuwse standbeeldenrage 
centraal en dan vooral die van de Antwerpse variant. Waren de beschrijvingen 
van reizigers als Busken Huet uniek voor Antwerpen of  konden reizigers deze 
vaststellingen ook doen in andere Europese steden? Algemene brongegevens uit 
de standbeeldendossiers van 1830 tot 1914 worden afgetoetst aan de nationale en 
internationale literatuur om zo de eigenheid van de Antwerpse standbeeldenrage 
en haar verhouding ten opzichte van de algemene tendensen te achterhalen. Terwijl 
het vorige hoofdstuk inging op het bestuurlijke en institutionele kader waarbinnen 
stadsbesturen een politieke greep op de stedelijke ruimte kregen, focust dit hoofdstuk 
op een van de middelen waarmee die machtsgreep gepleegd werd en de uiteenlopende 
kenmerken ervan. 
 In de eerste paragraaf  zal de Antwerpse eigenheid onderzocht worden aan 
de hand van verschillende thema’s die reeds in de historiografie naar boven kwamen, 
zoals onder meer nationalisme, lokale identiteit en stedelijk patriottisme. Daarnaast 
wordt ook aandacht besteed aan de golven van succes en verval, de uitgebeelde thema’s, 
de vormgeving en de stedenbouwkundige en ruimtelijke context van de beelden. Uit 
het voorgaande hoofdstuk bleek dat er binnen de stedelijke samenleving verschillende 
actoren begaan waren met de inrichting en toe-eigening van de openbare ruimte. In 
de eerste plaats was er het stadsbestuur dat enerzijds binnen de grenzen van de 

362  Jacob Stinissen, Antwerpen en zijne merkwaardigheden (Antwerpen 1901); Jacob Stinissen, Antwerpen 
en zijne standbeelden (Antwerpen 1907).
363  Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, 145-172; Cohen, ‘Symbols of  power’, 491-513; Hans A. 
Pohlsander, National monuments and nationalism in 19th century Germany (Oxford 2011) 20; Axel Kölner, 
Politics of  culture in liberal Italy: from unification to fascism (New York, London 2009) 180; Prokopovych, 
Habsburg Lemberg, 170-181; King, ‘The nationalization of  East Central Europe’, 112-152.
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nationale wetgeving moest opereren en anderzijds een eigen kader schiep op basis van 
stedelijke reglementen. Daarnaast bezaten ook private instellingen en uiteenlopende 
verenigingen de mogelijkheid om zich op de ontwikkeling en de vormgeving van het 
stadslandschap toe te leggen. De realisatie van een publiek standbeeld was slechts 
mogelijk door de samenwerking van deze en andere actoren. Het tweede deel van 
dit hoofdstuk verdiept zich dan ook in de concrete rol, persoonlijke motieven en 
onderlinge verhoudingen van de verschillende betrokkenen. Het laatste deel van het 
hoofdstuk licht uiteindelijk de procedures toe die gevolgd werden bij de oprichting 
van de publieke standbeelden. Elke stad en gemeente had immers haar eigen regels 
en werkwijze wat de lokale eigenheid van de statuomanie mee bepaalde.

II.1 De standbeeldenrage: een logisch negentiende-eeuws fenomeen
 
II.1.1	 Conjunctuur	van	de	Europese	en	Antwerpse	statuomanie

Om de negentiende-eeuwse Antwerpse statuomanie volledig te doorgronden, is een 
algemene schets van de aanvang, de hoogtepunten en het verval van het fenomeen 
noodzakelijk. In deze eerste paragraaf  zullen de achterliggende oorzaken voor deze 
schommelingen slechts kort aangehaald worden. Het schetst eerder een algemeen 
tijdsbeeld als aanzet voor de twee navolgende delen die elk dieper ingaan op een van de 
twee verklaringen die tot nu toe de historiografie domineerden, namelijk de politiek-
ideologische en stedenbouwkundige processen. De twee laatste paragrafen focussen 
op de thematische en stilistische kenmerken van de standbeeldenrage die in eerste 
instantie gekoppeld worden aan de politiek-ideologische en stedenbouwkundige 
ontwikkelingen en via een omweg ook aan de golven van succes en verval.
 De Europese statuomanie was een typisch negentiende-eeuws fenomeen. De 
gewoonte om publieke monumenten en gedenktekens op te richten ter nagedachtenis 
van historische gebeurtenissen en verdienstelijke burgers dook reeds op rond de 
eeuwwisseling, bereikte zijn hoogtepunt in de tweede helft van de negentiende eeuw 
en leefde verder tot in de vroege twintigste eeuw.364 In Frankrijk kwam het grootste 

364  Anne Eriksen, From antiqiuities to heritage: transformations of  cultural memory (New York 2016) 81.
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aantal beelden tussen 1870 en 1914 tot stand. Het Parijse straatbeeld, bijvoorbeeld, 
kreeg er tijdens deze periode maar liefst 150 nieuwe beelden bij, terwijl in de 55 
jaar voorheen – tussen 1815 en 1870 – er slechts 26 ingehuldigd werden.365 De 
Britse statuomanie vertoonde een gelijkaardige golf, al vertoonden de centrumsteden 
Londen en Edinburgh een snellere ontwikkeling dan de kleinere industriesteden.366

 Het hoogtepunt tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw en rond de 
eeuwwisseling viel samen met enkele belangrijke politiek-culturele verschuivingen. 
De periode kenmerkte zich door een grote maatschappelijke en wetenschappelijke 
ontwikkelingen. Er werd geëxperimenteerd met sociale hervormingen, 
democratische vertegenwoordigingsvormen, technologische uitvindingen en nieuwe 
onderwijskundige visies.367 Groot-Brittannië bezon zich bijvoorbeeld meer en meer 
over zijn wereldpositie. Terwijl het zijn imperium uitbreidde, vreesde het tegelijk 
zijn ondergang.368 Door binnenlandse binnenlandse en buitelandse dreigingen 
– zoals respectievelijk de klassenstrijd en de toenemende internationale onrust – 
flakkerde in de laatste decennia van de negentiende eeuw de nationalistische ideologie 
en het patriottisme op, wat door militaristen in tal van Europese landen gretig 
aangegrepen werd om hun geloof  in een sterk defensiebeleid te verspreiden.369 Met 
onder meer de uitbouw van legers, wapenarsenalen en een civiel-militaire cultuur 
zetten overheden volop in op de bewapende bescherming van hun natiestaten.370 
Een van de binnenlandse dreigingen was het oprukkende regionalisme of  het lokaal 
en provinciaal particularisme.371 Aanvankelijk maakte dit regionalisme wezenlijk 

365  Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, 156; Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 252; Cohen, 
‘Symbols of  power’, 494; Christel Sniter, ‘La guerre des statues. La statuaire publique, un enjeu de 
violence symbolique: l’exemple des statues de Jeanne d’Arc à Paris entre 1870 et 1914’, Sociétés & 
Représentations 1.11 (2001) 263.
366  Paul A. Pickering en Alex Tyrrell, ‘The public memorial of  reform: commemoration and 
contestation’, in: Paul A. Pickering en Alex Tyrrell (red.), Contested sites: commemoration, memorial and 
popular politics in nineteenth-century Britain (Aldershot 2004) 11-13.
367  Deze ontwikkelingen gingen paradoxaal samen met gevoelens van angst en wantrouwen. Zie 
Sally Ledger en Roger Luckhurst, ‘Introduction: reading the ‘fin de siècle’’, in: Sally Ledger en Roger 
Luckhurst (red.), The fin de siècle: a reader in cultural history c.1880-1900 (Oxford 2000) xiii.
368  Ibidem, xvi.
369  Nel de Mûelenaere, Belgen, zijt gij ten strijde gereed? Militarisering in een neutrale natie 1890-1914 
(ongepubliceerde doctoraatsverhandeling UAntwerpen 2016) 76-81.
370  Ibidem, 35-36.
371  Eric Storm, ‘Regionalism in history, 1890-1945: the cultural approach’, European History Quarterly 
33.2 (2003) 252-254.
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deel uit van de nationale identiteit, maar tegen het einde van de negentiende eeuw 
ontwikkelden regionalisten alsmaar meer eigen ambities en politieke programma’s.372 
Eerder onderzoek toonde aan dat deze ontwikkelingen een grote weerslag hadden op 
culturele uitingsvormen als architectuur en stadsplanning.373

De Belgische standbeeldenrage kwam op gang na de publicatie van het Koninklijk 
Besluit van 7 januari 1835 “den Minister der Binnenlandsche zaken bemagtigende 
om door de belgische kunstenaren de eerbeelden der grooten van Belgieland te 
laten maken.”374 Hoewel het Besluit bedoeld was voor beelden die opgesteld dienden 
te worden in het nog te verwezenlijken Brusselse nationale museum of  in andere 
belangrijke gebouwen, gaf  het toch vooral aanleiding tot talloze standbeelden in de 
publieke ruimten van steden en gemeenten.375 Het succes breidde zich snel uit over de 
verschillende Belgische provincies en nog voor 1850 brake een ware standbeeldenrage 
uit.376 Rond 1860 heerste er echter een overdaad. Minister van Binnenlandse Zaken 
Charles Rogier zond in 1859 een provinciale omzendbrief  met het verzoek om 
op publieke plaatsen enkel nog standbeelden op te richten voor persoonlijkheden 
“dont le génie ou les services ont laissé une trace profonde”.377 In de plaats 
propageerde hij het gebruik van gedenkplaten die van een even grote waardering blijk 
gaven maar veel minder fysieke ruimte in beslag namen.378 Aan zijn woorden werd 

372  Tom Verschaffel, ‘In search of  the greatest specificity: some observations on regionalism’, in: 
Wolfgang Cortjaens, Jan De Maeyer en Tom Verschaffel (red.), Historism and cultural identity in the 
Rhine-Meuse region: tensions between nationalism and regionalism in the nineteenth century (Leuven 2008) 
87-94.
373  Storm, ‘Regionalism in history’, 258-259. Voor een concrete studie zie bijvoorbeeld Linda Van 
Santvoort, Jan De Maeyer en Tom Verschaffel (red.), Sources of  regionalism in the nineteenth century: 
architecture, art and literature (Leuven 2008).
374  Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique, vol. XI (Brussel 1835) 35.
375  Herman Stynen, De onvoltooid verleden tijd: een geschiedenis van de monumenten- en landschapszorg in 
België 1835-1940 (Brussel 1998) 28-29.
376  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 155.
377  Bulletin administratif  du Ministère de l’Intérieur, 13 (1859) 207; Tollebeek en Verschaffel, ‘‘A 
profitable company’’, 236-238.
378  Stynen, De onvoltooid verleden tijd, 87.
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echter weinig gevolg gegeven. Tussen 1850 en 1880 bleef  het aantal bestellingen 
voor publieke beeldhouwwerken alleen maar stijgen.379  
 Ook de Antwerpse openbare pleinen, kruispunten en parken werden tussen 
1830 en 1914 overspoeld met standbeelden. Op Brussel na bezat de stad het grootste 
aantal publieke beeldhouwwerken van België.380 Er werden 29 beelden ingehuldigd 
waarvan er in de loop van de periode tien verplaatst werden.381 Het totale aantal had 
nog veel hoger kunnen liggen, aangezien er veertien initiatieven niet gerealiseerd 
werden.382 Zoals grafiek 2.1383 illustreert, volgde Antwerpen in grote lijnen de 
algemeen Belgische trend. Enkel tijdens de beginjaren kwam de evolutie er moeilijk 
op gang. Het eerste Antwerpse standbeeld, meer bepaald het beeld voor Pieter Paul 
Rubens, werd ingehuldigd in 1840 en verplaatst in 1843. Nadien was het wachten tot 
1856 vooraleer een tweede standbeeld, deze keer ter ere van de barokke kunstschilder 
Antoon Van Dyck, opgetrokken werd. In andere landsdelen werden in deze periode 
wel reeds verschillende beelden ingehuldigd, vooral op het einde van de jaren 1840. 
Vanaf  de jaren 1860 kwam de Antwerpse statuomanie volledig op gang. De stad gaf  
evenmin gehoor aan Rogiers omzendbrief.
 De meeste Antwerpse beelden werden opgericht tussen 1880 en het 
midden van de jaren 1890. Ondanks de algemene economische crisis die van 1873 
tot 1893 heerste en de financieel moeilijke tijden die beeldhouwers doormaakten, 
bestempelde Olivier-Georges Destrée deze periode als de ‘renaissance van de 

379  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 155.
380  Paul Verbraeken, ‘Standbeelden in Vlaanderen’, in: van Lennep (red.), De 19de-eeuwe Belgische 
beeldhouwkunst, 171.
381  In dit aantal zijn enkel vrijstaande beeldhouwwerken die op volledig publieke plaatsen opgesteld 
werden, inbegrepen. Beelden gedeeltelijk of  volledig ingewerkt in de gevel en beelden in semipublieke 
ruimtes, zoals begraafplaatsen, werden niet in de telling opgenomen.
382  Onder deze niet gerealiseerde beelden werden ook beelden gerekend die na 1914 of  buiten 
Antwerpen opgericht werden. Het standbeeld van Lazarus Carnot bijvoorbeeld werd door het 
Antwerpse bestuur geweigerd, maar uiteindelijk wel net over de stadsgrens in de gemeente Borgerhout 
opgericht.
383  In de data van de inhuldigingen die in België plaatsvonden, nam Jana Wijnsouw enkel diegenen 
op die geheel of  gedeeltelijk door een publieke instelling gefinancierd werden. Tussen de Antwerpse 
data bevinden zich echter ook beelden die gerealiseerd werden op kosten van bijvoorbeeld (semi)
private verenigingen. Dit verschil in dataselectie heeft echter nauwelijks invloed op de tendens die 
de grafiek schetst. Bovendien kwam de stad Antwerpen voor de meeste standbeelden tussen in de 
funderings- en plaatsingskosten. De grafiek houdt enkel rekening met de inhuldiging van nieuwe en 
dus niet van verplaatste beelden. 
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Belgische beeldhouwkunst’.384 Deze wederopbloei was onder andere te danken 
aan ontwikkelingen in het kunstonderwijs, aan de wil van de overheid om de 

levensomstandigheden van kunstenaars te verbeteren en aan de nieuwe generatie 
getalenteerde kunstenaars, zoals Isidoor De Rudder, Paul Devigne, Guillaume 
Charlier, Jef  Lambeaux en Constantin Meunier.385 Rond de eeuwwisseling, de periode 
waarin de Belgische beeldhouwkunst haar hoogdagen beleefde, viel de oprichting van 
publieke beelden in Antwerpen echter stil.386 Er werd met moeite één beeldhouwwerk 
ingehuldigd, namelijk de voorlopige gedenkzuil voor de aanleg van het Willem- en 

384  Olivier-Georges Destrée, The renaissance of  sculpture in Belgium (Londen 1895).
385  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 198 en 203-212; Hugo Lettens, ‘De beeldhouwkunst 
tussen 1865 en 1895’, in: van Lennep (red.), De 19de-eeuwe Belgische beeldhouwkunst, 93-94, 96 en 111.
386  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 346.

Grafiek 2.1	Overzicht	van	het	aantal	ingehuldigde	standbeelden	in	België	en	in	Antwerpen	tussen	
1830 en 1914.
Bron	 België:	 Jana	 Wijnsouw,	 National identity and nineteenth-century Franco-Belgian sculpture 
(Londen 2018) 138.
Bronnen	Antwerpen:	SAA,	archiefdossiers	standbeelden;	van	Ruyssevelt,	Stadsbeelden Antwerpen 
anno 2001.
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Bonapartedok aan de Hanzestedenplaats.387 Pas in 1909 leefde het gebruik opnieuw op 
en verscheen er tot en met 1913 elk jaar een nieuw standbeeld in het stadslandschap.  

II.1.2	 Ideologische	en	politiek-culturele	processen

Het onderzoek van Maurice Agulhon bracht de negentiende-eeuwse standbeeldenrage 
voor het eerst onder de historische aandacht. Hij koppelde de trend aan de toenmalige 
ideologische en politieke ontwikkelingen en interpreteerde de sterke groei in het 
licht van de secularisering en democratisering van de Franse samenleving. De 
gedachte om niet langer religieuze of  koninklijke, maar alledaagse persoonlijkheden 
te verheerlijken kende een humanistische grondslag die eerder uit een liberale en 
wereldlijke dan uit de katholieke en traditionele moraal van voor de Franse Revolutie 
voortvloeide.388 Agulhon inspireerde meteen enkele andere onderzoekers, zoals June 
Hargrove en William Cohen.389 Net zoals Agulhon verklaarden beiden de statuomanie 
in respectievelijk Parijs en de Franse provinciesteden aan de hand van de liberale en 
democratische waarden die hun hoogtepunt kenden in de Derde Franse Republiek.390 
Kölner had het in het geval van Italië dan weer over een nieuw soort burgerlijk 
geloof  “which was at least partly a response to the secular concept of  the liberal 
regime.”391 De liberale waarden lagen onder meer in de pedagogische functies die de 
standbeelden vervulden. Anders dan tijdens het Ancien Regime waren ze niet louter 
een persoonlijk eerbetoon, maar  moesten ze de bevolking aanmoedigen een bepaalde 
levenswijze en overtuiging na te streven.392

 Door de uitbeelding van collectieve burgerdeugden en -idealen overstegen 
de openbare standbeelden volgens Vernon de sociale en politieke kloven die de 
Engelse steden en dorpen verdeelden. Stedelingen namen ongeacht hun achtergrond 
en ideologische overtuiging deel aan de voorbereidingen en inhuldigingen.393 Cohen 

387  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 154.
388  Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, 147.
389  Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 243-282; Cohen, ‘Symbols of  power’, 491-513.
390  Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, 156; Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 252; Cohen, ‘Symbols 
of  power’, 494.
391  Kölner, Politics of  culture in liberal Italy, 180.
392  Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 244.
393  Vernon, Politics and the people, 58-60.
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deed voor de Franse provinciesteden eveneens de vaststelling dat zolang de vereerde 
figuren voldoende politiek neutraal waren, ze de steun genoten van alle politieke 
zijden.394 Dit nam echter niet weg dat er geregeld spanningen opdoken, zowel 
binnen eenzelfde partij als tussen partijen onderling. In de debatten die rond de 
beelden gevoerd werden kwamen geregeld antiklerikale gedachten naar boven.395 
Deze tendens stemde overeen met de culture wars die zich in de meeste negentiende-
eeuwse Europese natiestaten tussen conservatieve of  katholieke en progressieve 
of  antiklerikale politieke groeperingen ontwikkelden en die een enorme weerslag 
hadden op de publieke ruimte.396

 Sinds het einde van de jaren 1980 is het onderzoek naar de band tussen 
publieke (beeld)bouwkunst en ideologie ook in België in opmars.397 Onderzoek 
richtte zich in de eerste plaats op het stijlendebat dat in de tweede helft van de 
negentiende eeuw woedde en toonde aan dat de verschillende neostijlen en bijgevolg 
het bebouwde landschap al gauw een politiek-ideologische ondertoon kregen.398 
De neogotiek en neo-Vlaamse renaissance, die respectievelijk teruggrepen naar 
middeleeuwse en zestiende-eeuwse bouwstijlen, werden bijvoorbeeld ingeschakeld in 
de partijstrijd tussen de conservatieve katholieken en de progressieve liberale politici 
en burgers.399 Net als gebouwen en hun vormgeving, waren ook de standbeelden 

394  Cohen, ‘Symbols of  power’, 500. 
395  Ibidem, 498-502.
396  Clark en Kaiser, ‘Introduction’, 1.
397  Zie bijvoorbeeld Jan De Maeyer, ‘Kunst en politiek. De Sint-Lucasscholen tussen ultramontaanse 
orthodoxie en drang naar maatschappelijk-culturele vernieuwingen’, in: Jan De Maeyer (red.), De 
Sint-Lucasscholen en de neogotiek: 1862-1914 (Leuven 1988) 57-123; Benoît Mihail, ‘Un mouvement 
culturel libéral à Bruxelles dans le dernier quart du XIXe siècle, la « néo-Renaissance flamande »’, 
Revue belge de philologie et d’histoire 76.4 (1998) 979-1020; Jan De Maeyer, ‘België: de ziel van de natie. 
Achtergronden en functie van ideologische concepten in de negentiende-eeuwse monumentenzorg’, 
in: Jan De Maeyer, Anna Bergmans, Wim Denslagen e.a. (red.), Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk 
en actuele monumentenzorg: handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium, Leuven 13-14 september 
1996 (Leuven 1999) 77-85; Jan Van Gerven, ‘Eclectische architectuur in België en Europa gedurende 
de 19de eeuw: maatschappelijke en ideologische achtergronden’, in:  Stefaan Grieten (red.), Vreemd 
gebouwd: Westerse en niet-Westerse elementen in onze architectuur (Turnhout 2002) 365-368 en 371.
398  Stynen, De onvoltooid verleden tijd, 96; Van Gerven, ‘Eclectische architectuur in België’ 360.
399  Van Gerven, ‘Eclectische architectuur in België’, 365-366. Over de toe-eigening van de neogotiek 
en de neo-Vlaamse renaissance door respectievelijk de katholieke en liberale zijde en de redenen die 
er achter schuil gingen, zie onder meer Mihail, ‘Un mouvement culturel libéral’, 979-1020; Jan De 
Maeyer, ‘The neo-gothic in Belgium: architecture of  a Catholic society’, in: Jan De Maeyer en Luc 
Verpoest (red.), Gothic revival: religion, architecture and style in Western Europe, 1815-1914: proceedings 
of  the Leuven colloquium, 7-10 November 1997 (Leuven 2000) 19-34; Alfred Willis, ‘Neo-Vlaamse 
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onderhevig aan de toenemende tegenstellingen tussen katholieke en liberale politici. 
Waar de verheerlijkte personen in de eerste decennia na 1830 nog politiek neutrale 
figuren waren, vertegenwoordigden ze vanaf  de jaren 1860 een bepaalde politieke, 
ideologische of  maatschappelijke overtuiging.400 In de motivering tot oprichting, de 
inhuldigingstoespraken en de beschrijvingen van de beeldhouwwerken sloop een 
discours dat expliciet of  impliciet verband hield met politieke gebeurtenissen en 
gevoeligheden.401

 De toe-eigening van de bebouwde omgeving was echter ook in België 
niet altijd eenduidig. De gebouwen in gotische vormgeving hadden voornamelijk 
een religieuze functie, zoals de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwkathedraal die in de 
negentiende eeuw grondige herstellings- en restauratiewerken onderging, en droegen 
vanzelfsprekend een grote symboolwaarde voor de katholieke partij.402 Daarnaast 
kwamen ook burgerlijke (neo)gotische gebouwen voor die dan weer een bijzondere 
aandacht in de liberale geschiedschrijving genoten, onder andere vanwege hun 
rechtstreekse band met de onafhankelijkheid en vrijheden die middeleeuwse steden 
bezaten.403 Omwille van zijn associatie met de katholieke ideologie kon de (neo)
gotiek toch niet alle liberalen bekoren. Jan Van Gerven toonde bijvoorbeeld aan dat 
twee Antwerpse liberale kranten L’Union Commerciale en Le Précurseur verschillende 
meningen hadden over de heropbouw van het in 1858 afgebrande beursgebouw.404

De Europese historiografie ging er daarnaast vanuit dat de negentiende-eeuwse 
publieke beeldhouwwerken bijdroegen aan de bestendiging van de natiestaat en 
de bevordering van een nationaal identiteitsbesef.405 In België interpreteerden vele 

renaissancearchitectuur: eigen voor wie ?’, in: Grieten (red.), Vreemd gebouwd, 439-456; Luc Verpoest, 
‘Een vreemd, gotisch gevoel’, in : Grieten, Vreemd gebouwd, 399-426.
400  Tom Verschaffel, ‘Eigen helden’, 47.
401  Jacques van Lennep, ‘De beeldhouwkunst tijdens het bewind van Leopold I (1831-1865)’, in: van 
Lennep (red.), De 19de-eeuwe Belgische beeldhouwkunst, 86.
402  Verpoest, ‘Een vreemd, gotisch gevoel’, 402-403.
403  Van Gerven, ‘Antwerps verleden in veelvoud’, 172; Van Gerven, ‘Eclectische architectuur’, 366; 
Verpoest, ‘Een vreemd, gotisch gevoel’, 414.
404  Jan Van Gerven, ‘Bouwen als expressie van mentaliteit: ideologische achtergronden van de 
heropbouw der Antwerpse Beurs (1858-1872)’, Bulletin van de Antwerpse vereniging voor bodem- en 
grotonderzoek 2 (1989) 16-20 en 26-27.
405  Zie onder andere Mosse, The nationalization of  the masses; King, ‘The nationalization of  East 
Central Europe’, 112-152; Rausch, Kultfigur und Nation; Pohlsander, National monuments and 
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(kunst)historici de statuomanie als een rechtstreeks gevolg van de onafhankelijkheid 
van 1830 en de nood aan een verbindende nationale identiteit.406 Op basis van 
de geschiedenis kon het jonge land zijn bestaansrecht opbouwen. De centrale 
regering ondersteunde dan ook actief  initiatieven die het verleden herdachten of  
zelfs verheerlijkten, zoals de stichting van bibliotheken, musea en archieven en de 
conservatie van monumentale gebouwen.407 De publieke Belgische beeldhouwwerken 
bezaten zeker tot in de jaren 1860 een nationalistische ondertoon.408 
 De stad Antwerpen speelde van meet af  aan een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van de Belgische identiteit. Vooral Gustaaf  Wappers en Willem Geefs 
leverden met hun vernieuwende romantische schilder- en beeldhouwkunst een niet 
te onderschatten bijdrage. Daarnaast boog de stad met onder andere Rubens, Van 
Dyck en Jacob Jordaens op een eeuwenoude kunsttraditie die de spil vormde van 
de Vlaamse School. Deze school werd als wezenlijk onderdeel van de Belgische 
kunstgeschiedenis een belangrijk kenmerk van de nationale identiteit.409 Het eerste 
Antwerpse standbeeld was dan ook niet toevallig een voor Rubens en werd ontworpen 
door niemand minder dan de voornoemde Geefs.410 Nog tot in de jaren 1880 werden 
beelden opgericht voor Antwerpse kunstenaars die tot de Vlaamse School behoord 
hadden, zoals Van Dyck, Teniers, Matsijs en Jordaens.411

 De Antwerpse standbeelden konden echter niet uitsluitend begrepen 
worden binnen de nationalistische cultuurpolitiek. Steden droegen immers ook hun 
eigengereide lokale identiteit uit. Stéphane Gerson toonde in zijn studie naar de 

nationalism in 19th century Germany.
406  Lut Pil, ‘Quasimodo of  Apollo? De romantische historische verbeelding en de beperkingen van het 
‘heroïsche’ monument in het jonge België (1830-1860)’, in: Tollebeek, Ankersmit en Krul, Romantiek 
en historische cultuur, 255-272; van Lennep, ‘De beeldhouwkunst tijdens het bewind van Leopold I’, 48.
407  Valérie Montens, ‘Finances publiques et art en Belgique’, in: Ginette Kurgan-Van Hentenryk en 
Valérie Montens (red.), L’argent des arts: la politique artistique des pouvoirs publics en Belgique de 1830 à 
1940 (Brussel 2001) 13-14; Marc Holthof, ‘‘Glorifier à jamais la Patrie!’: de Belgische romantische 
kunst in het teken van het nationalisme’, in: Cornet, Na & naar Van Dyck, 17-27.
408  van Lennep, ‘De beeldhouwkunst tijdens het bewind van Leopold I’, 62 en 70-71.
409  van Lennep, ‘De beeldhouwkunst tijdens het bewind van Leopold I’, 53; Verschaffel, ‘Voorbeelden: 
monumenten voor historische figuren’, 29; Lut Pil, ‘De metropool herzien: de creatie van een Gouden 
Eeuw’, in: Jan Van der Stock (red.), Antwerpen: verhaal van een metropool, 16de-17de eeuw (Gent 1993), 
132; Van Gerven, ‘Antwerps verleden in veelvoud’, 175-176.
410  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 42; van Lennep, ‘De beeldhouwkunst tijdens 
het bewind van Leopold I’, 53.
411  Tollebeek en Verschaffel, ‘‘A profitable company’’, 123.
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Franse ‘cult of  local memories’ aan dat de Franse elite reeds in de eerste helft van 
de negentiende eeuw culturele identiteiten uitbouwde die niet exclusief  nationaal 
of  lokaal waren.412 Integendeel, de lokale ontwikkelingen leverden enerzijds een 
bijdrage aan natievorming en de verwetenschappelijking van de samenleving en 
traden anderzijds in voortdurende wisselwerking met nationale en zelfs internationale 
tendensen.413 Alex Kölner deed voor de Italiaanse statuomanie een gelijkaardige 
vaststelling. Enerzijds waren de kunstwerken een lokale uitdrukking van het 
nationaal sentiment, anderzijds gaven ze de lokale geschiedenis en identiteit vorm.414 
Morris plaatste de doorbraak van die krachtige en zelfzekere stedelijke cultuur in 
de tweede helft van de negentiende eeuw. Het stedelijk karakter werd volgens hem 
gevormd door middel van een nieuwe generatie cultuurproducten, zoals openbare 
parken, standbeelden en sportvoorzieningen.415

 In België leidde de overrompeling van standbeelden er eveneens toe dat 
lokale besturen de beeldhouwwerken ten dienste stelden van hun eigen stedelijke 
geschiedenis, belangen en identiteit(en).416 Als second city – een stad die op vlak van 
bevolkingsgrootte en rijkdom de hoofdstad evenaarde, maar niet dezelfde politieke 
status genoot – produceerde Antwerpen een materiële cultuur en fysiek uiterlijk dat 
zich onderscheidde van, maar tegelijk associeerde met de Belgische natiestaat.417 Het 
bebouwde landschap, waartoe ook de standbeelden behoorden, balanceerde tussen 
het uitdragen van nationale waarden en de eigen Antwerpse politieke autonomie.418 
Zoals Croon aantoonde, maskeerde het standbeeld van Rubens bijvoorbeeld 
een stedelijke concurrentie met Brussel, de Antwerpse droom om opnieuw een 
welvarende handelsstad te worden en sociale aspiraties van de betrokken actoren.419 

412  Gerson, The pride of  place, 4.
413  Ibidem, 4; Gerson, ‘Town, nation, or humanity?’, 633. Zie ook Heinz-Gerhard Haupt, Michael G. 
Müller en Stuart Woolf  (red.), Regional and national identities in Europe in the XIXth and XXth centuries 
(Den Haag 1998); Peter Sahlins, ‘The nation in the village: state-building and communal struggles 
in the Catalan borderland during the eighteenth and nineteenth centuries’, Journal of  modern history 
60.2 (1988) 234-263; Jan Van Miert, ‘Verdeeldheid en binding: over lokale, verzuilde en nationale 
loyauteiten’, BMGN 107.4 (1992) 670-689.
414  Kölner, Politics of  culture in liberal Italy, 180.
415  Morris, ‘Structure, culture and society’, 412.
416  Tollebeek en Verschaffel, ‘‘A profitable company’’, 240.
417  Umbach, ‘A tale of  second cities’, 662.
418  Ibidem.
419  Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming’, 39-42 en 76-78.
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Anderzijds kon het ook zijn dat het stedelijke zelfbewustzijn lijnrecht tegenover 
de nationale belangen kwam te staan, zeker in periodes waarin het stadsbestuur en 
de centrale regering met elkaar in conflict traden. In de jaren 1860 weigerde het 
Antwerpse katholiekgezinde Meetingbestuur zo bijvoorbeeld de oprichting van het 
ruiterstandbeeld van Leopold I. De weigering was het resultaat van een gespannen 
relatie met de koning en de twee opeenvolgende liberale regeringen Rogier II en 
Frère-Orban I.420 Opvallend was dat de doorbraak van de Antwerpse statuomanie 
samenviel met een zelfverzekerd stadsbestuur dat de fundamenten legde van een 
eigen stedelijke politieke cultuur (grafiek 2.2). Wanneer de rage vervolgens haar 
hoogtepunt bereikte, voerde de doctrinair liberale burgemeester De Wael een 

420  Beyen, Duerloo, Van Goethem en Van Loon, ‘Het calimerocomplex van de stad’, 82-83; Hancké, 
De Antwerpse burgemeesters, 75-76.

Grafiek 2.2	Aantal	initiatieven,	effectief	gerealiseerde	beelden	en	verplaatsingen	van	beelden	onder	
elke	Antwerpse	burgemeester	tussen	1830	en	1914.
Bronnen:	SAA,	archiefdossiers	standbeelden.
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Afbeelding 2.1 Het Nieuw plan der stad Antwerpen	van	steendrukker	Martin	Ghys	en	uitgever	
Henri	Claes,	1885.	De	decoratieve	band	gaf	enkele	markante	gebouwen,	het	stadspark	en	de	
standbeelden	van	Pieter	Paul	Rubens,	David	Teniers,	Antoon	Van	Dyck	en	Hendrik	Leys	weer.

Bron:	SAA,	12#8841.

uitgesproken tegenoffensief  tegen de katholieke en flamingantische periode van zijn 
Meetingistische voorganger Van Put.421

 Antwerpen cultiveerde tussen 1830 en 1914 vooral zijn identiteit als Europese 
Handels- en Kunstmetropool. Het putte daarvoor vooral uit de eigen geschiedenis 
en meer bepaald de Gouden Eeuw.422 De economische en artistieke successen van 

421  Beyen, Duerloo, Van Goethem en Van Loon, ‘Het calimerocomplex van de stad’, 82-84.
422  Goddard, ‘Investigating and celebrating the “Golden Age”’, 151-164; Croon, ‘Toe-
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de zestiende en eerste helft van de zeventiende eeuw golden als voorbeeld voor 
de voorspoed die de stad nastreefde.423 Vele Antwerpse standbeelden eerden dan 
ook lokale zeventiende-eeuwse kunstenaars. Ook de twee negentiende-eeuwse 
kunstenaars Hendrik Leys en Theodoor Verstraete kregen een gedenkteken. Ze 
golden als bewijs dat Antwerpen inderdaad opnieuw meetelde als kunststad. In de 
omlijsting van het stadsplan uit 1885 – uitgebracht naar aanleiding van de Antwerpse 
Wereldtentoonstelling – werd Leys’ standbeeld bovendien afgebeeld naast die van 
drie zeventiende-eeuwse kunstenaars (afb. 2.1). In vergelijking met het artistieke, 
kwam het economische verleden in veel mindere mate en pas vanaf  de jaren 1870 
– met het monument Schelde Vrij en de Brabofontein – aan bod. Niet toevallig was 
dit de periode waarin De Waels liberale bestuur inzette op de ontplooiing van het 
economische klimaat door middel van een moderne infrastructuur, zoals nieuwe 
havendokken en rechte Scheldekaaien.424

De historiografie roept een beeld op van een negentiende-eeuwse standbeeldenrage 
die het rechtstreeks gevolg was van ideologische verschuivingen: de publieke 
beeldhouwwerken werden in de eerste plaats bepaald door de opkomst van 
liberale, seculiere en pedagogische regimes en nationale ideologieën. De Belgische 
standbeelden stonden aanvankelijk in dienst van de natiestaat en genoten bijval 
van alle politieke zijden. Langzaamaan speelden onderhuids en vanaf  de tweede 
helft van de negentiende eeuw expliciet de tegengestelde politieke opvattingen van 
liberalen en katholieken mee. De goedkeuring tot oprichting was niet langer een 
vanzelfsprekendheid, maar een weloverwogen keuze.425

 Deze ambiguïteit kwam bijvoorbeeld sterk tot uiting in de standbeelden die 
de Vlaamse identiteit en belangen van Antwerpen uitdroegen. De stad zag zichzelf  
als bakermat van de Vlaamse Beweging die zich inzette voor de bescherming van 
de Vlaamse taal en cultuur. In de negentiende eeuw maakte de Vlaamse cultuur nog 
integraal deel uit van de Belgische identiteit. Ze was een uniek kenmerk waarmee 

eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming’, 25.
423  Pil, ‘De metropool herzien’, 132; Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale 
identiteitsvorming’, 30.
424  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 97-101. 
425  Tollebeek en Verschaffel, ‘‘A profitable company’’, 236-238.
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het land zich zoveel mogelijk kon ontdoen en onderscheiden van Franse invloeden.426 
Voor de verspreiding van hun boodschap gebruikten de Antwerpse flaminganten 
aanvankelijk de beelden van de kunstenaars die tot de Vlaamse School behoorden 
en dus het Vlaamse verleden verheerlijkten. Rubens, Van Dyck, Teniers, Matsijs en 
Jordaens werden na enige tijd echter slachtoffer van de ideologische twist tussen 
vrijzinnigen en confessionelen, een strijd die de Vlaamse Beweging juist wilde 
overstijgen.427 Daarom richtte ze uiteindelijk gedenktekens op voor tijdsgenoten 
die zelf  een wezenlijke bijdrage geleverd hadden aan de Vlaamse strijd. Dit 
waren voornamelijk literatoren en taalkundigen, zoals Theodoor van Rijswijck en 
Conscience.428 
Agulhon bracht echter reeds zelf  enige nuancering in het politiek-ideologische verhaal 
dat achter het fenomeen van de statuomanie schuilde. Naast politiek en ideologie lagen 
ook nieuwe stedenbouwkundige trends aan de basis van het enorme succes van de 
publieke beeldhouwwerken. De overheden investeerden aanzienlijk in de opwaardering 
en modernisering van het stedelijke weefsel. Vooral de Haussmanniaanse urbanisatie 
kende veel navolging en leverde rechtlijnige perspectiefzichten en grootse en 
regelmatige pleinen waar de beelden een optimale uitwerking hadden.429 De volgende 
paragraaf  gaat dieper in op deze stedenbouwkundige en ruimtelijke factoren die mee 
vorm gaven aan de standbeeldenrage tussen 1830 en 1914. 

II.1.3	 Ruimtelijke	 analyse:	 de	 plaats	 van	 standbeelden	 in	 hun	
stedenbouwkundige	context

Tal van negentiende-eeuwse vogelvluchtgezichten en stadsplattegronden bewezen 
dat standbeelden een belangrijk onderdeel vormden van de Antwerpse ruimte. 
Françcois Stroobant tekende op zijn vogelvluchtgezicht (1852) de markante 
gebouwen, zoals de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal, de parochiekerken, het Vleeshuis 
en het Hanzehuis, in een opvallend grote schaal. Ook het standbeeld van Rubens 

426  Verschaffel, ‘Voorbeelden: monumenten voor historische figuren’, 26.
427  Ibidem, 26-28; 37-40 en 43.
428  Ibidem, 30; Verschaffel, ‘Eigen helden’, 45-47.
429  Maurice Agulhon, ‘Nouveaux propos sur les statues de “grands hommes” au XIXe siècle’, 
Romantisme 100 (1998) 12.
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Afbeelding 2.2	Detail	uit	het	vogelvluchtgezicht	
Anvers, vue prise au-dessus de la tête de Flandre 
van	François	Stroobant,	1852.	Centraal	naast	de	
kathedraaltoren	kijkt	het	standbeeld	van	Rubens	
uit	over	de	Groenplaats.
Bron:	SAA,	12#8010.

Afbeelding 2.3	Detail	uit	het	
Plan de la ville d’Anvers et de 

son agrandissement général van 
Jean	Baptist	Van	de	Kerckhove,	

1863. In de legende zijn de 
standbeelden	van	Rubens	en	
Van	Dyck	opgenomen	die	

met	een	getal	(respectievelijk	
71	en	72)	op	het	stratenplan	

aangegeven staan.
Bron:	SAA,	12#4195.
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torende onrealistisch hoog uit boven de stedelingen en de panden op en langs de 
Groenplaats (afb. 2.2). Jean-Baptist Van de Kerckhove duidde op twee kaarten (1863 
en 1869) met cijfers enkele belangrijke monumenten en standbeelden aan (afb. 2.3). 
Op de laatste had hij bovendien ‘Statue Van Schoonbeke’ en ‘Statue Boduognat’ bij  de 
locaties zelf  genoteerd (afb. 2.4). Later verschenen plattegronden met een rijkelijkere 
vormgeving. Gravures van stadszichten en monumenten luisterden de kaartlijsten 
op of  opvallende publieke en religieuze gebouwen werden op het stratenplan zelf  
afgebeeld. Dit was onder meer het geval bij twee kaarten die ter gelegenheid van 
de Antwerpse Wereldtentoonstellingen in 1885 en 1894 uitgebracht werden. De 
eerste, eerder vernoemde, kaart had in de sierlijst illustraties van de beelden van 
Rubens, Teniers, Van Dyck en Leys (afb. 2.1). Daarnaast werden ze met hun naam 
ook op het stratenplan zelf  aangeduid, net zoals verschillende andere standbeelden. 
De tweede kaart uit 1894, uitgegeven door Richard Huybrechts, beeldde zo goed als 
alle beeldhouwwerken met een illustratie in het stratenplan af  (afb. 2.5).

Zoals het voorgaande hoofdstuk aantoonde, onderging het historische centrum van 
Antwerpen tussen 1830 en 1914 ingrijpende aanpassingswerken en breidde de stad 
uit met tal van nieuwe wijken.430 Hun ontwerpen volgden hoofdzakelijk de trends 
van de rationele, monumentale stedenbouw. Belangrijke basiselementen binnen 
deze Haussmanniaanse – of  voor België Anspachiaanse – vormgeving waren de 
brede, rechte en door uniforme gevels geflankeerde boulevards die voortvloeide uit 
de zeventiende-eeuwse stadsplanning en de bijhorende Grand Manner-stijl.431 De 
lanen hadden naast een verkeerstechnische, hygiënische en sociale functie ook een 
esthetische waarde. De straatassen leidden naar focuspunten onder de vorm van 
kruispunten, pleinen of  plantsoenen – ook wel squares genoemd – die bekroond 
werden met monumentale gebouwen, standbeelden, fonteinen en triomfbogen.432 
Voor een optimale zichtbaarheid en perspectiefwerking stonden deze bouwwerken 
geïsoleerd en in het midden van de ruimte. In de negentiende eeuw maakte het ideaal 

430  Karen Vannieuwenhuyze, ‘De productie van een politieke stedelijke ruimte: het Antwerpse 
stadsbestuur en de aanleg en ontwikkeling van de Leopoldlei en haar omgeving, 1857-1876’, Tijdshrift 
voor geschiedenis 129.2 (2016) 205; Jos Van den Nieuwenhuizen, ‘De stadsuitbreiding van Antwerpen 
tussen 1860 en 1914’, Antwerpen: tijdschrift der stad Antwerpen 6.3 (1960) 117-121.
431  Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 16; Hall, Planning Europe’s capital cities, 325.
432  Ibidem, 16 en 29; Kostof, The city shaped, 209-211 en 216; Ladd, Urban planning and civic order, 115. 
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Afbeelding 2.4	Detail	uit	het	Plan de la ville d’Anvers et de ses environs,	eveneens	van	Jean	Baptist	
Van	de	Kerckhove,	1869.	De	graveur	duidde	de	standbeelden	van	Rubens,	Van	Dyck	en	Teniers	

met	getallen	aan	en	noteerde	bij	de	beelden	van	Van	Schoonbeke	en	Boduognat	(rechtsboven)	de	
namen	op	het	plan	zelf.
Bron:	SAA,	12#4205.
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Afbeelding 2.5 Het Plan instantané de la ville de’Anvers,	getekend	door	een	zekere	E.V.D.H.	en	
uitgegeven	door	Richard	Huybrechts	naar	aanleiding	van	de	Antwerpse	Wereldtentoonstelling,	
1894.	Markante	gebouwen,	stedenbouwkundige	gehelen	zoals	het	stadspark	en	publieke	

standbeelden	werden	aangeduid	met	een	geïllustreerde	afbeelding.
Bron: SAA, 12#12519.
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van de ontmanteling of  ontbloting van historische monumenten opgang, waardoor 
stadsplanners ze van al hun overbodigheden ontdeden.433

 De Grand Manner-stedenbouw stond bekend om zijn totaalontwerpen. De 
straten, bouwblokken en gevelwanden in de Parijse wijk van de Opéra Garnier werden 
bijvoorbeeld als een geheel rondom een architecturaal ankerpunt uitgedacht.434 Ook 
standbeelden konden tot een speciaal daartoe ontworpen ruimte behoren, maar 
kwamen evenzeer slechts ‘per toeval’ op een bepaalde plek terecht.435 Ondanks de 
vele vernieuwings- en uitbreidingswerken die de gelegenheid boden om bewust op 
voorhand publieke beeldhouwwerken te voorzien, werden de Antwerpse standbeelden 
nooit simultaan met hun omgeving gepland. De standbeelden Boduogonat en Schelde 
Vrij kwamen er bijvoorbeeld pas na de fysieke realisatie van en na proefopstellingen 
op respectievelijk de nieuwe Leopoldlei en Marnixplaats.436 Net zoals verschillende 
andere beelden waren het vrijstaande exemplaren die op reeds bestaande, 
heraangelegde of  nieuw ontworpen verkeersassen, pleinen of  plantsoenen als 
herkenningspunten fungeerden.437 Volgens Bert Evens zette het bestuur in de jaren 
1870 en 1880 volledig in op het aanzien en de monumentaliteit van het stadsbeeld 
en zag het voor de standbeelden enkel nog een plaats in grote stedenbouwkundige 
projecten weggelegd.438 Zoals het voornoemde beeld van Boduognat aantoonde, 
speelden dergelijke drijfveren echter ook reeds in de voorgaande periode, zoals bij 
Boduognat, terwijl het ruiterbeeld van Leopold I in 1873 en de Brabofontein in 1887 
terecht kwamen op eeuwenoude historische plaatsen.   
 Met de omwenteling die zich op het einde van de negentiende eeuw in het 
stedenbouwkundig denken voordeed, wijzigde de visie op de samenhang tussen 

433  Kostof, The city shaped, 263-166; Spiro Kostof, The city assembled: the elements of  urban form 
through history (Boston, Mass. 1992) 138-139. Ook in België laaide het debat over de vrijmaking van 
monumenten geregeld op, zie hiervoor onder meer Stynen, De onvoltooid verleden tijd, 223-227; Piet 
Lombaerde, ‘De vrijmaking van monumenten: het maatschappelijk debat’, in: De Maeyer, Bergmans, 
Denslagen e.a. (red.), Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk, 157-168; Heleen Calcoen, De vrijmaking 
van de Sint-Niklaaskerk te Gent, in relatie tot het internationaal debat (ongepubliceerde masterproef  
UGent 2013). 
434  Kostof, The city shaped, 211; Van Zanten, Building Paris, 6-45.
435  Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 253.
436  Zie verder, hoofdstuk IV voor Boduognat en hoofdstuk VI voor Schelde Vrij.
437  Uitzonderingen waren de standbeelden van Hendrik Conscience en Willem Ogier. De eerste was 
tegen een gevel aangebouwd en de tweede maakte deel uit van een architectonisch geheel van trappen.
438  Evens, De openbare heldenverering in Antwerpen.
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monumenten, straten en pleinen. De pittoreske urbanisten koesterden de gebogen 
lijnen en onregelmatige vormen van het historisch gegroeide stratentracé.439 In 
plaats van de weidse en onvatbare lanen en pleinen, pleitten ze voor geborgenheid. 
Dit kon bereikt worden aan de hand van aan de zijlijn opgestelde of  in de rooilijn 
opgenomen standbeelden en publieke gebouwen.440 Flankerende bebouwing hoefde 
geen belemmering te zijn, maar versterkte juist de onderlinge samenhang tussen 
monument en omgeving.441 In Antwerpen zou, ondanks de kritische stemmen 
die nu en dan opdoken, zeker tot aan de eeuwwisseling de Grand Manner-stijl het 
stedenbouwkundig denken gedomineerd hebben.442 De standbeelden die in de vroege 
twintigste eeuw opgesteld werden, zoals bijvoorbeeld die van Auguste Lambermont 
en Francis Dhanis, volgden ook nog steeds de monumentale principes. De ene sierde 
een rondpunt waarop meerdere straten van de Zuidwijk uitmondden en de andere 
kreeg een plaats in het midden van een square op een van de prestigieuze Leien.

Naast grote stedenbouwkundige speelden ook kleinschaligere ruimtelijke processen 
die, ondanks enkele interstedelijke gelijkenissen, toch vooral gelinkt waren aan de 
specifieke context van de betreffende stad. Voor Parijs stelde Hargrove vast dat er 
een politiek-ideologische scheidingslijn doorheen de stad liep die de standbeelden 
van elkaar scheidde. De beeldhouwwerken die radicale politieke figuren of  waarden 
verheerlijkten waren vooral terug te vinden in het oosten van de stad. De beelden 
van de conservatieve strekking bevonden zich in het westelijke stadsdeel.443 Een 
dergelijke tendens leek zich in Antwerpen op het eerste zicht niet voor te doen. De 
opeenvolgende stadsbesturen richtten allen in dezelfde stadsdelen beeldhouwwerken 
op (grafiek 2.3). Zo waren de stadsomwalling met de openbare wandeling Longchamps, 
die later tot de Leien getransformeerd werd, en het stadspark een constante.444 Ook 

439  Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 97-98. 
440  Wagenaar, Town planning in the Netherlands, 190. 
441  Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 98; Kostof, The city assembled, 139-140.
442  Smets, Charles Buls, 79. Voor de kritische stemmen, zie Prims en De Meyer, Het Zuid, 24-25 en Van 
Gerven, ‘Nostalgie, negotie en noodzaak’, 8-16.
443  Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 260.
444  De grote piek onder burgemeesters Van Rijswijck, Hertogs en De Vos viel te verklaren door de 
verplaatsing van de drie beelden van Van Dyck, de Franse Furie en Jordaens naar de Geuzenhofkens 
in 1901. De Geuzenhofkens waren squares die reeds in 1885 op de Gemeenteplaats aan de Leien 
aangelegd werden. Zie Tritsmans, Waardevolle bijkomstigheden, 69-70.
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het historische stadshart binnen de omwalling of  Leien bleef  lange tijd populair. 
Onder het bestuur van De Wael was, ondanks de grote hoeveelheid nieuwe ruimte 
die in de stadsuitbreiding beschikbaar was, in dit gebied zelfs een enorme toename 
waarneembaar. Samenhangend met de talrijke verbeterings- en verfraaiingswerken, 
zoals de rechttrekking van de Scheldekaaien en de aanleg van de Nationalestraat, 
hechtte de burgemeester veel symbolisch belang aan de binnenstad.445 Daarnaast 
reageerden de doctrinaire liberalen hiermee vermoedelijk op het veelbelovende 
toekomstbeeld dat de Meetingpartij voor de nieuwe wijken gecreëerd had. Eens de 
uitbreiding voltooid was, zouden er volgens de partij vele nieuwe beelden opgericht 
kunnen worden. Zo keurde Van Puts bestuur op aansturen van stadsingenieur 
Van Bever een voorlopige oprichtingsplaats voor het standbeeld van Gilbert Van 
Schoonbeke goed “en attendant, la réalisation du plan général et d’ensemble de 

445  Voor de stedenbouwkundige werkzaamheden in het historisch centrum, zie Lombaerde, 
‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, 241-243.

Grafiek 2.3	overzicht	locaties	van	de	opgerichte	standbeelden	in	Antwerpen	onder	de	verschillende	
burgemeesters	tussen	1830	en	1914.
Bronnen:	SAA,	archiefdossiers	standbeelden.
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la ville […] qui doit présenter un choix des emplacements assez nombreux”.446 
Vermoedelijk bestonden er in het negentiende-eeuwse Antwerpen dus toch bepaalde 
zones of  wijken die een politiek-ideologische connotatie droegen of  er in de loop van 
de jaren een ontwikkelden.
 Aanvankelijk werden de Antwerpse beelden voornamelijk in bebouwde 
omgevingen opgetrokken. Dit was een logisch gevolg van de beperkte oppervlakte 
aan groen die de stad tot de jaren 1860 bezat. Met de stadsuitbreiding en de aanleg 
van het stadspark in de jaren 1860 vond er niet alleen een vergroening van de stad, 
maar ook van de onmiddellijke omgeving van publieke beeldhouwwerken plaats.447 
Het stadspark en de omringende straten werden een geliefde plek voor standbeelden. 
De kunstenaarsbeelden van Leys, Matsijs en Jordaens kwamen op de kruispunten 
tussen het park en de Leien terecht, terwijl de beelden van de literatoren Van 
Rijswijck, Jan van Beers en Frans de Cort en van de kunstenaar Verstraete hun plaats 
in het park zelf  vonden. Deze gewoonte leek overeen te stemmen met Agulhons 
vaststelling dat culturele en politieke standbeelden doorgaans opgericht werden in 
respectievelijk groene en een bebouwde omgevingen.448 Opvallend was echter dat Van 
Rijswijck er in 1884 weggehaald werd en dat het gedenkteken van de Aanhechting 
van de Belgische kolonie er in 1911 geplaatst werd. Dat deze opdeling niet altijd 
opging, illustreerde ook het beeld van Dhanis. Het werd ingehuldigd op de Zuiderlei 
(huidige Amerikalei) te midden van een square met bloemenperk (afb. 2.6).449 Op het 
einde van de negentiende eeuw was de algemene gewoonte ontstaan om beelden in 
groenruimtes zoals parken, met bomen beplante lanen en squares te plaatsen.450

 Zoals Cohen opmerkte, was de specifieke locatie van een standbeeld beslissend 
voor de uiteindelijke invloed die het op het publiek uitoefende. De ruime kruispunten 
en pleinen werden enerzijds uitgekozen om op een waardige manier uitdrukking 

446  SAA, MA#1378/1, brief  van stadsingenieur Van Bever aan College, 1 juli 1864.
447  Tritsmans, Waardevolle bijkomstigheden, 63.
448  Agulhon, ‘Nouveaux propos sur les statues’, 13.
449  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 208.
450  Het fenomeen van de squares was via Frankrijk overgewaaid vanuit Engeland. De hoofdzakelijk in 
residentiële wijken aangelegde squares hadden een meervoudige functie. Ze begunstigden de waarde 
van de omliggende woningen en bouwterreinen, schiepen een gezonde leefomgeving en droegen 
vanwege hun onbelemmerde toegankelijkheid ook een sociale waarde. In Antwerpen werden ze 
voornamelijk aangelegd vanwege hun esthetische uitwerking. Na de voltooiing van de Geuzenhofkes 
brak de rage volledig door in Antwerpen. Zie Tritsmans, Waardevolle bijkomstigheden, 69-71.
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te geven aan het Franse republicanisme, anderzijds bevorderden deze plaatsen het 
contact tussen de monumenten en stedelingen en verzekerden ze aldus het succes van 
de politieke instelling.451 Ook in Antwerpen kwamen vele standbeelden op dergelijke 
plaatsen terecht. De pleinen en kruispunten boden naast zichtbaarheid nog andere 
voordelen. Als wezenlijk onderdeel van de negentiende-eeuwse stadsplanning 
vervulden ze, net zoals in de voorgaande eeuwen, een belangrijke maatschappelijke 
rol in het stadsweefsel.452 Hun functies als markt-, ontmoetings- en circulatieplaats 
garandeerden veel passage. Groenruimtes waren in deze periode eveneens belangrijke 
ontmoetings- en ontspanningsplekken.453 De drukte van een plek had op bepaalde 

451  Cohen, ‘Symbols of  power’, 495.
452  Tritsmans en Van Damme, ‘Agorafobie in een moderniserende metropool?’, 37-38 en 44.
453  Tritsmans, Waardevolle bijkomstigheden, 136-158.

Afbeelding 2.6	het	standbeeld	van	Francis	Dhanis	op	de	Zuiderlei	stond	opgesteld	in	een	plantsoen	
met	bloemenperken,	palmplanten	en	lantaarns,	twintigste	eeuw.	

Bron:	SAA,	PB#3724.
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momenten zeker invloed op de locatiekeuze van een gedenkteken. Tijdens de discussies 
over het monument De Wael vreesde schepen Georges Gits bijvoorbeeld dat “hij 
[de beeldhouwer] eene afgelegen plaats kieze, waar het gedenkteeken verloren zou 
staan, waar zeven achtsten der Antwerpenaars het niet zouden zien.”454 

II.1.4	 Thematische	analyse:	thema’s	en	periodes

Eeuwenlang genoten enkel koningen en heiligen het privilege om met een allegorisch 
standbeeld of  gedenkteken te worden vereeuwigd.455 Deze elitaire gewoonte leefde 
in zekere zin verder in het negentiende-eeuwse Frankrijk. De revolutionaire periode 
had dan wel vernieuwing gebracht door de persoonlijke verdiensten in plaats 
van de afkomst van de vereerde burgers centraal te stellen, de beeldhouwwerken 
verheerlijkten nog steeds persoonlijkheden die een groot sociaal of  politiek aanzien 
genoten en dus tot de top van de samenleving behoord hadden.456 Pas vanaf  de jaren 
1870 vond een thematische kentering naar een meer democratische statuomanie plaats. 
De samenleving maakte plaats voor nationale en lokale figuren die zich hadden ingezet 
voor de belangen van de nieuwe groep stemgerechtigden.457 Hargrove stelde vast dat 
in de eerste helft van de negentiende eeuw de standbeelden voor alledaagse lokale 
figuren of  tweederangsburgers in de hoofdstad Parijs inderdaad zeldzaam waren, 
maar dat deze soort in de provinciale steden en dorpen wel al opgang maakten.458 
In Groot-Brittannië vond de democratisering van uitgebeelde helden reeds in de 
jaren 1830 plaats. Na de Reform Act van 1832, die een uitbreiding van het kiesrecht 
bewerkstelligde, plaatsten ook politieke radicalen en hervormers hun voorbeelden op 
een voetstuk.459

 In Antwerpen kwamen de standbeelden voor meer bescheiden lokale 
figuren reeds voor 1870 voor. Waar Rubens, Van Dyck en Boduognat nog (inter)
nationale allures hadden, droegen Pieter van Coudenberghe en Van Rijswijck in 

454  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1894/2, 94.
455  Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, 147; Pickering en Tyrrell, ‘The public memorial of  
reform’, 11.
456  Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, 153-155; Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 247 en 265-267. 
457  Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 256; Cohen, ‘Symbols of  power’, 494.
458  Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 248.
459  Pickering en Tyrrell, ‘The public memorial of  reform’, 5.
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de eerste plaats een lokale betekenis. Hoewel de laatste in hoge artistiek-literaire 
kringen vertoefd had, kwam hij met zijn Vlaams activisme op voor de rechten van de 
gewone Antwerpenaren.460 In tegenstelling tot Brussel, waar de voorkeur gegeven 
werd aan beelden die de stichting van de Belgische natie herdachten en dus aan 
gebeurtenissen en personen die verder van de dagelijkse bekommernissen van de 
gewone bevolking stonden, dreven in de Antwerpse publieke beeldhouwkunst in de 
jaren 1860 al enige democratische aspecten boven.461 Deze democratisering moest 
begrepen worden in de zin dat niet enkel hooggeplaatste figuren, zoals koningen, 
militairen en (inter)nationale politici, vereerd werden en was dus zeker niet van 
dezelfde orde als in Groot-Brittannië. Hier vormden de standbeelden ter ere van 
democratische radicalen en hervormers een volwaardige tegenbeweging tegen de 
gevestigde politieke orde van de conservatieve krachten.462 Anderzijds nam dit niet 
weg dat er tot voor Wereldoorlog I nog steeds eersterangsburgers in het Antwerpse 
straatbeeld verschenen, zoals onder meer koning Leopold I, Matsijs en Lambermont.

De uitbreiding van onderwerpen zoals Hargrove die in de Franse jaren 1870 vaststelde, 
deed zich in Antwerpen niet voor. De voornaamste thema’s die aan bod kwamen – 
politiek, kunst en literatuur – keerden in zo goed als de volledige onderzoeksperiode 
terug (grafiek 2.4).463 Hoewel in de provincie Antwerpen vooral cultuurhistorische 
beeldhouwwerken opgericht werden, bleek in de provinciale hoofdstad het politieke 
thema minstens even populair.464 Vooral vanaf  het burgemeesterschap van De 
Wael namen dit soort beelden een hoge vlucht. Enerzijds zetten, zoals eerder 

460  Guido Goedemé, ‘Rijswijck, Theodoor van’, in: Reginald De Schryver, Bruno De Wever, Gaston 
Durnez e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging: R-Z (Tielt 1998) in: Reginald De 
Schryver, Bruno De Wever, Gaston Durnez e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging: 
R-Z (Tielt 1998) 2683-2684. Voor een uitgebreide studie van de figuur Theodoor van Rijswijck en 
zijn literair oeuvre zie Adelheid Ceulemans, Tussen liereman en literator: het poëtisch oeuvre van Theodoor 
van Ryswyck (1811-1849) (onuitgegeven doctoraatsverhandeling UAntwerpen 2013).
461  Zo werden in Brussel bijvoorbeeld het monument voor de martelaars van de omwenteling, 
ook bekend als Pro Patria (1838),  de standbeelden van generaal Augustin Daniel Belliard (1838), 
Alexander Gendebien (1874), Frédéric de Merode (1897) en de Congreskolom (1859) opgericht. Zie 
Patrick Derom (red.), De beelden van Brussel (Antwerpen 2000).
462  Pickering en Tyrrell, ‘The public memorial of  reform’, 13-14.
463  Onder de categorie ‘overige’ vielen de wetenschapper Pieter van Coudenberghe, de urbanist 
Gilbert Van Schoonbeke en het monument Briesende leeuwen. De twee beelden Boduognat en Brabo 
brachten een verhaal uit de oudheid en het monument Samson en de leeuw een bijbelverhaal.
464  Verbraeken, ‘Standbeelden in Vlaanderen’, 177.
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aangehaald, de burgemeester en zijn bestuur zich af  tegen de voorgaande katholieke 
Meetingperiode. De beelden werden ingeschakeld om de overwinning en het succes 
van het Antwerpse liberalisme in de verf  te zetten. Zelfs Jordaens, waarvan het 
standbeeld in 1886 ingehuldigd werd, kreeg in tegenstelling tot de voorgaande 
kunstenaarsbeelden een liberale betekenis toegeschreven.465 Bovendien laaide in deze 
periode de culture war tussen liberalen en katholieken hoog op. In 1879 barstte de 
schoolstrijd los die de verzoening tussen beide kampen onmogelijk maakte.466 
 Een thematische opdeling van de negentiende-eeuwse standbeelden voelde in 
vele gevallen kunstmatig aan. Zo vielen de ‘helden’ niet altijd eenvoudig onder een 
politieke of  culturele noemer te plaatsen, aangezien sommige politici ook artistiek 
actief  waren en omgekeerd.467 Verschillende Antwerpse beelden pasten niet binnen 
een enkel onderwerp, maar raakten juist verschillende thema’s aan. De dichters Van 
Beers en De Cort hadden bijvoorbeeld naam verworven in de stedelijke politiek. 
Een opdeling maakte het echter wel mogelijk enkele algemeenheden vast te stellen. 
Binnen het onderwerp kunst waren het vooral zeventiende-eeuwse kunstschilders 
die vereeuwigd werden, met als uitzonderingen de negentiende-eeuwse Leys en 
Verstraete. De politieke beelden betroffen daarentegen hoofdzakelijk recente figuren 
en gebeurtenissen. Ook de schrijvers en dichters die onder literatuur vielen, hadden 
op de zeventiende-eeuwse Willem Ogier na allen in de negentiende eeuw geleefd.
 Op vlak van herdachte periodes week Antwerpen af  van de algemene nationale 
en zelfs internationale tendensen. Vanwege het labiele politieke klimaat kregen in 
Parijs tot zeker in de jaren 1870 enkel historische figuren een gedenkteken.468 België 
sloot hierbij aan, gezien er hoofdzakelijk voor 1890 historische en na 1890 eigentijdse 
personages uitgebeeld werden.469 In Antwerpen daarentegen verschenen niet alleen 
vroeg, maar zoals Van Gerven vaststelde ook in groten getale publieke beelden 
met een contemporain onderwerp (grafiek 2.5).470 Vanaf  1856 werden initiatieven 
genomen voor standbeelden ter ere van reeds overleden of  nog levende negentiende-
eeuwse figuren, namelijk voor koning Leopold I, Lazarus Carnot en Theodoor van 

465  Evens, De openbare heldenverering in Antwerpen. 
466  Witte, ‘The battle for monasteries’, 113-126. 
467  Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 259.
468  Ibidem, 253.
469  Verschaffel, ‘Voorbeelden: monumenten voor historische figuren’, 44.
470  Van Gerven, ‘Antwerps verleden in veelvoud’, 187.
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Grafiek 2.4	Overzicht	thema’s	van	de	opgerichte	standbeelden	in	Antwerpen	onder	de	verschillende	
burgemeesters	tussen	1830	en	1914.
Bronnen:	SAA,	archiefdossiers	standbeelden.
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Grafiek 2.5	Overzicht	herdachte	periodes	van	de	opgerichte	standbeelden	in	Antwerpen	onder	de	
verschillende	burgemeesters	tussen	1830	en	1914.	
Bronnen:	SAA,	archiefdossiers	standbeelden.
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Rijswijck. Vanaf  het burgemeesterschap van Jan van Rijswijck in 1892 werden zelfs 
bijna uitsluitend beelden van negentiende-eeuwse onderwerpen ingehuldigd.471 De 
laatnegentiende-eeuwse stad had haar verleden niet langer nodig om haar imago 
van kunst- en handelsstad uit te bouwen, maar kon zich nu op recente economische, 
artistieke en politieke successen buigen.472 Behalve naar de negentiende eeuw 
verwezen de Antwerpse sculpturen voornamelijk naar de Gouden Eeuw (zestiende 
en eerste helft zeventiende eeuw). De lange achttiende eeuw werd in de publieke 
beeldhouwkunst geweerd.473

II.1.5	 Stilistische	analyse

Stilistisch gezien bestonden tussen de Europese openbare standbeelden grote 
gelijkenissen. De Franse helden werden hoofdzakelijk ten voeten uit, in eigentijdse 
kledij, met persoonlijke attributen en eventueel in het gezelschap van allegorische 
figuren uitgebeeld. Ze stonden op een eenvoudige sokkel die voorzien was van 
inscripties of  bas-reliëfs.474 In België werden tijdens de eerste decennia van de 
onafhankelijkheid de vereerde figuren op eenzelfde stereotiepe wijze voorgesteld. 
Ze namen een plechtige rustige houding aan en werden vergezeld van attributen die 
verband hielden met hun beroep of  concrete verwezenlijkingen.475 Een dergelijke 
voorstellingswijze keerde ook terug bij de Antwerpse standbeelden en dan vooral 
bij diegene ter ere van kunstenaars. Rubens, Van Dyck, Teniers, Leys, Matsijs en 

471  De twee initiatieven die oudere thema’s zouden herdenken, werden niet of  pas veel later in de 
twintigste eeuw gerealiseerd. Daarnaast vervulde het beeld Samson en de Leeuw, dat een bijbelverhaal 
voorstelde, hoofdzakelijk een decoratieve functie en verschilde het in die zin van de andere sculpturen 
uit deze periode.
472  Pil, ‘De metropool herzien’, 136.
473  Historisch onderzoek toonde reeds veelvuldig de negentiende-eeuwse Antwerpse fascinatie 
voor zijn Gouden Eeuw en dus het stilzwijgen over de lange achttiende eeuw aan. Zie bijvoorbeeld 
Goddard, ‘Investigating and celebrating the “Golden Age”’, 151-164; Pil, ‘De metropool herzien’, 129-
137; Brecht Deseure, Henk de Smaele, Guido Marnef  e.a., ‘Rubensmania: de complexe constructie 
van cultuur in heden en verleden’, in: Bertels, De Munck en Van Goethem (red.), Antwerpen: biografie 
van een stad, 189-191.
474  Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, 161; Agulhon, ‘Nouveaux propos sur les statues’, 13; 
Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 262.
475  Tollebeek en Verschaffel, ‘‘A profitable company’’, 229.
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Jordaens hadden een plechtstatige houding, droegen contemporaine kleding en 
werden geflankeerd door schildersattributen.476

 Enkele Antwerpse standbeelden weken af  van de traditionele vormgeving 
en vielen op door hun gewaagde of  vernieuwende uitwerking. In 1861 huldigde het 
stadsbestuur het standbeeld van de naakte Boduognat op de toenmalige Leopoldlei in. 
Ontblote lichamen waren nog niet algemeen aanvaard in de publieke beeldhouwkunst 
en het beeld van de Gallische held zorgde zowel binnen het stadsbestuur als bij de 
omwonenden voor veel ophef.477 Het tweede naakte standbeeld volgde pas meer dan 
twintig jaar later met de Brabofontein op de Grote Markt. Dit beeldhouwwerk was 
om nog meer redenen opvallend te noemen. De statische en bombastische vormgeving 
van de reeds opgerichte standbeelden maakte plaats voor een elegante en verfijnde 
Brabofiguur. Ook het voetstuk was verrassend: geen blokvormige sokkel, maar een 
vrije opeenstapeling van ruwe rotsblokken.478 
 Parallel met de ruimtelijke monumentalisering van de standbeelden die vanaf  
de jaren 1870 plaatsvond, werden ook enkele gedenktekens op zich monumentaler 
uitgedacht.479 Deze specifieke projecten kwamen meestal tot stand vanuit een 
samenwerking tussen beeldhouwers of  tussen beeldhouwers en architecten. 
Het monument van Loos werd ontworpen, uitgewerkt en uitgevoerd door de 
beeldhouwers Jules Pécher, Auguste Rodin en Antoine-Joseph van Rasbourgh (afb. 
2.7). De voormalige burgemeester werd niet in zijn volledige gedaante afgebeeld, 
maar kreeg een portretbuste die werd bekroond met een beeld van de Maagd van 
Antwerpen en geflankeerd door vier allegorische figuren.480 Het gedenkteken 
Schelde Vrij was eveneens tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de  
architect Jean-Jacques Winders en de beeldhouwers Jacques De Braekeleer, Louis 
Dupuis en Frans Joris. De monumentale eclectische basis met tal van architecturale 

476  Voor een stilistische beschrijving van de beelden, zie van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 
2001.
477  Vannieuwenhuyze, ‘De productie van een politieke stedelijke ruimte’, 208.
478  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 47-48.
479  Evens, De openbare heldenverering in Antwerpen. 
480  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 203-204.
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en sculpturale decoraties ondersteunde een beeldhouwkundige groep waarvan 
Mercurius de centrale figuur vormde.481

 De stilistische vernieuwing zoals die merkbaar was bij Brabo stond niet 
op zich, maar viel samen met de algemene heropleving en ontwikkelingen binnen 
de Belgische beeldhouwkunst in de laatste decennia van de negentiende eeuw. De 
nieuwe, realistische stijl vond alsmaar meer ingang.482 In de jaren 1880 en 1890 werd 
bovendien geëxperimenteerd met de voorstellingswijze van herdachte personen. 
Beeldhouwers schoven de traditionele voorstellingswijze van statige en heldhaftige 

481  Ibidem, 98-99.
482  Lettens, ‘De beeldhouwkunst tussen 1865 en 1895’, 89-90.

Afbeelding 2.7	Het	monumentale	
standbeeld	van	Jan	Frans	Loos	kwam	

tot	stand	uit	een	samenwerking	tussen	
de	drie	beeldhouwers	Jules	Pécher,	
Auguste	Rodin	en	Antoine-Joseph	

van	Rasbourgh,	gefotografeerd	door	
Joseph	Maes,	1880-1890.	

Bron:	SAA,	FOTO-GF#1245.
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figuren opzij.483 Zo gaf  beeldhouwer Frans Joris Conscience al zittend in plaats van 
al rechtstaand en volgens zijn werkelijke ouderdom weer.484 Begin twintigste eeuw 
bracht beeldhouwer Charlier een vernieuwde interpretatie van het kunstenaarsbeeld. 
Hij gaf  Verstraete dan wel in zijn volledige gedaante en rechtopstaand, in eigentijds 
kostuum en met een schilderspalaet weer, maar hij gaf  hem allesbehalve een statige 
uitstraling (afb. 2.8). Verstraete draaide zich weg van de toeschouwer, naar het 
schilderdoek dat uitgewerkt was in een grote rotsblok. De kunstschilder stond 
bovendien niet op een klassieke sokkel, maar op kleine ruwe rotsblokken die rond 
het verticale gedeelte opeengestapeld lagen.485 De artistieke vernieuwing was ook 
merkbaar bij de standbeelden die na dat van Verstraete ingehuldigd werden, zoals bij 
het Congogedenkteken, Lambermont en Dhanis.
 Het einde van de negentiende eeuw zag ook nog de opvallende opkomst van 
een ander type gedenktekens, namelijk de portretbustes of  medaillons vergezeld van 
allegorische figuren. Volgens Agulhon kregen eerder minder beroemde of  lokale 
figuren een buste in plaats van een levensgroot beeld.486 Voor Antwerpen ging dit niet 
altijd op. Van Coudenberghe die vooral om zijn lokale belang herdacht werd, kreeg 
bijvoorbeeld een klassieke beeltenis.487 Het monument Schelde Vrij verbeeldde een 
gebeurtenis die in de eerste plaats van groot belang was voor de Antwerpse haven, 
economie en identiteit, maar die evenzeer een nationale betekenis droeg. Vooral 
de directeur buitenlandse handel binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Lambermont en de Minister van Buitenlandse Zaken Rogier traden actief  op in de 
onderhandelingen.488 Beide heren werden op de schacht louter met een portretbuste 
afgebeeld.489 De meer bescheiden borstbeelden of  medaillons zoals Agulhon ze 

483  Ibidem, 106; Verschaffel, ‘Eigen helden’, 50.
484  Verschaffel, ‘Eigen helden’, 50. Wanneer het Antwerpse stadsbestuur in 1881 het initiatief  voor 
het standbeeld van Conscience nam, was de schrijver nog in leven. De 70-jarige Conscience poseerde 
verschillende malen voor Joris.
485  Verschaffel, ‘Eigen helden’, 128-129.
486  Agulhon, ‘Nouveaux propos sur les statues’, 13.
487  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 86-87; Grobet, Een onderzoek naar de evolutie 
van de vrijstaande monumentale sculptuur, 68.
488  Helma De Smedt, Peter Stabel en Ilja Van Damme, ‘Zilt succes: functieverschuivingen van een 
stedelijke economie’, in: Bertels, De Munck en Van Goethem (red.), Antwerpen: biografie van een stad, 
122; Erik Van Hooydonk, Strijd om de stroom: een politieke geschiedenis van de Schelde (Leuven 2013) 
244-246.
489  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 99.
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Afbeelding 2.8	Beeldhouwer	
Guillaume	Charlier	gaf	voor	
zijn	beeldhouwwerk	van	
kunstschilder	Theodoor	
Verstraete	een	geheel	
nieuwe	interpretatie	aan	het	
kunstenaarsstandbeeld,	1909.	
Bron:	SAA,	934#24190.

Afbeelding 2.9	Het	standbeeld	van	Evarist	Allewaert	bestond	uit	een	cilindervormige	
sokkel	die	bekroond	werd	met	een	buste	van	de	voormalige	schepen	van	Onderwijs	en	

waarrond	twee	schoolkinderen	opgesteld	stonden,	1937.	
Bron:	SAA,	FOTO-OF#4369.
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beschreef, kwamen eveneens voor. Sommigen werden bekroond met een allegorische 
figuur, zoals de beelden van Van Schoonbeke, Van Beers en Coquilhat, andere bustes 
stonden volledig op zichzelf, zoals die van Ogier, Evarist Allewaert (afb. 2.9) en de Cort.

II.2 De betrokken actoren
 
II.2.1	 Een	fluctuerende	betrokkenheid

Zoals uit het voorgaande hoofdstuk bleek, gold er geen expliciete wet- en regelgeving 
inzake de oprichting van standbeelden in de openbare ruimte, maar speelden wel 
allerhande bestuurs-, machts- en controlemechanismen mee. In tegenstelling tot 
Frankrijk, waar vooral de centrale regering de touwtjes in handen had, werden in 
België veel van die mechanismen gecontroleerd door gemeente- en stadsbesturen.490 
De realisatie van standbeelden en het hele proces dat er mee gepaard ging was een 
bijzonder elitaire aangelegenheid. Of  het nu om een nationaal of  lokaal project ging, 
de oprichtingsprocedure en de inhuldigingsceremonie werden in de eerste plaats 
gecontroleerd door de politieke elite. 
 Zoals grafiek 2.6 weergeeft, kwam het initiatief  tot de oprichting van een 
standbeeld niet enkel van lokale of  nationale politieke machthebbers, maar ook 
geregeld van andere actoren, zoals (lokale) verenigingen, bijzondere commissies 
en beeldhouwers. Tussen 1830 en 1914 werden zelfs een even hoog aantal 
publieke beeldhouwwerken voorgesteld door het Antwerpse stadsbestuur als door 
verenigingen. Nadien volgden de beeldhouwers en bijzondere oprichtingscommissies, 
die in los verband of  binnen de schoot van het stadsbestuur of  een vereniging 
gesticht werden. Soms stelden ook particulieren of  een groep individuen een 
project voor. Dit doet vermoeden dat de realisatie van een beeldhouwwerk geen 
eenvoudig eenrichtingsverkeer was waarbij de stedelijke overheid beslissingen van 
bovenaf  oplegde, maar eerder een complex kluwen van verschillende actoren die 
zich in de discussies mengden. Het aantal initiatieven per actor was geen constant 
gegeven, maar schommelde doorheen de onderzoeksperiode. In de vroegste periode 

490  Voor de Franse situatie zie onder andere Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, 148; Hargrove, 
‘Les statues de Paris’, 251.
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na de Belgische onafhankelijkheid namen vooral verenigingen of  genootschappen 
het initiatief. Tussen 1863 en 1888 verdwenen ze naar de achtergrond, terwijl het 
Antwerpse stadsbestuur en de beeldhouwers zich nu meer engageerden. 
 De periode waarin het stadsbestuur de oprichting van publieke standbeelden 
naar zich toetrok, viel samen met de zogenaamde ‘governmental revolution’ die zich 
sinds het midden van de negentiende eeuw manifesteerde. Deze revolutie hield 
in dat “along with the centralization of  power and authority, management of  the 
multiple aspects of  social existence, hitherto assumed by civil society, was gradually 

Grafiek 2.6	Overzicht	evolutie	aandeel	initiatiefnemers	per	periode.
Bronnen:	SAA,	archiefdossiers	standbeelden.
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taken over by political institutions.”491 Nochtans vierde tijdens de tweede helft van 
de negentiende eeuw in de meeste Europese steden ook het burgerlijke openbare 
leven hoogtij.492 Vrijwilligersverenigingen, politieke, wetenschappelijke en artistieke 
gezelschappen, de pers en culturele bijeenkomsten speelden een alsmaar grotere rol 
in de stedelijke samenleving en oefenden een steeds grotere druk uit op stedelijke 
overheden.493 Het was echter juist op dit moment dat het aandeel van verenigingen 
in de standbeeldendossiers afnam. Pas naar het einde van de negentiende eeuw en in 
de vroege twintigste eeuw traden ze weer als initiatiefnemers op. Vanaf  dan werkten 
de organisatoren ook meer en meer via bijzondere oprichtingscomités (grafiek 2.6).
 Het volgende gedeelte gaat na in hoeverre enerzijds nationale en vooral 
stedelijke besturen en anderzijds belangen- en vrijwilligersverenigingen en 
beeldhouwers in de loop van de negentiende eeuw hun invloed op het politieke beleid 
en de politieke besluitvorming rond standbeelden en de stedelijke ruimte uitbouwden, 
handhaafden, vergrootten of  juist ingeperkt zagen. Was er bij de oprichting van 
standbeelden en in de politisering van het Antwerpse stadslandschap een ‘governmental 
revolution’ merkbaar en zo ja, wat betekende deze ‘revolutie’ dan voor de betrokken 
actoren? Achter de investeringen die deze groepen actoren in culturele en artistieke 
aangelegenheden deden, scholen echter nog tal van andere verklaringen, zoals de 
vorming van een Belgisch nationaal bewustzijn, de consolidatie van de stedelijke 
onafhankelijkheid en de concretisering van een Antwerps particularisme. De 
onderstaande paragrafen gaan telkens dieper in op de concrete rol en de persoonlijke 
motieven en belangen van een bepaalde groep actoren. Hun onderlinge wisselwerking 
en de wisselende verhoudingen in het oprichtingsproces worden in verband gebracht 

491  Dagenais en Saunier, ‘Tales of  the periphery’, 15.
492  Jürgen Habermas, de grondlegger van het onderzoek naar de ‘public sphere’, situeerde de opkomst 
van deze burgerlijke openbare ruimte reeds in de achttiende eeuw, zie Jürgen Habermas, The structural 
transformation of  the public sphere: an inquiry into a category of  bourgeois society (Cambridge 1989).  
493  Clark, European cities and towns, 333; Gunn, The public culture, 28.
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met de zogenaamde ‘gouvernementele revolutie’ en afgetoetst aan de hand van de 
aangehaalde algemene verklaringen. 

II.2.2	 Nationale	en	provinciale	overheden

De inspraak en intenties van de Belgische regering

De nationale overheid trad met het eerder genoemde K.B. van 7 januari 1835 dan 
wel als eerste stimulator van de publieke beeldhouwkunst op, slechts een enkel 
Antwerps standbeeld kwam tot stand als gevolg van haar rechstreeks initiatief. Dit 
nam niet weg dat ze nauw betrokken was bij de uitvoering van verschillende andere 
opdrachten. Zoals in het voorgaande hoofdstuk vermeld werd, waren lokale besturen 
voor de toelating en financiering van hun openbare werken immers afhankelijk van 
de hogere overheden.494 Op verzoek van het Antwerpse bestuur leverde de Belgische 
overheid dan ook een financiële bijdrage voor verschillende beeldhouwwerken (tabel 
2.1). Wanneer de overheid op de vraag inging, verwachtte ze steeds een stedelijke 
tegemoetkoming van meestal de helft van de totale kosten die voor de vervaardiging 
van het beeld noodzakelijk waren. Zelfs wanneer het initiatief  van de centrale overheid 
zelf  kwam, zoals in het geval van het standbeeld van de Stervende Boduognat, ging 
ze uit van een financiële medewerking van Antwerpen.495

 Wanneer de Belgische overheid financieel bijdroeg aan een publiek standbeeld 
eiste ze medezeggenschap in het dossier.496 Voor het standbeeld van Leys vroeg 
burgemeester Van Put om een subsidie bij de Minister van Binnenlandse Zaken 
Eudore Pirmez. De minister stemde vlot in en zou tegemoet komen in de helft 
van de kosten.497 De Antwerpse gemeenteraad werkte voor de toekenning van de 
opdracht een openbare wedstrijd uit. Na afloop belastte de raad echter de tweede 
laureaat Joseph Ducaju in plaats van de eerste laureaat Jacques de Braekeleer met 
de uitvoering. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg de stad om een nadere 

494  Bertels, Building the city, 99.
495  SAA, MA#239, briefwisseling tussen het Antwerpse College en de Minister van Binnenlandse 
Zaken Charles Rogier, augustus 1858-maart 1859.
496  Derom (red.), De beelden van Brussel, 29.
497  SAA, MA#955/4, briefwisseling tussen stadsbestuur en Minister van Binnenlandse Zaken 
Eudore Pirmez, september 1869.
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toelichting en wilde voor het de beloofde financiële bijdrage van 20.000 BF zou 
opzenden de precieze motivering kennen.498 Ook voor het standbeeld van Matsijs 
stemde de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken Rolin-Jaequemyns toe 
in een financiële bijdrage onder de voorwaarde dat “le choix de l’artiste ainsique 
l’approbation du modèle et de la statue même, seront réservés au Gouvernement”.499 

498  Ibidem, brief  van Minister van Binnenlandse Zaken Joseph Kervyn de Lettenhove aan stadsbestuur, 
2 augustus 1871. Voor de uitslag van de jury en de gemeenteraadsbeslissing, zie Stad Antwerpen, 
Gemeenteblad, 1871/1, 353 en Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1871/2, 24. Voor de ruimere context 
over de toekenning van de opdracht aan de beeldhouwer Joseph Ducaju in plaats van Jacques de 
Braekeleer, zie Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 179-182.
499  SAA, 1020#178, brief  van Minister van Binnenlandse Zaken Rolin-Jaequemyns aan stadsbestuur, 
18 september 1878.

Standbeeld Inhuldiging Bijdrage 
staat

Procentueel 
aandeel staat Bijdrage stad Procentueel 

aandeel stad

Rubens 1840 10.000 BF 20 %
40.357,5	BF

(totaal)
80 %

Boduognat 1861 12.000 BF 44 %
15.007,20	BF

(totaal)
56	%

Teniers 1868 18.000 BF 58	%
13.000 BF

(+ 6.000 BF)
42 %

Leys 1871 20.000 BF 50	%
20.000 BF

(+ 3.000 BF)
50	%

Matsijs 1881 17.000 BF 50	%
17.000 BF

(+ 18.400 BF)
50	%

Jordaens 1886 10.000 BF 42 %
13.000 BF

(+	11.500	BF)
58	%

Tabel 2.1	 Overzicht	 financiële	 bijdragen	 aan	 Antwerpse	 standbeelden	 van	 de	 Belgische	
staat	 in	 verhouding	 tot	 de	 stad	 Antwerpen.	 Tussen	 haakjes	 staan	 de	 bijkomende	 kosten	 voor	
funderingswerken,	voetstukken	en	andere	bijkomende	kosten	vermeld.
Bron:	SAA,	MA,	archiefdossiers	standbeelden.
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Daarnaast moest het stadsbestuur de kosten van het voetstuk en de plaatsing van het 
beeld op zich nemen, zonder tussenkomst van de Belgische regering.500

In de negentiende eeuw voerde de Belgische overheid niet zozeer een doordacht 
en allesomvattend cultuurbeleid, maar stimuleerde en ondersteunde ze wel volop 
de ontwikkeling van de schone kunsten.501 Vanaf  1830 viel de oprichting van oude 
en nieuwe monumenten onder het administratief  bestuur van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen dat op zijn beurt tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
behoorde. De regering van Joseph Lebeau (Lebeau II van 18 april 1840-13 april 
1841) hevelde de onderwijskundige, wetenschappelijke en literaire aangelegenheden 
over naar het Ministerie van Openbare Werken waarover de liberale minister 
Rogier bevoegd was.502 Na Lebeau II werd de originele situatie hersteld. In 1884 
wonnen de katholieken de nationale verkiezingen en besloten ze de administratie 
van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten onder te brengen onder het 
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken, terwijl het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken het departement Openbaar onderwijs volledig opnam.503 
In 1889 werd opnieuw alles onder het laatste Ministerie samengebracht om in 
1896 weer opgesplitst te worden. Er ontstond op dit moment een Administratie 
van Hoger onderwijs, Wetenschappen en Letteren die onder het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Openbaar onderwijs viel en een Dienst Schone Kunsten 
die tot het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken behoorde. 
Uiteindelijk ontstond in 1907 een afzonderlijk Ministerie van Wetenschappen en 
Kunsten (tabel 2.2).504

 Op 7 januari 1835 verscheen naast het K.B. betreffende de oprichting van 
publieke standbeelden ook het K.B. dat de oprichting van een Koninklijke Commissie 

500  Ibidem.
501  Montens, ‘Finances publiques et art en Belgique’, 10.
502  Rogier zette zich tijdens zijn politieke carrière bijzonder hard in voor de ontwikkeling van de 
schone kunsten. Hij geloofde als geen ander dat kunst bijdroeg aan de consolidatie van de Belgische 
staat, het koningshuis en zijn politieke instellingen. Zie hiervoor Judith Ogonovszky, ‘Charles Rogier, 
mécène interposé d’un art national’, in: Kurgan-Van Hentenryk en Montens, L’argent des arts, 63-69.
503  De rechtstreekse aanleiding hiertoe was de schoolstrijd die van 1878 tot 1884 hevig woedde 
tussen de liberale en katholieke partij. Voor meer informatie over de schoolstrijd, zie Els Witte, Jean-
Pierre Nandrin, Eliane Gubin e.a., Nieuwe geschiedenis van België I: 1830-1905 (Tielt 2005) 477-499.
504  Stynen, De onvoltooid verleden tijd, 87-88; Montens, ‘Finances publiques et art’, 10; Hugues Dumont, 
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1830 Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken
Bestuur	Onderwijs,	Kunsten	en	Wetenschappen

1834 de	Theux	(k)

1840 Ministerie	van	Openbare	Werken
Bestuur	Onderwijs,	Kunsten	en	Wetenschappen

1840 Rogier	(l)

1841 Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken
Bestuur	Onderwijs,	Kunsten	en	Wetenschappen

1841 Nothomb	(l)

1845 Van	de	Weyer	(k)

1846 de	Theux	(k)

1847 Rogier	(l)

1852 Piercot (l)

1855 de	Decker	(k)

1857 Rogier	(l)

1861 Vandenpeereboom	(l)

1868 Pirmez	(l)

1870 De	Lettenhove	(k)

1871 Delcour	(k)

1878 Rolin-Jaequemyns	(l)

1885 Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken
Departement	Openbaar	onderwijs

1884 Thonissen	(k)

1887 Devolder	(k)

Ministerie	van	Landbouw,	Nijverheid	en	Openbare	Werken
Administratie	Wetenschappen,	Letteren	en	Schone	Kunsten

1884 Beernaert (k)

1884 de Moreau (k)

1889 Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken
Onderwijs,	Wetenschappen,	Letteren	en	Schone	Kunsten

1890 Mélot	(k)

1891 de Burlet (k)

1895 Schollaert	(k)

1896 Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken
Administratie	Hoger	onderwijs,	Wetenschappen	en	Letteren

1896 Schollaert		(k)

1899 de	Trooz	(k)

Ministerie	van	Landbouw,	Nijverheid	en	Openbare	Werken
Dienst	Schone	Kunsten

1889 De	Bruyn	(k)

1899 Van	der	Bruggen	(k)

1907 Ministerie	van	Wetenschappen	en	Kunsten 1907 Descamps	(k)

1910 Schollaert	(k)

1911 Poullet (k)

Tabel 2.2	Overzicht	organisatie	Departement	Onderwijs,	Kunsten	en	Wetenschappen	op	nationaal	
Belgisch	niveau	en	de	bevoegde	minsters	(k	=	katholiek;	l	=	liberaal).
Bronnen:	Montens,	‘Finances	publiques	et	art’,	10;	Dumont,	‘La	genèse	des	principes’,	29;	Van	den	
Eeckhout	en	Vanthemsche	(red.),	Bronnen voor de studie van het hedendaagse België,	489-490.
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voor Monumenten (KCM) bekrachtigde. De KCM trad op als adviesorgaan 
voor de Belgische overheid en had als voornaamste taken het toezicht op de 
conservatie en restauratie van monumenten en de raadgeving inzake monumentale 
nieuwbouwprojecten.505 Hoewel in de functieomschrijving niets vermeld stond over 
haar betrokkenheid bij de oprichting van standbeelden of  gedenktekens, deelde ze 
toch geregeld haar standpunten over de meest geschikte locatie mee. Dit advies 
was echter niet bindend.506 Bij de zoektocht naar een plaats voor het standbeeld van 
Pieter Paul Rubens, bijvoorbeeld, evalueerde de KCM in opdracht van de Minister 
van Binnenlandse Zaken Barthélémy de Theux de locaties die reeds als optie naar 
voor geschoven waren, waarna ze haar eigen voorkeur kenbaar maakte.507 In 1879 
raadpleegde Minister Rolin-Jaequemyns eveneens de KCM inzake het standbeeld van 
Quinten Matsijs. Aangezien zijn Ministerie een deel van het standbeeld bekostigde, 
verlangde hij van het Antwerpse stadsbestuur dat het alle aantekeningen die de KCM 
opgesomd had in rekening bracht.508 
 Het K.B. van 31 mei 1860 regelde de uitbreiding van de KCM met provinciale 
briefwisselende leden. Het voornaamste opzet van deze provinciale commissies was 
de inbreng van het lokale niveau te verhogen. Concreet bereidden ze de adviezen van 
de centrale commissie in Brussel voor en stonden ze in voor de opvolging en controle 
ervan.509 De wijziging had echter geen invloed op de betrokkenheid van de KCM bij 
de oprichting van Antwerpse standbeelden. Onder de provinciale commissieleden 
waren aanvankelijk zelfs geen beeldhouwers opgenomen, pas in 1887 trad Ducaju 
toe.510 Tijdens de vergaderingen werden bovendien nooit kwesties besproken met 
betrekking tot standbeelden.511 De communicatie tussen het centrale en provinciale 

‘La genèse des principes directeurs du droit public belge de la culture entre 1830 et 1940’, in: Kurgan-
Van Hentenryk en Montens, L’argent des arts, 29; Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche 
(red.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw (Brussel 2009) 489-490. 
505  Stynen, De onvoltooid verleden tijd, 31-35.
506  Ibidem, 89.
507  SAA, MA#1085/4, brief  van Commission Royale des Monuments aan Minister van Openbare 
Werken, 13 mei 1840.
508  SAA, 1020#178, brief  van Rolin-Jaequemyns aan burgemeester De Wael, 2 augustus 1879.
509  Stynen, De onvoltooid verleden tijd, 119; Dobbels, ‘Aanzetten voor een erfgoedbeleid’, 132.
510  Stynen, De onvoltooid verleden tijd, 121; Bulletijn van het Comiteit van Briefwisselende Leden der 
Koninklijke Commissie van Monumenten en van het bestuur van het Museum van Oudheden enz. te Antwerpen: 
jaren 1887-1890, vol. III (Antwerpen 1891) 6.
511  Bulletijn van het Comiteit der Briefwisselende Leden van de Koninklijke Commissie van Monumenten, vol. 
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niveau verliep niet altijd even gestructureerd.512 In 1906 contacteerde het Antwerpse 
College in het kader van het standbeeld voor de vijftiende-eeuwse bouwmeester 
Pieter Appelmans op eigen initiatief  de centrale dienst van de KCM. Het beeld 
zou opgericht worden op de Handschoenmarkt tegen de gevel van de Onze-Lieve-
Vrouwe kathedraal.513 Een kleine maand later ontving het stadsbestuur een brief  van 
de provinciale commissie omdat die in de Antwerpse pers over de plannen gelezen 
had. De commissie vroeg zich af  of  deze geruchten klopten en eiste dat de kwestie 
aan de KCM voorgelegd werd.514

De nationale financiering van cultuur en schone kunsten – waaronder de subsidies 
voor musea, de Koninklijke Commissie voor Monumenten en de constructie en 
restauratie van gemeentelijke monumenten vielen – nam in de loop van de negentiende 
eeuw gestadig toe, voornamelijk ten gevolge van de diversifiëring van het artistieke 
landschap.515 Zoals tabel 2.1 aantoont, leverde de Belgische overheid na 1850 echter 
alsmaar minder en vanaf  eind jaren 1880 zelfs helemaal geen bijdragen meer aan 
de realisatie van Antwerpse standbeelden. Het stimulerende kunstenbeleid dat de 
Belgische overheid in de eerste decennia na de Belgische onafhankelijkheid voerde, 
had als voornaamste doel de ontwikkeling en fundering van een nationaal sentiment 
en nationale identiteit. De schilderkunst beeldde roemruchte historische taferelen 
en karakteristieke Belgische landschappen uit, terwijl nieuw opgerichte instellingen 
zoals bibliotheken, musea en archieven historische bronnen en dus de dierbare 
geschiedenis van het jonge land bewaarden.516 Daarnaast ging er een groot deel van 

I-V (Antwerpen 1861-1904).
512  Jeroen Cornilly, Architect en ambtenaar : de West-Vlaamse provinciaal architecten en de 19e-eeuwse 
architectuurpraktijk (Leuven 2016) 200.
513  SAA, MA#621657, brief  van College aan Koninklijke Commissie van Monumenten, 25 mei 1906.
514  Ibidem, brief  van Comiteit der briefwisselende leden KCM aan gemeentebestuur, 16 juni 1906.
515  Montens, ‘Finances publiques et art’, 11-12.
516  Ibidem, 14; Jo Tollebeek en Tom Verschaffel, ‘Natie, gescheidenis en legitimatie’, in: 
Hoozee, Tollebeek en Verschaffel (red.), Mise-en-scène, 17-23; Serge le Bailly de Tilleghem, ‘De 
historieschilderkunst: een patriottisch genre’, in: Hoozee, Tollebeek en Verschaffel, Mise-en-scène, 25-
33; Lut Pil, ‘De schilderkunst in dienst van het jonge België’, in: Deprez en Vos, Nationalisme in België, 
51-59.



151

het budget naar het onderhoud, de restauratie en de oprichting van monumenten, 
standbeelden en antieke gebouwen.517

 Naarmate de Belgische onafhankelijkheid minder fel betwist werd, was 
een nationalistische kunst- en cultuurproductie minder urgent. Kunst moest nu 
eerder de nationale eenheid verbeelden die door de politieke ontwikkelingen – zoals 
de toegenomen tegenstelling tussen katholieke en liberale politici – op de proef  
gesteld werd.518 Opmerkelijk was dat de Belgische staat rond de eeuwwisseling 
opnieuw bereid was een aanzienlijke som te leveren voor de oprichting van een 
gedenkteken ter ere van het beschavingswerk in Congo.519 Vermoedelijk speelde ook 
hier een legitimeringsdrang mee. Door artistieke projecten te ondersteunen die de 
kolonie verheerlijkten, weerlegde de overheid de kritiek die buitenstaanders op de 
Congopolitiek van koning Leopold II uitten. Zowel de regering van de katholieke 
eerste minister August Beernaert als verschillende Antwerpse zakenmannen 
steunden eind jaren 1880 openlijk de koloniale ontwikkeling.520 Op vlak schone 
kunsten en publieke beeldhouwkunst trok de Belgische natie weinig controle naar 
zich toe. Politiek-cultureel gezien nam de nood aan een bewust en centraal gestuurd 
beleid gauw af  en ook op institutioneel vlak werd voortdurend geschoven met de 
bestaande of  nieuw opgerichte structuren. Vermoedelijk kwam hier pas verandering 
in na de oprichting van het volwaardige Ministerie van Wetenschappen en Kunsten 
in 1907. 

Toekijken vanaf  de zijlijn: het provinciale niveau

Het Antwerpse provinciale niveau speelde een eerder passieve rol bij de oprichting 
van standbeelden. Gemeentebesturen dienden op voorschrift van de Gemeentewet 

517  Montens, ‘Finances publiques et art’, 12. Voor meer informatie over de rol van monumentale 
gedenktekens in het jonge België, zie Lut Pil, ‘Quasimodo of  Apollo? De romantische historische 
verbeelding en de beperkingen van het ‘heroïsche’ monument in het jonge België (1830-1860)’, in: 
Tollebeek, Ankersmit en Krul, Romantiek en historische cultuur, 255-272.
518  Stynen, De onvoltooid verleden tijd, 75.
519  SAA, MA#1379/1, uittreksel College, 8 april 1898. Dit initiatief  voor het Congogedenkteken 
werd echter nooit verwezenlijkt. De Kamer van Koophandel hernam later in 1908 wel het idee 
voor een Antwerps Congogedenkteken, zie Grobet, Een onderzoek naar de evolutie van de vrijstaande 
monumentale sculptuur, 148-149; van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 132-133.
520  Witte, Craeybeckx en Meynen, Politieke geschiedenis van België, 154-155.
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bepaalde besluiten ter goedkeuring aan de bestendige deputatie voor te leggen, 
zoals onder andere die over de herstelling en afbraak van monumenten.521 De 
raadsbeslissingen omtrent standbeelden legde het Antwerpse stadsbestuur eveneens 
voor aan de provincie. De goedkeuring van de bestendige deputatie volgde in de meeste 
gevallen vrij snel.522 Daarnaast trad de provincie geregeld op als bemiddelaar tussen 
de centrale overheid en het stedelijk bestuur of  de initiatiefnemers. In het geval van 
het Rubensstandbeeld was het provinciegouverneur Rogier die de initiatiefnemende 
Société des Sciences, Lettres et Arts d’Anvers (SSLAA) liet weten dat de Minister 
van Binnenlandse Zaken de Theux de Koninklijke Commissie voor Monumenten 
opgetrommeld had.523 De onderhandelingen tussen de stad Antwerpen en de 
Belgische staat over de financiering van het standbeeld van de barokke kunstschilder 
David Teniers II verliepen eveneens via de provinciale administratie.524 
 Het Antwerpse provinciebestuur werd, in tegenstelling tot de provincie 
West-Vlaanderen die met haar reglement van 23 juli 1840 zelf  actief  optrad als 
promotor van publieke standbeelden, vooral door andere actoren betrokken bij de 
behandeling van een oprichtingsaanvraag.525  Beeldhouwer Léonard De Cuyper uitte 
in 1849 bijvoorbeeld de wens om een standbeeld voor de Antwerpse barokke schilder 
Antoon Van Dyck op te richten. Om de kosten te dekken, vatte hij het idee op om een 
loterij te organiseren van een van zijn andere beeldhouwwerken. In september 1852 
vroeg hij hiervoor de toestemming aan de provinciegouverneur en het stadsbestuur. 
Enkele maanden later liet hij aan het Antwerpse College weten dat de provincie nog 

521  Tijs, Tot cieraet deser stadt, 283.
522  Op 22 september 1879 zond het College bijvoorbeeld een uittreksel van het raadsverslag van 
13 september op waarin de gemeenteraad het krediet van 34.000 BF, het materiaal marmer en het 
kruispunt van de Maria-Theresialei met het stadspark als oprichtingsplaats voor het standbeeld van 
Matsijs goedgekeurd had. Op 26 september was de beslissing reeds goedgekeurd door de bestendige 
deputatie. Zie SAA, 1020#178, briefwisseling stadsbestuur en provinciebestuur, september-oktober 
1879.
523  SAA, MA#1085/4, brief  van gouverneur aan Société des Sciences, Lettres et Arts d’Anvers, 24 
maart 1840.
524  SAA, MA#955/3, briefwisseling tussen Antwerps stadsbestuur, provinciegouverneur en 
beeldhouwer Joseph Ducaju, eind mei-juni 1864.
525  Voor het West-Vlaamse reglement, zie Stynen, De onvoltooid verleden tijd, 86; Cornilly, Architect en 
ambtenaar, 191-192.
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geen beslissing had kunnen nemen, aangezien de stad nog niet “bepaeldelijk over de 
daer stelling van het monument van van Dyck beslist heeft.”526 
  Financieel gezien had de Antwerpse provincie geen enkele verplichting.527 
Op aanraden van de nationale overheid zocht de stad Antwerpen echter weleens 
financiële steun bij de provincie, zoals bij de standbeelden van Boduognat en Van 
Dyck, maar uiteindelijk kwam hier niets van in huis. De provincies bezaten weinig 
middelen en hadden eenvoudigweg niet altijd de mogelijkheid om zich op politiek, 
maatschappelijk en cultureel vlak te engageren.528 De Antwerpse provincie deelde 
slechts een enkele keer in de kosten. Nadat de geldinzameling voor het standbeeld 
van Rubens – die louter onder Antwerpenaren georganiseerd werd – te weinig geld 
opgebracht had, besloot ze 5000 BF te sponsoren.529 De casus van het Rubensbeeld 
maakte haar beperkte mogelijkheden en invloed echter meteen pijnlijk duidelijk. De 
provinciale bijdrage bedroeg immers slechts een kleine 10% van de totale kostprijs 
(tabel 2.3). In de aanloop van de Rubensfeesten van 1840 attendeerde de provincie, 
weliswaar in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken, de SSLAA erop dat 
niet alleen de stad, maar ook de provincie en de staat een bijdrage geleverd hadden 
en dat, indien de Société “avait l’intention d’indiquer par qui ce monument a été 
érigé”, dit zeker vermeld diende te worden.530 De provinciegouverneur Henri de 
Brouckère woonde de grootse inhuldigingsplechtigheid van het Rubensbeeld bij.531 
Na de toespraak van burgemeester Le Grelle, staken de Brouckère en Conscience 
– die in naam van de Vlaamsgezinde culturele vereniging De Olijftak sprak – op 
hetzelfde moment van wal.532 Een van de politiecommissarissen die een rapport 
van de festiviteiten opgesteld had, getuigde: “un artiste (le Sr Conscience) exprima, 
d’après le programme, l’hommage des artistes à Rubens; mais au même moment que 

526  SAA, MA#955/1, briefwisseling tussen College, beeldhouwer Léonard De Cuyper en 
provinciegouverneur, september-november 1852.
527  Steve Heylen, Bart de Nil, Bart d’Hondt e.a., Geschiedenis van de provincie Antwerpen: een politieke 
biografie, vol. 1 (Antwerpen 2005) 43.
528  Heylen, de Nil, d’Hondt e.a., Geschiedenis van de provincie Antwerpen, 64-66.
529  Grobet, Een onderzoek naar de evolutie van de vrijstaande monumentale sculptuur, 51.
530  SAA, MA#1085/4, brief  van gouverneur aan Société des Sciences, Lettres et Arts d’Anvers, 2 
juli 1840.
531  Ook bij latere beelden was de provincie geregeld vertegenwoordigd op de feestelijke inhuldigingen, 
zoals onder meer bij die Theodoor van Rijswijck, David Teniers II en Léopold de Wael.
532  Voor meer informatie over De Olijftak, zie de paragrafen over de standbeelden van Pieter Paul 
Rubens en Theodoor van Rijswijck in respectievelijk hoofdstuk IV en V.
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Tabel 2.3 Overzicht	organisatie	nationale,	provinciale	en	stedelijke	overheden	en	hun	politieke	kleur	
tussen	1830	en	1914	(grijs	=	unionisme,	blauw	=	liberaal,	oranje	=	katholiek,	geel	=	Meeting).



155

cet artiste pris la parole, Monsieur le Gouverneur, commenca de lire un discours qui 
n’avait pas été annoncé, il s’en suivit donc que deux discours furent prononcés à la 
fois”.533 Consciences woorden zouden volgens de commissaris bovendien op een veel 
groter en langer applaus onthaald zijn dan die van de Brouckère.534

II.2.2	 Het	stadsbestuur	en	de	stedelijke	commissies

De Belgische overheid gaf  dan wel een eerste belangrijke aanzet tot de ontwikkeling 
van een nationalistische kunst en cultuur, het waren uiteindelijk vooral de lokale 
besturen die een niet te onderschatten rol speelden in de organisatie, ontplooiing 
en ondersteuning van schone kunsten.535 Negentiende-eeuws urban governance 
draaide volgens Morris in grote mate om “the creation of  ‘meanings’” aan de hand 
van enerzijds wetenschappelijke en professionele kennisontwikkeling en anderzijds 
symbolische representaties en publieke rituelen.536 In Engeland had het stedelijk 
liberalisme tegen de jaren 1870 een eigen volwaardig repertorium van dergelijke 
burgerlijke rituelen en praktijken ontwikkeld.537 Ook andere Europese stadsbesturen 
investeerden intensief  in publieke ceremonies, kunst en cultuur om hun lokale 
trots, identiteit en vooruitgang te symboliseren en hun politieke onafhankelijkheid 
tegenover de staat en andere steden duidelijk te stellen.538 Daarnaast gingen er 
socio-economische motieven achter schuil. Een bruisende publieke stedelijke cultuur 
zwengelde de handel en industrie aan, verhoogde de residentiële aantrekkingskracht 
en bevorderde de sociale cohesie binnen de stedelijke gemeenschap.539 Zoals reeds 
eerder aangehaald maakten de fysieke ruimte, publieke gebouwen en standbeelden 
volwaardig deel uit van deze politiek-burgerlijke machtscultuur. Vooral vanaf  de 

533  SAA, MA#1085/4, brief  van politiecommissaris van de derde sectie aan burgemeester Le Grelle, 
26 augustus 1840.
534  Ibidem.
535  Dumont, ‘La genèse des principes directeurs’, 30; Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 
112.  
536  Morris, ‘Governance: two centuries of  urban growth’, 11.
537  Gunn, ‘Ritual and civic culture’, 226-241. 
538  Ibidem, 229-231; Stobart, ‘Building an urban identity’, 485-498; Meirlaen, ‘‘Voor de glorie van de 
stad’’, 110-115; Stobart, ‘Identity, competition and place promotion’, 163-182.
539  Furnée, ‘The Hague, city of  wealth’, 130-135; Vanderpelen-Diagre, ‘Als kunst liberaal kleurt’, 
24-25.
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jaren 1860 concentreerden stedelijke autoriteiten zich op de vormgeving van de 
‘officiële stad’ om mee de stedelijke burgertrots te symboliseren.540 
 In de Engelse provinciesteden en kleinere industrie- en handelssteden 
bleef  de publieke burgerlijke cultuur bijzonder populair tot aan Wereldoorlog 
I, terwijl in de grotere industriële kernen het enthousiasme reeds afnam vanaf  
de jaren 1880.541 Ben Roberts weerlegde echter deze algemeen aanvaarde succes- 
en vervalperiodes en toonde aan dat de tradities nog lang in de twintigste eeuw 
verder leefden, weliswaar in aangepaste vorm om aan de nieuwe maatschappelijke 
eisen inzake vrijetijdsbesteding en ontspanning te beantwoorden.542 Het volgende 
gedeelte gaat na op welke momenten, met welke redenen en op welke manieren het 
Antwerpse stadsbestuur zich mengde in de debatten rond de standbeelden en hoe dit 
in verband gebracht kon worden met de governmental revolution van de tweede helft 
van de negentiende eeuw. Hierbij wordt zowel gekeken naar interne – bijvoorbeeld 
specifieke functies en personen binnen het stadsbestuur – en externe – bijvoorbeeld 
partijpolitieke invloeden – factoren die meespeelden.

Het Antwerpse stadsbestuur nam tussen 1830 en 1914 regelmatig zelf  het initiatief  
tot de oprichting van publieke standbeelden (grafiek 2.7). Onder burgemeesters Le 
Grelle en Loos was het gebruik nog niet volledig doorgedrongen, maar vanaf  de 
jaren 1860 nam het aantal beelden in rechtstreekse opdracht van de stad aanzienlijk 
toe. Dit groeiende zelfbewustzijn inzake standbeelden viel niet alleen samen met de 
algemene doorbraak van de statuomanie in de Scheldestad, maar ook met het ontstaan 
en de ontwikkeling van een Antwerps politiek particularisme waar burgemeester Van 
Put en zijn meetingpartij van aan de wieg stonden.543 Het aantal stadsinitiatieven 
nam onder De Wael alleen maar toe om naar het einde van de negentiende eeuw – 
ten tijde van burgemeester Van Rijswijck, Hertogs en De Vos – opnieuw te dalen. 
 Het stadsbestuur had een grote, zo niet de grootste invloed op de oprichting 
van standbeelden. Ze keurde in de eerste plaats goed of  het beeld er kwam, besliste 

540  Gunn, The public culture, 36-59; Stobart, ‘Building an urban identity’, 492.
541  Gunn, ‘Ritual and civic culture’, 233.
542  Ben Roberts, ‘Entertaining the community: the evolution of  civic ritual and public celebration, 
1860-1953’, Urban History 44.3 (2016) 444-463.
543  Beyen, Duerloo, Van Goethem en Van Loon, ‘Het calimerocomplex van de stad’, 82-84.



157

0

1

2

3

4

5

6

7

Stadsbestuur Staat Vereniging Bijzonder comité Beeldhouwer Individu

Grafiek 2.7	Overzicht	aandeel	 initiatiefnemers	onder	de	verschillende	burgemeesters	tussen	1830	
en 1914.
Bronnen:	SAA,	archiefdossiers	standbeelden.

Grafiek 2.8	 Totaal	 aantal	 gerealiseerde	 beelden	 zonder	 en	 met	 wedstrijdprocedure	 onder	 de	
verschillende	burgemeesters	tussen	1830	en	1914.
Bronnen:	SAA,	archiefdossiers	standbeelden.
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over de locatie waar het opgericht mocht worden en was zo goed als altijd financieel 
betrokken. Voor zes standbeelden – Van Schoonbeke, Conscience, Schelde Vrij, Franse 
Furie, Brabofontein en Briesende Leeuwen – nam de stad (zo goed als) de volledige 
kosten op zich. Voor een gelijkaardig aantal beelden deelde ze de kosten met de centrale 
overheid, maar voor het grootste aandeel betaalde ze enkel de plaatsingskosten, de 
funderingswerken of  het voetstuk. Dankzij deze beperkte financiering behield het 
stadsbestuur steeds een zekere zeggenschap over het project, zoals bijvoorbeeld over 
de artistieke kwaliteit, in plaats van enkel over de oprichtingsplaats.544 

Wanneer een beslissing genomen moest worden over een van de voornoemde zaken, 
kwam het College of  de gemeenteraad steeds met een enkel besluit naar buiten. Deze 
besluiten waren echter lang niet altijd unaniem. Soms stemden raadsleden tegen 
voorstellen of  onthielden ze zich van de stemming. Daarnaast hadden sommige 
politici tijdens de debatten een groter gewicht in de schaal kunnen leggen dan 
anderen. Het Antwerpse stadsbestuur was geen eensgezinde groep, maar bestond uit 
persoonlijkheden die nu en dan autonoom optraden of  uit groepen persoonlijkheden 
die door tal van interne en externe factoren gevormd werden. 
 Aangezien de aanvraag tot de oprichting van een standbeeld zo goed als altijd 
tot de burgemeester en schepenen gericht werd, speelden de opeenvolgende Colleges 
een beslissende rol. Zij zonden de vraag al dan niet door aan de gemeenteraad of  
aan de Commissie van Schone Kunsten. Binnen het schepencollege was de schepen 
van Schone Kunsten, als voorzitter van de Commissie van Schone Kunsten, het 
nauwst betrokken bij de dossiers van de beeldhouwwerken (tabel 2.4). Samen met 
de overige raadsleden die in de Commissie zetelden beoordeelde hij de uitgebeelde 
onderwerpen, de ontwerpen en schaalmodellen, de voorgestelde oprichtingsplaatsen, 
de proefopstellingen en dergelijke meer. De rapporten van de Commissie kwamen 
steeds voor in de gemeenteraad waar de overige raadsleden de mogelijkheid 
hadden hun mening te uiten. Soms nam het College echter eerst contact op met 
de stadsingenieur of  -architect, zoals bijvoorbeeld bij de beelden voor Van Dyck, 
Boduognat, Van Rijswijck en Loos. Deze stadsbedienden konden dus eveneens 
de keuzes van het stadsbestuur in een bepaalde richting sturen.545 Opvallend was 

544  Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 268.
545  SAA, MA#955/1, brief  van stadsarchitect Pierre Bruno Bourla aan College, 17 augustus 1849 ; 
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ook dat naar het einde van de negentiende eeuw toe voor sommige standbeelden 
de beslissingen uitsluitend door het College genomen werden. Het betrof  steeds 
sculpturen met meer bescheiden afmetingen of  met een opstellingsplaats in het park. 
In dergelijke gevallen was het College toegestaan beslissingen te nemen zonder 
overleg te plegen met de gemeenteraad.546 
 Wanneer standbeelden gerealiseerd werden via een wedstrijdprocedure 
konden het stadsbestuur of  sommige raadsleden ook langs deze weg hun invloed 

SAA, MA#239, brief  van stadsbestuur aan stadsingenieur Frans Stoop, 2 september 1858; SAA, 
MA#955/3, brief  van stadsarchitect Pieter Dens aan College, 12 maart 1864; SAA, MA#1378/3, 
brief  van stadsingenieur Théodore Van Bever aan College, 3 april 1873.
546  SAA, MA#1378/3, losse notities kantlijn brief  van stadsbestuur Leuven aan stadsbestuur 
Antwerpen, 13 januari 1894. Zie ook verder in dit hoofdstuk onder het gedeelte over de 

Tabel 2.4 Overzicht	schepenen	van	Schone	Kunsten	en	Openbare	Werken	tussen	1830	en	1914.
Bronnen:	SAA,	554#65,	samenstelling	van	het	college	sinds	1872;	Een eeuw openbare werken,	23.

Schone Kunsten Openbare Werken

Le Grelle

1830-… Onbekend 1830-… Onbekend

1838-… Gustave	Piéron 1832-1839 Janssens

…-… Onbekend …-… Onbekend

Loos

1848-1860 Jules	De	Vinck

…-… Onbekend1860-1862 J.P.F.	Delvaux

1862-1863 Onbekend

Van	Put 1863-1872 Ch.-Fr.	d’Hane-Steenhuyse 1863-1872 J.-F.	Van	den	Bergh-Elsen

De	Wael

1872-1880 Jacques	Cuylits

1872-1891 Joseph	Lefebvre
1880-1882 Arthur	Van	den	Nest

1882-1885 Jacques	Cuylits

1885-1889 Jean Nauts

1890-1892 Louis	De	Winter 1891-1892 Alfons	Hertogs

Van	Rijswijck

1892-1895 Louis	De	Winter 1892-1895 Alfons	Hertogs

1895-1906 Frans	Van	Kuyck

1895-1902 Arthur	Goemaere

1902-1903 René	Bosmans

1903-1906 Felix	Ceulemans

Hertogs 1906-1909 Frans	Van	Kuyck 1906-1908 Alfons	Hertogs

De	Vos 1909-1914 Frans	Van	Kuyck 1908-1918 Louis	Strauss
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doen gelden. In Antwerpen werd de wedstrijdformule aan het einde van de jaren 
1860 gebruikelijk. Onder De Wael, Van Rijswijck en De Vos vond een aantal 
inhuldigingen plaats van beelden die het resultaat waren van een prijskamp (grafiek 
2.8). Zowel voor de beelden van Leys, Conscience, Schelde Vrij, Franse Furie als 
De Wael had het stadsbestuur inspraak in de jurysamenstelling, waardoor het er 
voor kon zorgen dat een of  meerdere raadsleden of  de stadsbouwmeester deel 
uitmaakten van het korps. Bij het gedenkteken Schelde Vrij was het stadsbestuur 
zelfs oververtegenwoordigd in de jury van de eerste wedstrijdronde. Niet alleen het 
voltallige College van Burgemeester en Schepenen, maar ook de hele Commissie 
van Schone Kunsten keurde mee.547 Ook wanneer bijzondere oprichtingscommissies 
of  initiatiefnemende verenigingen en niet de stad de wedstrijd organiseerden, was 
het Antwerpse bestuur doorgaans vertegenwoordigd in de jury. Voor het standbeeld 
van Van Beers, bijvoorbeeld, was het Middencomiteit Gedenkteeken Jan van Beers 
verantwoordelijk voor de wedstrijd. De voorzitter van het Middencomiteit was raadslid 
en toekomstig burgemeester Jan van Rijswijck. Hij kon vermoedelijk bekomen dat de 
schepen van Schone Kunsten en twee raadsleden samen met vier kunstenaars de jury 
uitmaakten.548 Ook in andere dossiers stelde het stadsbestuur weldoordachte eisen, 
waardoor het op de hoogte bleef  van organisatorische aangelegenheden en waardoor 
het via afgevaardigde juryleden gewicht kon leggen op bepaalde beslissingen. 
 Verschillende stadsbestuursleden engageerden zich volop voor de stedelijke 
schone kunsten in het algemeen en de publieke beeldhouwkunst in het bijzonder. 
Een sprekend voorbeeld was de Antwerpse liberale politicus Arthur Van Den Nest 
(1843-1913). In 1872 werd Van den Nest verkozen tot raadslid binnen het homogeen 
liberale bestuur van burgemeester De Wael. Hij maakte meteen deel uit van de 
stedelijke Commissie van Schone kunsten.549 Tussen 1880 en 1882 bekleedde hij het 
ambt van schepen voor Schone Kunsten (tabel 2.4), waarna hij opnieuw als gewoon 
in de Commissie zetelde.550 De toewijding van Van den Nest bleef  echter niet beperkt 
tot zijn officiële politieke functie. Zo was hij lid van de raad van bestuur van de 

oprichtingsprocedure van vrijstaande publieke beelden.
547  SAA, MA#955/3, uittreksel College, 7 februari 1873.
548  ‘Gedenkteeken aan dichter Van Beers’, Het Laatste Nieuws, 8 april 1891.
549  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1872/2, 204.
550  Dit deed hij tot aan het eind van zijn carrière als gemeenteraadslid in 1907. Tijdens de periode 
1885-1900 was hij schepen van Financiën.
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Antwerpse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en van de Commissie der 
Antwerpse musea en was hij voorzitter van de Société Royale d’Encouragement des 
Beaux-Arts d’Anvers.551 Van den Nest was nauw betrokken bij tal van initiatieven 
voor publieke standbeelden. Hij maakte ondermeer deel uit van het centrale bureau 
van het Comité central Monument de Wael dat door het Antwerpse stadsbestuur in 
1892 ingericht was.552 Van den Nest was gebeten door de koloniale ondernemingen 
van koning Leopold II en dreef  via zijn Anglo-Belgian Indian Rubber and Exploration 
Company zelf  handel met de Kongo-Vrijstaat.553 Zijn toewijding vertaalde zich in de 
oprichting van drie koloniale gedenktekens. Van 1891 tot 1895 was hij lid van het 
Comité pour l’érection d’un monument au commandant C. Coquilhat dat een nauwe band 
met de Société Royale de Géographie d’Anvers (SRGA) onderhield.554 Naar aanleiding 
van de inhuldiging van de spoorweg tussen Matadi en Stanley-Pool in 1898 stelde 
hij samen met zijn collega-schepen Arthur Goemaere voor “een gedenkteeken op 
te richten als een duurzaam blijk van hulde aan Leopold II”.555 Dit monument zou 
er nooit komen, maar wel het gedenkteken voor de aanhechting van de Belgische 
kolonie dat gerealiseerd werd door de Antwerpse Kamer van Koophandel waar Van 
den Nest eveneens lid van was.556 Ten slotte nam de Club Africain d’Anvers, onder 
voorzitterschap van niemand minder dan Van den Nest, in 1910 het initiatief  voor 
het standbeeld van baron Francis Dhanis, een officier die werkzaam geweest was in 
Kongo-Vrijstaat.557 De voorliefde van Van den Nest voor de koloniale onderneming 
hing niet alleen samen met zijn eigen voornoemde ondernemingen, maar ook met 

551  R. Bonnaerens, ‘Nest (Van den)’, in: Biographie coloniale belge/Belgische koloniale biografie, vol. V 
(Brussel 1958) 637.
552  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1892/2, 266; SAA, MA#1073/1, verslag van het Bureel aan het 
Middencomiteit, 18 mei 1894.
553  Bonnaerens, ‘Nest (Van den)’, 637; Greta Devos en Ilja Van Damme, In de ban van Mercurius: twee 
eeuwen Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen-Waasland 1802-2002 (Tielt 2002) 130.
554  Camille Coquilhat was onder meer vice-gouverneur van de Kongo-Vrijstaat geweest, zie A. Engels, 
‘Coquilhat’, in: Biographie coloniale belge/Belgische koloniale biografie, vol. I (Brussel 1948) 250-260.
555  SAA, MA#1379/1, uittreksel College, 11 maart 1898. 
556  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 133.
557  Ibidem, 208.
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de functie die de havenstad Antwerpen als draaischijf  van de koloniale handel 
vervulde.558

De negentiende-eeuwse publieke standbeelden waren politiek-ideologisch beladen 
objecten. De politieke kleur van de burgemeesters, schepenen en raadsleden en hun 
trouw aan een bepaalde partij wogen dus in zekere mate door op de discussies die er 
over gevoerd werden. Tijdens de eerste decennia na 1830 werd België geleid door 
unionistische regeringen waarin zowel gematigde katholieken als gematigde liberalen 
zetelden. Lange tijd werd aangenomen dat partijvorming zich in deze periode nog 
niet voordeed en dat politici in eigen naam handelden. Henk de Smaele toonde echter 
aan dat hoewel de levensbeschouwelijke strijd eerder op de achtergrond sluimerde, 
de Kamerleden zich tijdens politieke vergaderingen reeds in een links en een rechts 
of  een liberaal en katholiek kamp groepeerden.559 Waarschijnlijk liet een dergelijke 
partijvorming zich ook op lokaal niveau gevoelen. De Antwerpse stadsbesturen 
onder burgemeesters Le Grelle en Loos waren dan wel gemengde, unionistisch 
gezinde besturen, volgens Lode Wils traden de ideologische verschillen al tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen van 1836 op de voorgrond.560 De vijandigheid tussen 
de antiklerikale liberalen en de katholieken zou echter veel minder agressief  en 
algemeen geweest zijn dan in bijvoorbeeld een stad als Gent.561 Vermoedelijk was 
deze mildheid een van de redenen waarom het Rubensbeeld nauwelijks slachtoffer 
was van ideologische conflicten.562 
 Pas vanaf  de jaren 1870 doken in het Antwerpse landschap standbeelden op 
die lokale politieke actoren en gebeurtenissen eerden. Het gedenkteken van Loos, dat 
tussen 1873 en 1876 tot stand kwam, was geen initiatief  van het stadsbestuur, maar 
van een bijzonder oprichtingscomité waarbij echter wel heel wat lokale prominenten 

558  Voor het belang van de kolonie voor Antwerpen, zie onder andere Zana Aziza Etambala, ‘Antwerpen 
en de kolonie: van 1885 tot ca. 1920’, in: Mandy Nauwelaerts, Caroline Terryn, Paul Verbraeken e.a., 
De panoramische droom: Antwerpen en de wereldtentoonstellingen 1885, 1894, 1930 (Antwerpen 1993) 173-
192; Devos en Van Damme, In de ban van Mercurius, 130-132.
559  Henk de Smaele, ‘Politieke partijen in de Kamer, 1830-1914’, in: Emmanuel Gerard, Els Witte, 
Eliane Gubin e.a. (red.), Geschiedenis van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers: 1830-2002 
(Brussel 2003) 131-142.
560  Wils, ‘Het einde van het unionisme’, 182; Wils, ‘De hoofdstad van de Vlaamse beweging’, 314.
561  de Smaele, Rechts Vlaanderen, 364-366.
562  Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming’, 54.
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betrokken waren. De monumenten Schelde Vrij en Franse Furie kwamen vervolgens 
vanuit de Antwerpse gemeenteraad tot stand. Partijpolitieke overwegingen waren bij 
de voornoemde beelden onmiskenbaar de belangrijkste motivatie tot oprichting. De 
opkomst van dergelijke beelden viel samen met de vijandige politiek die de doctrinair-
liberale burgemeester De Wael tegen de katholieke Meetingpartij voerde.563 In de 
jaren 1890 kregen ook enkele minder grote, maar lokaal bijzonder populaire namen, 
zoals Van Beers, Allewaert en De Cort, een gedenkteken. De invoering van het 
algemeen meervoudig stemrecht in 1895 had opnieuw de katholieken het Antwerpse 
stadsbestuur binnengebracht. Hoewel het College nog volledig in liberale handen 
bleef, voelde de partij toch de dreiging van haar conservatieve tegenhanger.564 Met 
de herdenking van persoonlijkheden die dichter bij het Antwerpse volk stonden, 
probeerden ze hoogstwaarschijnlijk het kieskorps aan zich te binden.
 Daarnaast werden de op het eerste zicht apolitieke beelden eveneens ingezet 
in de politieke strijd. Dit soort beelden was echter voor een veel bredere interpretatie 
vatbaar, waardoor de breuken en verzoeningen die zich tussen en binnen politieke 
partijen voordeden een veel grotere weerslag hadden. Het beeld van Theodoor 
van Rijswijck werd onder het Meetingbestuur ingehuldigd, maar tijdens het 
burgemeesterschap van De Wael naar een nieuwe locatie overgebracht. De kans was 
groot dat de politieke beeldvorming en betekenisgeving rond deze Vlaamsgezinde 
volksdichter wijzigde als gevolg van de verplaatsing. Anderzijds mag de invloed van 
de partij op de mening die stadsbestuursleden over de standbeelden hadden niet 
overschat worden. De partijen waren geen homogene organisaties en politici traden 
meermaals onafhankelijk of  uit eigenbelang op.565

In de loop en vooral vanaf  de tweede helft van de negentiende eeuw trok het 
stadsbestuur het organisatieproces van standbeelden alsmaar meer naar zich toe, 

563  Beyen, Duerloo, Van Goethem en Van Loon, ‘Het calimerocomplex van de stad’, 82-84; Hancké, 
De Antwerpse burgemeesters, 93-97.
564  Witte, ‘Tussen experiment en correctief ’, 52; Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 121; Hancké, 
Jan Van Rijswijck, 86-89 en 93-95; Wils, ‘De hoofdstad van de Vlaamse beweging’, 317-318.
565  Over de veelvormigheid van politieke partijen, zie Rik Röttger, ‘Tussen forum en markt: de 
‘geschiedenis van partijen’ in het België van de 19de eeuw’, in: Guy Vanthemsche, Machteld de 
Metsenaere en Jean-Claude Burgelman (red.), De tuin van heden: dertig jaar wetenschappelijk onderzoek 
over de hedendaagse Belgische samenleving, een bundel studies (Brussel 2007) 110.
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waardoor er dus sprake was van een governmental revolution. Dat de politisering juist in 
deze periode plaatsgreep was onder meer te danken aan de oplaaiende gevoelens van 
lokale burgertrots, aan het ideologisch conflict dat tussen de katholieke Meetingpartij 
en de doctrinaire liberalen in alle hevigheid woedde en aan sterke persoonlijkheden 
die zich binnen de gemeenteraad om de schone kunsten bekommerden. Daarnaast 
was het ook het moment waarop de centrale overheid de teugels liet vieren en de 
Antwerpse overheid zijn kans zag op directe, maar evenzeer op indirecte wijze – 
zoals bijvoorbeeld via de wedstrijdjury’s – de politieke controle te verhogen. In het 
tweede deel van dit proefschrift komen al deze aspecten veel uitvoeriger aan bod en 
zal nagegaan worden of  en hoe de verschillende burgemeesters en hun bestuursleden 
mee vorm gaven aan deze politieke machtsgreep.

II.2.3	 Bijzondere	oprichtingscommissies,	verenigingen	en	genootschappen

Net zoals gemeenteraadslid Van den Nest engageerden verschillende andere 
bestuursleden zich in hun vrije tijd voor het culturele, wetenschappelijke en economische 
stadsleven. Ze sloten zich aan bij een of  meerdere verenigingen of  genootschappen 
die vaak betrokken waren bij de oprichting van een standbeeld en dus een belangrijk 
aandeel hadden in de negentiende-eeuwse Antwerpse statuomanie (grafieken 2.6 
en 2.7). Reeds in de vroegste periode namen uiteenlopende genootschappen het 
initiatief  tot de realisatie van standbeelden. Het Rubensbeeld kwam er dankzij de 
SSLAA en onder burgemeester Loos werden maar liefst vier van de zes standbeelden 
geïnitieerd door maatschappijen. In de periode tussen 1863 en 1887 was er een 
terugval, maar op het einde van de negentiende eeuw heerste opnieuw een klimaat 
waarbinnen verenigingen voorstellen konden lanceren. Binnen de maatschappijen, 
maar ook binnen het stadsbestuur werden soms tijdelijke oprichtingscomités in 
het leven geroepen die de leiding hadden over de praktische organisatie van het 
beeldhouwwerk. Later werden ook bijzondere commissies gesticht die onafhankelijk 
van het stadsbestuur of  een vereniging opereerden (grafiek 2.9). Antwerpen liep 
hiermee voor op Frankrijk, waar dergelijke onafhankelijke comités pas vanaf  de 
jaren 1880 opdoken.566 Voor de stadsbestuursleden vormden dergelijke verenigingen 

566  Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 255.
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en bijzondere oprichtingscommissies vermoedelijk net zoals de wedstrijdjury’s een 
officieuze weg om druk uit te oefenen op de beslissingen die binnen het College 
of  de gemeenteraad aangaande de publieke beeldhouwwerken genomen werden. De 
volgende paragraaf  onderzoekt deze onderlinge wisselwerking en de wederzijdse 
invloed tussen de verenigingen, de bijzondere commissies en de stadsbestuursleden.
 Het negentiende-eeuwse verenigingsleven werd door historici reeds 
uitvoerig bestudeerd. Daarbij lag de focus vooral op de band tussen de publieke 
sfeer, de burgermaatschappij (civil society) en de liberale, rationele democratie.567 Het 
lidmaatschap van vrijwilligersverenigingen had een belangrijke maatschappelijke en 
sociale waarde. Stedelingen werkten er aan hun zelfontplooiing, sociale interactie 
en burgerlijke deugdzaamheid. Eens ze er in slaagden zichzelf, hun gevoelens en 
gedachten onder controle te houden, werden ze geacht in staat te zijn ook anderen 

567  Zie bijvoorbeeld Graeme Morton, Boudien de Vries en Robert J. Morris, Civil society, associations 
and urban places: class, nation and culture in nineteenth-century Europe (Aldershot 2006); Hoffmann, 
‘Democracy and associations in the long nineteenth century’, 269-299.

Grafiek 2.9	Overzicht	verenigingen	en	bijzondere	comités	als	initiatiefnemers	van	een	standbeeld	
per	burgemeester	(inclusief	niet-gerealiseerde	standbeelden).
Bronnen:	SAA,	archiefdossiers	standbeelden.
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te besturen.568 Anderzijds boden deze verenigingen de mogelijkheid om politieke 
discussies te voeren, nieuwe politieke praktijken uit te proberen en politieke, 
economische, sociale en culturele initiatieven op touw te zetten.569 Toch ging een sterk 
uitgebouwde verenigingscultuur niet altijd gepaard met een open en democratisch 
gezinde samenleving, maar kon een bewind als tegenreactie autoritair en restrictief  
optreden uit vrees dat zijn macht en geloofwaardigheid ondergraven zou worden.570 
Volgens Agulhon hielden de door verenigingen gekenmerkte burgermaatschappij 
en de wantrouwige overheden elkaar in evenwicht.571 De organisatie van historische 
optochten lag bijvoorbeeld vooral in handen van vrijwilligersverenigingen, maar 
stedelijke overheden hielden wel steevast een oogje in het zeil.572 De omgekeerde 
golfbeweging tussen het Antwerpse stadsbestuur en de verenigingen doet vermoeden 
dat er in de standbeeldendossiers eveneens sprake was van een evenwichtsoefening.  
 De Belgische staat stond van bij zijn oorsprong open tegenover politieke, 
culturele en wetenschappelijke verenigingen, organisaties en maatschappijen. “De 
Belgen hebben het recht zich te verenigen; dit recht mag niet aan enige preventieve 
maatregel onderworpen zijn”, schreef  artikel 20 van de Belgische Grondwet van 1831 
voor.573 In de periode 1830-1914 ontwikkelde zich dan ook een rijk verenigingsleven. 
De Grondwet gaf  in diverse steden een onmiddellijke impuls aan de (her)oprichting 
van tal van artistieke verenigingen, zoals bijvoorbeeld de Société pour l’Encouragement 
des Beaux-Arts d’Anvers en de eerder genoemde SSLAA die in 1833 en 1834 in 

568  Hoffmann, ‘Democracy and associations in the long nineteenth century’, 281-284.
569  Furnée, ‘In good company’, 118.
570  Robert J. Morris, ‘Introduction: civil society, associations and urban places: class, nation and 
culture in nineteenth-century Europe’, in: Morton, de Vries en Morris (red.), Civil society, associations 
and urban places, 11-13. Lange tijd werd aangenomen dat de negentiende-eeuwse Franse staat 
omwille van centraliserende politieke krachten vijandig stond tegenover de publieke sfeer van het 
verenigingsleven. Carol E. Harrison toonde echter aan dat het verhaal veel genuanceerder was dan in 
de historiografie aangenomen werd. Zie Carol E. Harrison, The bourgeois citizen in nineteenth-century 
France: gender, sociability and the uses of  emulation (Oxford 1999) 22-48.
571  Stefan-Ludwig Hoffmann, ‘Democracy and associations in the long nineteenth century: toward 
a transnational perspective’, The Journal of  Modern History 75.2 (2003) 281-282. Stefan-Ludwig 
Hoffmann verwijst hier naar Maurice Agulhon, Le cercle dans la France bourgeoisie, 1810-1848: etude 
d’une mutation de sociabilité (Parijs 1977).
572  Gerson, ‘Town, nation or humanity? 644-646.
573  De Belgische grondwet van 7 februari 1831: met de wijzigingen van 7 september 1893, 15 november 1920, 
7 februari, 24 augustus en 15 oktober 1921 (Brussel 1965) 6.
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Antwerpen gesticht werden.574 De gemeentelijke of  stedelijke overheden waren 
meestal sterk vertegenwoordigd in de artistieke verenigingen.575 Ook vele Antwerpse 
stadsbestuursleden engageerden zich in hun vrije tijd voor dit culturele, maar tevens 
wetenschappelijke en politieke stadsleven. Daarnaast maakten voornamelijk gegoede 
burgers deel uit van de Antwerpse verenigingen. Via hun lidmaatschap poogden ze 
enige controle te verwerven over het publieke stedelijke leven, al konden ze nooit een 
exclusieve aanspraak op deze publieke sfeer en ruimte maken.576 

De standbeelden die door een bijzonder oprichtingscomité voorgesteld werden, waren 
voornamelijk standbeelden die een recente of  eigentijdse persoonlijkheid vereerden. 
Meestal bundelden enkele vrienden, kennissen of  collega’s hun krachten voor een 
concreet project dat ze aan het Antwerpse bestuur voorlegden. Eind maart 1873 
organiseerden enkele vrienden en kennissen van de voormalige burgemeester Loos 
een openbare inschrijving voor een gedenkteken dat aan hem gewijd zou worden. 
Vele van deze vrienden kwamen uit het politieke milieu, zoals Joseph Van Bellingen 
en Jules de Vinck, die nog als liberale schepenen onder Loos gezeteld hadden. Ook de 
huidige liberale schepen voor Schone Kunsten Jacques Cuylits was lid van het Comité 
d’Exécution pour le Monument à ériger à M. Loos, het centraal comité dat instond voor 
de praktische organisatie zoals de geldinzameling en de uitwerking en opvolging van 
de wedstrijd.577 De basis voor het standbeeld van Jan van Rijswijck werd gelegd door 
verschillende vrienden en kennissen van de voormalige burgemeester.578 Na acht jaar 
bleek er van het project nog niets gerealiseerd en besloten de vrienden en vereerders 
het idee nieuw leven in te blazen via een Komiteit Gedenkteeken Jan van Rijswijck. 

574  Christophe Loir, L’émergence des beaux-arts en Belgique: institutions, artistes, public et patrimoine 
(1773-1835) (Brussel 2004) 257-258.
575  Loir, L’émergence des beaux-arts, 258.
576  Sven Beckert, ‘Institution-building and class formation: how nineteenth-century bourgeois 
organized’, in: Morton, de Vries en Morris, Civil society, associations and urban places, 24-25.
577  SAA, MA#1378/3, brief  van Comité général aan College, 29 maart 1873.
578  SAA, MA#3510, brief  van Komiteit Gedenkteeken Jan van Rijswijck aan Maatschappijen van 
Antwerpen en omstreken, 20 mei 1914.
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Opnieuw zetelden tal van lokale politici in het oprichtingscomité, zoals onder andere 
Victor Desguin, Louis Strauss en Arthur Cornette.579

 Ook bij andere standbeelden die door een vereniging of  bijzondere commissie 
opgericht werden, was de band met Antwerpse politici niet ver te zoeken. De 
commissies van de gedenktekens Leys en De Wael werden door het stadsbestuur zelf  
geïnstalleerd. Voor het eerste standbeeld duidde de gemeenteraad tussen zeventien 
raadsleden vijf  commissieleden aan die zich in eerste instantie op de uitwerking van 
het wedstrijdprogramma toelegden.580 Bij het standbeeld van De Wael stelde het 
Schepencollege de bijzondere commissie aan.581 Het Comité Central Monument de Wael 
zou bestaan uit vertegenwoordigers van het stadsbestuur, de gemeentesecretaris, 
de hoofdcommissaris van de politie en vertegenwoordigers van tal van stedelijke 
instellingen, maatschappijen en verenigingen.582 Later stelde het Comité Central nog 
een bureau samen waar onder andere burgemeester Van Rijswijck de voorzitter, 
gemeentesecretaris F. de Brauwere de secretaris, Thomas-Frans Markelbach de 
schatbewaarder en schepen Van den Nest en raadslid Felix Ceulemans leden van 
waren.
 Andere bijzondere oprichtingscomités kwamen niet op zelfstandige basis 
of  door het Antwerpse bestuur tot stand, maar zagen het levenslicht dankzij een 
vereniging of  genootschap. De Antwerpse Kamer van Koophandel nam in juli 1856 
het initiatief  tot de oprichting van een standbeeld ter ere van koning Leopold I. 
Voor het Comité Central institué pour l’érection de la statue du Roi Léopold duidde de 
gemeenteraad zes leden aan, waarmee het zijn invloed op en inspraak in het hele 
realisatieproces verzekerde.583 De Kamer trok nog enkele notabelen aan en benoemde 
burgemeester Loos als erevoorzitter.584 Ook later zou de Kamer van Koophandel nog 
een belangrijke rol spelen in de verwezenlijking van het Congogedenkteken en het 
standbeeld Lambermont. Tot 1875 waren de Kamers rechtstreeks afhankelijk van de 
stedelijke, provinciale en nationale overheden en traden ze op als publiekrechtelijke 

579  Ibidem.
580  SAA, MA#955/4, extract uit het proces-verbaal der zitting van den gemeenteraad, 15 september 
1869; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1869/2, 121-122 en 133.
581  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1892/2, 63.
582  SAA, MA#1073/1, uittreksel College, 21 oktober 1892.
583  SAA, MA#955/3, extrait du registre aux délibérations du conseil communal, 17 juli 1856.
584  Ibidem, brief  van Kamer van Koophandel aan burgemeester Jan Frans Loos, 29 juli 1856.
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en adviserende organen. Na hun afschaffing werd onder andere in Antwerpen een 
onafhankelijke Kamer van Koophandel gesticht. 585 Zowel ten tijde van de officiële 
als van de onafhankelijke Antwerpse Kamer maakten verschillende van haar leden 
deel uit van de gemeenteraad. Tussen 1885 en 1895 was bijvoorbeeld zo’n 30% van 

de raadsleden lid van de Kamer van Koophandel.586 De eerder vernoemde SRGA 
was eveneens een goed voorbeeld van de verstrengeling tussen verenigingen en 
de officiële politieke wereld. De openingsvergadering van dit genootschap vond 
plaats in het stadhuis op 14 januari 1877.587 De Société had een belangrijk aandeel 
in de verwezenlijking van het standbeeld van Coquilhat. Burgemeester De Wael en 
schepen Van den Nest waren respectievelijk erevoorzitter en lid van het Comité pour 

585  Devos en Van Damme, In de ban van Mercurius, 49-51, 95, 98 en 110; Guy Vanthemsche, ‘De 
werkgeversorganisaties’, in: Van den Eeckhout en Vanthemsche (red.), Bronnen voor de studie van het 
hedendaagse België, 863.
586  Devos en Van Damme, In de ban van Mercurius, 54 en 113.
587  Roland Baetens, Het koninklijk aardrijkskundig genootschap van Antwerpen: 1876-1976 (Antwerpen 
1976) 19.

Tabel 2.5	Overzicht	gemeenschapellijke	 leden	van	de	Antwerpse	gemeenteraad	en	de	Société	du	
Boulevard	Léopold.	
Bron:	 Karen	Vannieuwenhuyze,	 Databank	Antwerpse	 burgemeesters,	 schepenen	 en	 raadsleden,	
1830-1914.

Stadsbestuur Société du Boulevard Léopold

Charles	Servais Raadslid Liberaal Lid ?

Charles	Wilmotte Raadslid Liberaal Lid

Antoine	Dhanis Raadslid Katholiek-unionist Lid

Félix	Grisar Raadslid Radicaal	liberaal Lid

Ed.	Verhaegen Raadslid Liberaal Lid
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l’érection d’un monument au commandant C. Coquilhat.588 Vele leden van het bijzonder 
oprichtingscomité, zoals de twee voornoemde, waren eveneens lid van de SRGA.589 
 De verstrengeling tussen bijzondere commissies, verenigingen en het 
stadsbestuur leidde soms tot politieke spanningen. Toen eind jaren 1850 het 
schepencollege van burgemeester Loos het standbeeld van Boduognat op de 
Leopoldlei – een nieuwe brede laan met wandeldreef  die bestemd was voor de 
gegoede stadsbewoners – wilde plaatsen, startte de Société du Bouelevard Léopold 
(SBL) een petitie tegen het idee.590 Van de SBL, de belangenvereniging van 
concessiehouders en eigenaars, waren verschillende gemeenteraadsleden lid (tabel 
2.5). Om de belangen van hun vereniging te verdedigen, gingen enkele van hen in de 
raadsdebatten over de plaatsaanduiding van Boduognat dan ook de confrontatie met 
de voorstanders van de Leopoldlei aan.591 Daarnaast weigerde, zoals in het voorbeeld 
van het standbeeld van Lazare Carnot in de inleiding van dit proefschrift naar boven 
kwam, het Meetingistische stadsbestuur van burgemeester Van Put het huldebetoon 
dat de buurgemeente Borgerhout aan de Franse generaal Lazare Carnot bracht, te 
ondersteunen. Vermoedelijk om beschuldigingen van politieke tegenstanders voor 
te zijn, verdedigde raadslid Jan Baptist van Rijswijck zichzelf  voor zijn voormalige 
lidmaatschap van het Comiteit voor Carnot s’  standbeeld.592 

Een klein aantal standbeelden kwam er op initiatief  van verenigingen die niet met 
het systeem van een bijzondere oprichtingscommissie werkten. Dit had uiteindelijk 
nauwelijks impact op het procedureverloop. Meestal was er eveneens een link tussen de 
verenigingen en de stadsbestuursleden. Voor de voorbereidingen van het standbeeld 
van Rubens schakelde de SSLAA geregeld haar eigen Commissie van Kunsten in die 
rond 1840 onder leiding stond van het raadslid Ferdinand De Braekeleer.593  Naast 

588  ‘Monument Coquilhat’, Bulletin de la Société royale de géographie d’Anvers, 16 (1891) 160-161.
589  Ibidem, 161.
590  SAA, MA#955/1, rapport Commissie van Schone Kunsten, 20 juni 1859. De originele petitie 
werd niet in de archiefbronnen teruggevonden.
591  Le Précurseur, 26-27 juni 1859. Zie ook verder in Hoofdstuk IV, paragraaf  IV.3.2.
592  Zie eerder in de inleiding van dit proefschrift.
593  Zie bijvoorbeeld SAA, MA#1085/4, verslag van de Commissie van Kunsten van de Société des 
Sciences, Lettres et Arts d’Anvers, 7 oktober 1839.
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De Braekeleer waren nog tal van andere stadsbestuurleden lid van de SSLAA, zoals 
burgemeester Le Grelle, Gerard Oostendorp en Joseph Werbrouck-Pieters.594

 Verenigingen en genootschappen namen niet alleen de rol van initiatiefnemer 
op zich, maar lieten ook op andere momenten hun stem horen. In september 1896 
diende de Antwerpse tak van de Vlaamsgezinde vereniging De Vlaamsche Wacht 
een verzoek in om het Latijns opschrift op het voetstuk van Rubens’ standbeeld te 
vervangen door een Vlaamse tekst.595 Hoewel het uitgangspunt van de vereniging 
politieke onafhankelijkheid was, steunde de Antwerpse afdeling wel het programma 
van de katholieke Meetingpartij.596 De vervlaamsing van het stadslandschap sloot 
volledig aan op de doelstellingen om het Vlaamse volk bewust te maken van zijn 
Vlaamse taalrechten in het openbare leven.597 In 1906 ondernam de Antwerpse 
afdeling van het Nationaal Vlaamsch Verbond (NVV), een vereniging die zich inzette 
voor onder andere de vernederlandsing van de openbare besturen, een gelijkaardig 
initiatief  voor de inscriptie van het standbeeld van Lambermont.598 Nog voor de 
inhuldiging plaatsvond, verzocht het NVV het stadsbestuur erover te waken dat de 
tekst in het Nederlands op het voetstuk geplaatst zou worden. In het geval van een 
tweetalig opschrift moest het Nederlands de voorrang genieten.599

II.2.4	 Kunstenaars

Een laatste groep die geregeld het initiatief  tot de oprichting van een publiek 
standbeeld nam, waren de beeldhouwers zelf. Vooral onder het bestuur van de 
burgemeesters Van Put en De Wael stelden verschillende beeldhouwers de oprichting 
van een standbeeld voor, met een piek eind jaren 1870 en begin jaren 1880 (grafiek 
2.7). Europa werd tijdens de tweede helft van de negentiende eeuwe geteisterd door 
economische crisissen. De lange economisch moeilijke periode van 1873 tot 1893 had 

594  SAA, archiefdossiers standbeeld Rubens. 
595  SAA, MA#1378/1, brief  van De Vlaamsche Wacht aan stadsbestuur, 18 september 1896.
596  Laetitia Jansseune en Marc Somers, ‘Vlaamsche Wacht, De’, in: De Schryver, De Wever, Durnez 
e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie: R-Z, 34376-3437.
597  Ibidem, 3436-3437.
598  Harry de Ceulaer en Petra Gunst, ‘Nationaal Vlaamsch Verbond’, in: De Schryver, De Wever, 
Durnez e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging: G-Q (Tielt 1998) 2155.
599  SAA, MA#3510, brief  van Nationaal Vlaamsch Verbond aan College, 4 juni 1909.
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een weerslag op de levensomstandigheden van de beeldhouwers. De meesten hadden 
het niet al te breed en waren sterk afhankelijk van de opdrachten die nationale en 
lokale overheden en gegoede burgers hen toevertrouwden.600 Vermoedelijk was deze 
onzekere financiële situatie van de beeldhouwers een belangrijke reden waarom ze 
in de tweede helft van de negentiende eeuw regelmatig zelf  het initiatief  namen. 
Daarnaast steeg als gevolg van de internationalisering van de kunstwereld, de 
evoluties binnen het kunstonderwijs en het toenemend aantal beeldhouwers de 
onderlinge concurrentie. Beeldhouwers probeerden zichzelf  zoveel mogelijk te 
onderscheiden van hun nationale en internationale collega’s om opdrachten binnen 
te rijven.601

 De kunstenaars hadden er veel voor over om hun beeldhouwwerken in hun 
stad te zien verrijzen. Ze deden er alles aan om voldoende financiering bij elkaar te 
verzamelen en indien nodig namen ze zelfs de volledige kosten van het ontwerp en 
de vervaardiging op zich. Voor het standbeeld van Van Dyck vroeg De Cuyper aan 
de gemeenteraad aanvankelijk enkel een bijdrage voor het materiaal en andere niet-
artistieke kosten.602 In ruil bood hij gratis zijn talent en de volledige uitvoering van 
het standbeeld aan.603 Ook Dupuis was in 1883 bereid een ontwerp te leveren voor 
de beeldhouwkundige groep van de bekende zestiende-eeuwse drukkers Christoffel 
Plantijn, Jan I Moretus en Franciscus Raphelengius zonder dat hij daarvoor een 
financiële vergoeding wenste.604 Zelfs in de economisch moeilijke tijden waagden de 
beeldhouwers de kosten op zich te nemen. Met een publiek kunstwerk probeerden ze 
hun naamsbekendheid en dus hun kans op opdrachten te vergroten. De besprekingen 
in de pers en de inhuldigingsceremonies en -toespraken betekenden allen nog maar 
meer publiciteit voor de kunstenaars. 
 Beeldhouwers schaamden zich er niet voor om bij opdrachtgevers naar 
de toekenning van een bepaald project te bedelen. In 1856, bijvoorbeeld, bood De 
Cuyper aan het Antwerpse stadsbestuur de vervaardiging van het standbeeld voor 
koning Leopold I aan. Hij zou het model zelf  bedenken en op eigen kosten uitvoeren. 

600  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 204 en 236-237.
601  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 119- 278.
602  Vermoedelijk bedoelde De Cuyper hier de kosten voor de fundering en het voetstuk mee.
603  SAA, MA#955/1, brief  van De Cuyper aan gemeenteraad, 18 mei 1849.
604  SAA, MA#1378/1, brief  van Dupuis aan College, december 1883.
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Het materiaal had hij kunnen regelen zonder dat de stad er geld voor zou moeten 
neerleggen.605 De beeldhouwer Vanden Kerckhove ondernam een gelijkaardige 
poging, maar dan voor de standbeelden van Leys of  het borstbeeld van Albert 
Grisar. Aangezien zijn initiatief  voor het standbeeld van Ortelius eerder afgewezen 
werd, vroeg hij in 1870 om een van de twee voornoemde beeldhouwwerken te mogen 
vervaardigen.606 De tactiek van De Cuyper en Vanden Kerckhove werkte echter niet. 
Het stadsbestuur wimpelde beide kunstenaars af.

Wanneer de beeldhouwers hun project voorstelden, speelden ze steevast in op de 
trots, de uitstraling en de identiteitsgevoelens van de stad Antwerpen. De Cuyper 
was na zijn buitenlandse studies en reizen verrast van wat hij in zijn geboortestad 
Antwerpen aantrof: “Mais hélas! Messieurs, qu’ai je trouvé a mon retour? – Toujours 
la même Anvers, qui comme ville artistique doit inévitablement fruster l’attente des 
étrangers qui la visitent, y attirés par la réputation des grands hommes qui y ont vu 
le jour, parce que la postérité ingrate ne laisse aucun vestige de leur existence dans 
les monuments publics.”607 Beeldhouwer Jan vanden Kerckhove bespeelde in 1865 op 
een gelijkaardige manier de burgemeester en de schepenen om hem de uitvoering 
van het beeld Ortelius toe te vertrouwen. Hij stelde dat Antwerpen vanwege haar 
bijzondere kunstenaars en wetenschappers de beroemdste Belgische stad was.608 
 Daarnaast zetten de beeldhouwers in hun brieven ook geregeld hun herkomst 
in de verf. Ze beklemtoonden dat ze in Antwerpen geboren waren of  hun opleiding 
aan de Koninklijke Academie genoten hadden. Zo schreef  Vanden Kerckhove over 
zichzelf  “als zoon van Antwerpen” en liet Louis Dupuis niet na te vermelden dat hij 
oud-leerling van de Antwerpse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten was.609 
Wijnsouw toonde reeds de gevoeligheid van Antwerpen voor de regionale identiteit 
van haar Academieleerlingen aan.610 Dit regionalisme uitte zich ook in de toekenning 
en uitvoering van de standbeelden. De meerderheid van de publieke beeldhouwwerken 

605  SAA, MA#955/3, brief  van De Cuyper aan College, 16 juli 1856.
606  SAA, MA#955/4, brief  van vanden Kerckhove aan Colege, 3 februari 1870.
607  SAA, MA#955/1, brief  van beeldhouwer De Cuyper aan gemeenteraad, 18 mei 1849.
608  SAA, MA#955/4, brief  van beeldhouwer Jan vanden Kerckhove aan College, 17 mei 1865.
609  Ibidem, brief  van vanden Kerckhove aan College, 17 mei 1865; SAA, MA#1378/1, brief  van 
beeldouwer Louis Dupuis aan College, december 1883.
610  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 222.
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die tussen 1830 en 1914 in Antwerpen ingehuldigd werden, waren van de hand van 
een beeldhouwer die een Antwerpse opleiding genoten had en in Antwerpen woonde. 
Enkel Lambeaux had zich na zijn opleiding in Antwerpen en zijn bijkomende studies 
in Parijs niet opnieuw in zijn geboortestad, maar in Brussel gevestigd.611 De stad 
droeg vanaf  de jaren 1880 Lambeaux echter uit als het icoon van haar ‘Vlaamse’ of  
‘Antwerpse’ kunstidentiteit, om zo haar verschil met de Brusselse school in de verf  
te zetten.612 
 Opvallend was dat op het einde van de negentiende eeuw, de periode waarin de 
Antwerpse kunstscène veel belang hechtte aan de lokale identiteit van de kunstenaars, 
een aantal standbeelden uitgevoerd werden door Brusselse beeldhouwers. Bij 
de standbeelden van Van Beers en Lambermont was de wedstrijdprocedure die 
gevolgd werd hier vermoedelijk de voornaamste reden voor. De prijskamp voor het 
laatste gedenkteken werd bovendien georganiseerd door een nationale organisatie 
die zich niet enkel richtte tot Antwerpse beeldhouwers, maar kandidaten uit heel 
België aansprak.613 Anderzijds maakte de Brusselse kunstscène in de laatste twee 
decennia van de negentiende eeuw een aanzienlijke opgang door zich te specialiseren 
in het modernisme en avant-gardisme, terwijl Antwerpen bleef  hangen in een 
traditionalistische sfeer.614 Er werd nauwelijks ophef  gemaakt om de achtergrond 
van de Brusselse beeldhouwers. Enkel na de inhuldiging van het standbeeld van 
Coquilhat verscheen in het katholieke Handelsblad van Antwerpen een artikel waarin 
kritiek geuit werd op de Brusselse beeldhouwer Jacques de Lalaing. Volgens de krant 
zou een Antwerpse kunstenaar het beeld veel beter vormgegeven en uitgevoerd 
hebben.615

De beeldhouwers waren op het eerste zicht de minst politieke actoren. Toch 
bekleedden sommige Antwerpse kunstenaars een politieke functie of  waren ze 

611  Hugo Lettens, ‘Lambeaux, Jef ’, in: van Lennep (red.), De 19de-eeuwe Belgische beeldhouwkunst, 479.
612  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 245 en 273.
613  SAA, MA#3510, brief  van Fédération des Associations commerciales et industrielles de Belgique aan 
burgemeester Alfons Hertogs, 11 februari 1908.
614  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 244; Jean F. Buyck, ‘Het Vingtisme en zijn opponenten 
te Antwerpen’, in: MaryAnne Stevens en Robert Hoozee (red.), Impressionisme en symbolisme: de Belgische 
avant-garde, 1880-1900 (Antwerpen 1994) 59-69.
615  Het Handelsblad van Antwerpen, 11 juni 1895.
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politiek actief. De kunstschilders Leys, voor wie in 1873 een standbeeld ingehuldigd 
werd, en Victor Lagye zetelden beiden enkele jaren in de gemeenteraad. De eerste 
was van 1848 tot 1862 actief  als liberaal raadslid onder burgemeester Loos en de 
tweede, eveneens liberaal van overtuiging, zetelde onder burgemeeter De Wael van 
1878 tot 1882. Beeldhouwers engageerden zich evengoed voor de stedelijke politiek. 
De Cuyper beoefende dan wel nooit een politiek mandaat, hij was wel actief  in 
enkele politieke verenigingen. Hij was bijvoorbeeld lid van de Commissie der vijfde 
wijk, een actiegroep die zich in de jaren 1850 verzette tegen het bouwverbod in 
de vijfde wijk extra muros en die ijverde voor een nieuwe en grotere omwalling.616 
Daarnaast gebruikte hij de sculpturen om zijn politieke overtuiging te uiten. Hij was 
bijvoorbeeld niet alleen de beeldhouwer van het standbeeld van generaal Carnot, 
hij was tevens lid van het oprichtingscomité dat zich bekommerde om de uitvoering 
ervan.617 Hiermee stond De Cuyper volledig achter de politiek omstreden figuur die 
Carnot op dat moment was.

II.3 De oprichtingsprocedure van vrijstaande publieke 
beeldhouwwerken

De voorgaande paragraaf  ging in op de verschillende actoren die nauw betrokken 
waren bij de oprichting van standbeelden. Hier en daar werd aangegeven welke 
rol die actoren in het oprichtingsproces opnamen, bijvoorbeeld als initiatiefnemer, 
geldschieter of  organisator van inhuldiginsfestiviteiten, en op welk moment ze 
precies optraden, maar een concrete beschrijving van de oprichtingsprocedure 
ontbrak nog. Aangezien Belgische steden en gemeenten een grote onafhankelijkheid 
genoten in de organisatie van lokale aangelegenheden, is het belangrijk na te gaan 
welke opeenvolgende stappen de stad Antwerpen bij de oprichting van standbeelden 
zette. Had het stadsbestuur vaste richtlijnen en hoe specifiek Antwerps waren deze? 
Of  hanteerde het voor elk beeld een andere werkwijze? In wat volgt, zullen de 
verschillende procedurestappen – gaande van het initiatief, over de financiering, de 

616  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 26-27
617  SAA, MA#955/1, brief  van Comiteit aan het College, 20 februari 1856; Grobet, Een onderzoek 
naar de evolutie van de vrijstaande monumentale sculptuur, 155.
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toekenning van de opdracht, de eventuele prijskamp en de plaatskeuze tot de voltooiing 
en inhuldiging – en de geldende wet- en regelgeving betreffende procedures nader 
toegelicht worden. 

Op het eerste zicht leek er geen vastomlijnd kader te bestaan, enkel een aantal 
stappen die steeds terugkeerden. Deze stappen waren inwisselbaar en werden dus 
niet altijd op hetzelfde moment in het proces genomen. Een briefwisseling tussen 
het Leuvense en Antwerpse stadsbestuur op het einde van de negentiende eeuw 
toonde echter aan dat er weldegelijk een aantal wetgevingen en regels bestonden 
waar het Antwerpse stadsbestuur aan vast hield. Dit in tegenstelling tot Frankrijk, 
waar in deze periode geen coherent beslissingssysteem meer bestond en zich een 
zekere laisser-faire-instelling geïnstalleerd had.618 De stad Leuven informeerde bij 
het Antwerpse bestuur of  de oprichtingsplaats van een standbeeld beslist werd door 
het College of  door de gemeenteraad, op basis van welke wettelijke bepalingen deze 
beslissingen genomen werden en of  er bij een gift van een kunstwerk dat bestemd 
was voor een publieke plaats een beroep gedaan moest worden op de gemeenteraad 
of  dat het College alleenrecht had over deze aangelegenheden.619 
 Het Antwerpse bestuur beriep zich in zijn antwoord op enkele artikels 
uit de gemeentewet. Wat de plaatsaanwijzing betrof, lag de bevoegdheid bij de 
gemeenteraad, aangezien deze volgens artikel 75 bevoegd was over alles wat de 
gemeentebelangen aanging en dus ook over “l’emplacement d’une statue, lorsqu’elle 
a certaines dimensions, lorsqu’elle ne constitue pas un pur ornement, en quelque 
sorte accessoire d’une promenade.”620 De gemeenteraad maakte zijn keuze meestal 
op het moment dat ook het beginsel van oprichting besloten werd, zoals bij de 
standbeelden van de Franse Furie en Conscience. De zwaardere dossiers, zoals die 
van de Brabofontein en het standbeeld van Theodoor van Rijswijck, werden tijdens 
een afzonderlijke gemeenteraad behandeld. Het College ging over de beelden van 
kleiner formaat of  over de louter decoratieve beeldjes die in het stadspark, in de 

618  Hargrove, ‘Les statues de Paris’, 267. 
619  SAA, MA#1378/3, brief  van het stadsbestuur Leuven aan College Antwerpen, 13 januari 1894. 
620  SAA, MA#1378/3, brief  van stadsbestuur Antwerpen aan stadsbestuur Leuven, 18 januari 1894; 
Ibidem, ongedateerde nota; ‘Loi communale’, 54.
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Warande of  elders opgesteld werden.621 Wel vermeldde de brief  dat het College niet 
zonder medeweten en goedvinden van de gemeenteraad kon handelen. Indien het 
wel optrad, ging het om een stilzwijgende machtsdelegatie.622 Inzake giften haalde de 
stad Antwerpen artikel 76, paragraaf  3 aan. De gemeenteraad aanvaardde al dan niet 
een kosteloze gift. Wanneer de gift een waarde van 3000 BF overschreed, moest hij 
het advies en de goedkeuring bekomen van respectievelijk de provinciale bestendige 
deputatie en de koning.623

In het geval het stadsbestuur de oprichting van een standbeeld initieerde, waren 
er twee mogelijkheden. Ofwel werd het idee gelanceerd binnen het College van 
Burgemeester en Schepenen, ofwel ontstond het idee gezamenlijk tussen College en 
gemeenteraad. In het eerste geval hield het College een betoog in de gemeenteraad, 
behalve wanneer de praktische organisatie binnen het College zelf  geregeld werd. 
Nadien zond de gemeenteraad de kwestie door naar de Commissie van Schone 
Kunsten of  naar een bijzonder comité.624 In de tweede situatie zond de gemeenteraad 
het eveneens door naar de Commissie van Schone Kunsten of  werd in het geval van 
het standbeeld De Wael de opdracht gegeven een wedstrijd uit te schrijven.625

 Externe initiatiefnemers – de verenigingen, bijzondere oprichtingscomités 
of  beeldhouwers – richtten hun vraag zo goed als altijd tot de burgemeester of  het 
College in zijn geheel. Bij de beelden van Boduognat, Van Rijswijck, Loos en Van 
Beers speelde het College het vraagstuk door aan de stadsingenieur of  -architect. In 
een volgende stap werd de gemeenteraad betrokken die het alsnog naar de Commissie 
van Schone Kunsten en eventueel de Commissie van Openbare Werken zond. Meestal 
echter gaf  het schepencollege de dossiers onmiddellijk door aan de Commissie van 
Schone Kunsten of  plaatste het op de agenda van de gemeenteraad die het op zijn 
beurt aan de voornoemde Commissie toevertrouwde. Sommige initiatieven handelde 

621  SAA, MA#1378/3, losse notities kantlijn brief  van stadsbestuur Leuven, 13 januari 1894.
622  Ibidem, brief  van stadsbestuur Antwerpen aan stadsbestuur Leuven, 18 januari 1894; Ibidem, 
ongedateerde nota.
623  Ibidem, brief  van stadsbestuur Antwerpen aan stadsbestuur Leuven, 18 januari 1894 ; ‘Loi 
communale’, 54.
624  Dit gebeurde respectievelijk voor de standbeelden van Teniers en Leys, zie Stad Antwerpen, 
Gemeenteblad, 1865/1, 323-328; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1869/2, 121-122.
625  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1892/2, 265-266.
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het College zoals eerder vermeld alleen af, bijvoorbeeld die voor de beelden van van 
Coudenberghe, Van Beers, de Cort en Coquilhat.626

 De Commissie van Schone Kunsten startte, eventueel gezamenlijk met de 
Commissie van Openbare Werken, een onderzoek naar een mogelijke oprichtingsplaats. 
Af  en toe organiseerde ze hiervoor proefopstellingen op verschillende locaties. De 
beelden van Rubens en van Dyck kwamen zo op heel wat plaatsen in de stad terecht 
vooraleer de definitieve locatie beslist werd.627 Doorgaans beargumenteerde de 
Commissie ook het belang van de vereerde figuur en gaf  ze een esthetische evaluatie 
van het beeldhouwwerk. Het verslag en de conclusies goot ze in een rapport dat in 
de gemeenteraad besproken werd. Na de bespreking volgde een stemming of  werd 
tot een vervolgonderzoek beslist. De procedure kon lang aanslepen. Zo duurde het 
verschillende jaren vooraleer bijvoorbeeld Van Dyck, Teniers, Schelde Vrij en Brabo 
op hun sokkel verrezen. 

De financering van de standbeelden gebeurde in veel gevallen via een openbare 
inschrijving die in de stad georganiseerd werd. Deze methode om geld in te zamelen 
was niet specifiek Antwerps, ook andere Belgische en buitenlandse steden beriepen 
zich op deze methode.628 Vooral verenigingen en bijzondere oprichtingscomités 
maakten hier gebruik van. Ze spraken hun stadsgenoten aan en zorgden zo voor 
een nauwe betrokkenheid bij het project.629 Voor het standbeeld van de Wael zette 
het Comité central Monument de Wael een hele organisatie op poten (afb. 2.9). Het 
volledige stadsgebied werd verdeeld in ondercomités. De voorzitters en leden van 
deze subcommissies gingen vervolgens van deur tot deur.630 Zoals in dit hoofdstuk 

626  SAA, MA#955/4, standbeeld van Pieter Coudenberg, apotheker, 1860-1869; SAA, MA#1378/1, 
gedenkteeken van Van Beers, 1891-1913; SAA, 1020#179, borstbeeld Frans de Cort, 1888-1895; 
SAA, MA#62163, gedenkteeken van Coquilhat, 1893-1912.
627  Bart Stroobants, ‘De ‘Vlaemsche School’ in brons en steen’, in: Cornet, Na & naar Van Dyck, 30.
628  Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, 156.
629  Stroobants, ‘De ‘Vlaemsche School’ in brond en steen’, 28.
630  SAA, MA#1073/1, hulde aan den heer Léopold de Wael oud-Burgemeester der stad Antwerpen, 
grafteeken, gedenkteeken, 1893-1894.
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aangegeven werd, namen ook af  en toe de Belgische staat, de stad of  de beeldhouwer 
de kosten van een standbeeld geheel of  gedeeltelijk op zich.

 
 Wanneer de beeldhouwers niet zelf  het initiatief  tot een standbeeld namen, 
moest een van hen met de uitvoering belast worden. De verenigingen waren vrij om 
zelf  een beeldhouwer aan te duiden. Ze deden dikwijls beroep op lokale kunstenaars 
die de roem en uitstraling van het standbeeld en de stad enkel maar vergrootten. 
De SSLAA duidde voor de vervaardiging van het Rubensstandbeeld bijvoorbeeld de 

Afbeelding 2.9	Detail	uit	de	stadsplattegrond	met	aanduiding	van	de	ondercomiteiten	van	het	
Comité	central	Monument	de	Wael	en	hun	grondgebieden,	1893.

Bron:	SAA,	MA#1073/1,	hulde	aan	den	heer	Léopold	de	Wael	oud-Burgemeester	der	stad	
Antwerpen,	grafteeken,	gedenkteeken.
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nationaal gerenommeerde Willem Geefs aan.631 De ene keer gaven de verenigingen 
de opdracht lukraak aan een beeldhouwer, de andere keer organiseerden ze een 
wedstrijd. Het stadsbestuur daarentegen schreef  voor de gedenktekens waarvoor het 
zelf  het initiatief  nam zo goed als altijd een wedstrijd uit. Voor de standbeelden van 
bijvoorbeeld Leys, Schelde Vrij en Franse Furie lanceerde de stad respectievelijk in 
1870, 1872 en 1884 een wedstrijd waaraan alleen Belgische kunstenaars toegestaan 
waren deel te nemen.632 Enkel voor de vervaardiging van het standbeeld Jordaens 
had het College meteen beeldhouwer Pécher in gedachten.633 
 De prijskampen die in 1894 en 1907 gepubliceerd werden voor de monumenten 
van De Wael en Benoît beperkten de inschrijving tot Antwerpse kunstenaars. 
Voor de wedstrijd van De Wael betekende dit “zij, die in Antwerpen geboren 
werden, of  hunne studies deden, of  hunne verblijfplaats gevestigd hebben.”634 Het 
voorschrift in de prijskamp van Benoît was veel vager: “De voorbereidende wedstrijd 
wordt geopend voor kunstenaars  die te Antwerpen hunnen werkkring hebben. 
Het College zal oordeelen of  de mededingers aan deze voorwaarden voldoen.”635 
Samen met het toenemend protectionisme binnen de nationale beeldhouwkunst – na 
1850 kwam er alsmaar meer kritiek op de deelname van buitenlandse kunstenaars 
aan Belgische publieke beeldhouwopdrachten – vond er een versplintering van de 
Belgische beeldhouwschool in regionale scholen plaats. Steden cultiveerden hun 
eigen kunstenaars, stijl en verwezenlijkingen.636 Ook reeds eerder, in 1882, namen 
aan de wedstrijd voor het standbeeld van Conscience enkel Antwerpse beeldhouwers 

631  Stroobants, ‘De ‘Vlaemsche School’ in brond en steen’, 29; Wijnsouw, In search of  a national (s)
cul(p)ture, 196-198, 274-276 en 345-346.
632  SAA, MA#955/4, prijskamp gedenkteeken van baron H. Leys, 18 juni 1870; Stad Antwerpen, 
Gemeenteblad, 1872/2, 300-301; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1884/2, 109-110.
633  SAA, 1020#179, brief  van College aan Minister van Binnenlandse Zaken Rolin-Jaequemyns, 30 
november 1882.
634  SAA, MA#1379/2, affiche met aankondiging prijsvraag voor het gedenkteken De Wael, 21 
september 1894. 
635  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1907/2, 276.
636  Zie hiervoor Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture.
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deel. Het stadsbestuur had hier echter op voorhand verschillende beeldhouwers 
geselecteerd die mee mochten dingen naar de hoofdprijs.637

 In uitzonderlijke gevallen schreef  het stadsbestuur een opdracht of  
prijskamp uit voor een op voorhand gekozen plek, zoals bij Conscience en Jordaens. 
Meestal echter startte de beeldhouwer aan de vervaardiging van het beeldhouwwerk 
vooraleer het stadsbestuur een locatie aangeduid had. Aan de definitieve plaatskeuze 
ging dan een lang debat en bij sommige dossiers zelfs verschillende proefopstellingen 
vooraf. Verschillende mogelijke oprichtingsplaatsen passeerden de revue. Voor van 
Dyck organiseerde de Commissie van Schone Kunsten proefopstellingen op onder 
meer de Graanmarkt, de Suikerrui en het Muntplein.638 De Oude Vaartplaats en de 
Hanzestedenplaats, het plein voor het Hanzahuis, werden opgeworpen als mogelijke 
locatie voor Van Schoonbeke.639 De Oude Vaartplaats dook ook op als optie voor 
Teniers, net zoals de Ossenmarkt, de Paardenmarkt, de Leguit en de Veemarkt.640 
De leden van het stadsbestuur, de stadsarchitect- en ingenieur, de initiatiefnemers en 
de beeldhouwers leken soms in het wilde weg voorstellen te lanceren die even gauw 
terzijde geschoven werden. Vanaf  de jaren 1880 werden de zoektochten naar een 
geschikte locatie alsmaar minder uitgebreid en werden er dus ook alsmaar minder 
discussies over gevoerd. Zo lagen de plaatsen voor de standbeelden van Conscience 
en Jordaens al van bij aanvang vast.641 Zeker voor de beelden die in de jaren 1890 
opgericht werden, zoals Ogier, Allewaert, Van Beers, Samson en de Leeuw, De Cort, 
Coquilhat, Oude Dokken en Verstraete, verliep alles bijzonder vlot. Enkel voor het 
Congogedenkteken en het standbeeld van Lambermont, die respectievelijk tussen 

637  SAA, MA#62164, verslag zitting Commissie van Schone Kunsten, 1 maart 1882; Ibidem, uittreksel 
College, 3 maart 1882.
638  SAA, MA#955/1, rapport Commissie van Schone Kunsten, 18 oktober 1849.
639  SAA, MA#1378/1, gedenkteken Van Schoonbeke, 1864-1896; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 
1864/2, 650.
640  SAA, MA#955/3, standbeeld van David Teniers, 1862-1869.
641  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1881/2, 229; Ibidem, 1884/1, 156.
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1910 en 1911 en tussen 1906 en 1912 opgericht werden, deden zich weer verschillende 
mogelijkheden voor.642

Nadat alle praktische zaken goedgekeurd en geregeld waren, was het wachten 
op de voltooiing van het standbeeld door de beeldhouwer. Eens op het voetstuk 
geheven, kon de inhuldiging plaatsvinden. De inhuldigingsfestiviteiten vonden 
meestal plaats tijdens de gemeentefeesten die doorgingen in augustus. De tien dagen 
durende gemeentefeesten bundelden sinds 1848 de verschillende buurtkermissen 
en parochiefeesten en omvatten onder andere stoeten, theatervoorstellingen, 
vuurwerken, volksspelen en sportwedstrijden.643 Tijdens de feesten van onder 
andere 1861, 1876, 1885, 1897, 1909 en 1912 werden de beelden van Boduognat 
en van Coudenberghe, Loos, de Franse Furie, de Wael, Verstraete en Lambermont 
ingehuldigd. 
 Sommige gedenktekens werden tijdens andere stadsfeesten ingehuldigd, 
zoals dat van Rubens tijdens de Rubensfeesten van 1840 en dat van koning Leopold 
I op de nationale feestdag van 1873. De inhuldiging van onder meer de beelden 
van Allewaert, De Cort en Coquilhat maakten dan weer geen deel uit van een 
feestprogramma. De ceremonies waren daarom niet minder groots. Zo schreef  de 
krant L’Opinion over de inhuldiging van Allewaert die plaatsvond op 28 september 
1890 dat “la manifestation […] a été grandiose dans la véritable acception 
du mot.”644 Leerlingen van verschillende stadsscholen trokken in een lange stoet 
richting het stadspark waar het beeld onthuld werd.645 De inhuldiging van het 
standbeeld van Dhanis in 1912 gebeurde dan weer in het bijzijn van koning Albert I 
en koningin Elisabeth.646 
 De schepen van Schone Kunsten hield meestal een toespraak, zowel bij de 
klein- als grootschaligere inhuldigingsfestiviteiten. Zo verzorgde schepen Van den 
Nest de redevoering voor het standbeeld van Matsijs.647 Daarnaast namen ook vaak 
de voorzitter of  een lid van de betrokken verenigingen of  comités en familieleden, 

642  Zie hoofdstuk VII.
643  Tritsmans, Waardevolle bijkomstigheden, 100-103.
644  L’Opinion, 29 september 1890.
645  Ibidem.
646  SAA, MA#4164, uittreksel College, 
647  SAA, MA#13/9, redevoering bij het beeld van Quinten Matsijs, 14 augustus 1881.
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goede vrienden of  kennissen van de vereerde figuur het woord. Tijdens de ceremonie 
van het standbeeld van Theodoor van Rijswijck op 28 augustus 1864 gaven het 
raadslid Lodewijk Gerrits, goede vriend en collega-literator Michiel van der Voort 
en de ondervoorzitter van het Brusselse toneelgezelschap De Wijngaerd de heer 
Demartelaer achtereenvolgens een toespraak.648 Soms richtte ook de burgemeester 
zich tot de genodigden en de aanwezige massa, zoals bij de inhuldiging van het 
standbeeld van De Wael.649

De negentiende-eeuwse Antwerpse statuomanie toonde op vele vlakken grote 
gelijkenissen met de Europese en Belgische ontwikkelingen. De conjunctuur 
volgde eenzelfde trend en werd gestuwd door gelijkaardige politieke en culturele 
dynamieken, de beeldhouwwerken kwamen in gelijkaardige ruimtes terecht en 
de voorgestelde thema’s en gekozen vormgevingen waren zeker niet uniek voor 
de Scheldestad. Toch kenmerkten de achterliggende processen van de Antwerpse 
publieke standbeelden zich door kleine verschillen met andere steden. Verder had 
een complex kluwen van officiële instanties, burgerlijke verenigingen en individuen 
invloed op de totstandkoming van de publiek beeldhouwwerken. Er leken op het 
eerste zicht weinig vaste richtlijnen te bestaan over wie wanneer mocht optreden 
en op welke manier een beeld gerealiseerd moest worden. De verschillende groepen 
initiatiefnemers voelden echter aan wanneer en in welke mate ze actief  konden optreden 
en achter de oprichtingsprocedure bleek, zoals het antwoord van het Antwerpse 
schepencollege op de brief  van het Leuvense stadsbestuur aantoonde, uiteindelijk 
meer structuur te schuilen dan aanvankelijk gedacht. Om de lokale eigenheid van 
de Antwerpse statuomanie en de eventuele bijhorende politieke machtsgreep op de 
stedelijke ruimte te duiden, is een dieptelezing noodzakelijk. Vooraleer aan de hand 
van de opeenvolgende burgemeesterschappen en bestuursperiodes hierop ingegaan 
wordt, onderzoekt het volgende hoofdstuk de algemene kenmerken van de Maria- en 
heiligenbeelden.

648  Ibidem, redevoering bij het beeld van Theodoor van Rijswijck, 28 augustus 1864; Het Handelsblad 
van Antwerpen, 28-29 augustus 1864; De Grondwet, 29 augustus 1864.
649  SAA, MA#13/10, redevoering bij het beeld van De Wael, 8 augustus 1897.



© SAA, 40#1379



185

“Hiet ziet ge aan de hoeken van de straten bont geschilderde altaren, groote crucifixen, 
beelden van heiligen, van de Moedermaagd met de kroon op het hoofd en het kind 
in de armen. Voor die in nissen geplaatste, soms zeer naïeve beelden, branden des 
avonds groote lantarens, en wie voorbij gaat, verzuimt niet zijn groet te brengen.”650 
Zoals Camille Lemonnier getuigde, kenmerkte het Antwerpse stadsbeeld zich in 
de jaren 1880 niet enkel door marmeren en bronzen standbeelden, maar ook door 
talrijke godsdienstige symbolen die de woonhuizen, pleinen en straten sierden. De 
auteur gaf  in zijn stadsbeschrijving tegelijk echter aan dat er verandering op til 
was. Het religieuze landschap van de historische binnenstad stond onder druk, want 
“in de nieuwe wijken zoekt ge deze beelden en voorstellingen tevergeefs.”651 Naast 
het collectieve zelfbeeld van kunst- en handelsmetropool, droeg het negentiende-
eeuwse Antwerpen nog tal van andere identiteiten uit die zowel op het verleden 
gebaseerd als uit het heden ontstaan waren. Zo identificeerde de stad zich onder 

650  Lemonnier, Antwerpen en zijn merkwaardigheden, 75.
651  Ibidem. 
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meer als ‘hoofdstad van de Vlaamse Beweging’, als ‘Geuzenstad’ en – belangrijk voor 
dit hoofdstuk – als ‘Mariastad’.652

 Hoewel de negentiende-eeuwse statuomanie doorgaans als een nationalistisch 
en liberaal gegeven bestempeld en als onderdeel van een moderne, rationele 
stadsplanning beschouwd werd, was er ook een zekere tegenbeweging merkbaar. In 
België uitten conservatieve en katholieke politieke stromingen geregeld kritiek op 
de drastische werken die de stadscentra ondergingen, maar slaagden ze er volgens 
Wilfried Krings niet in een waardig alternatief  te formuleren waar ze zich eensgezind 
achter konden scharen. Ze bekommerden zich meer om de ontplooiing van een 
zuivere christelijke stijl – de neogotiek – dan om het uitdenken van oplossingen voor 
stedenbouwkundige vraagstukken.653 De toon van deze vaststelling sloot volledig 
aan op de negatieve blik waarmee onderzoekers de negentiende-eeuwse katholieke 
geschiedenis benaderden. De Katholieke Kerk was traditioneel ingesteld, tegen 
moderne ontwikkelingen gekant en wilde het liefst van al haar machtspositie van 
het Ancien Regime herstellen.654 Historici als Christopher Clark en Vincent Viaene 
wezen er echter op dat het hernieuwde katholicisme en zijn politieke variant hun 
aandeel hadden in de maatschappelijke modernisering, onder meer via de oprichting 
van talrijke vrijwilligersverenigingen, uitgebouwde persorganen en massale 
volksmanifestaties.655 Zo waren conservatieve en katholieke politici zich evenzeer als 
hun liberale, antiklerikale en socialistische collega’s bewust van de meerwaarde die 
een toegeëigende stedelijke ruimte bood.656

 De stad Antwerpen stond niet alleen in de levendige Mariaverering, maar 
maakte deel uit van een veel ruimere, Europese volksdevotionele heropbloei.657 
Lange tijd gingen onderzoekers echter uit van een eenzijdige machtsuitoefening 

652  Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming’, 68; Strecker, 
‘Antwerpen, een Mariaburg?’, 52.
653  Wilfried Krings, ‘Perception et aménagement du centre historique des villes: contributions belges, 
1870-1914’, in: Villes en mutation XIXe-XXe siecles, 405.
654  Vincent Viaene, Belgium and the Holy See from Gregory XVI to Pius IX (1831-1859): catholic 
revival, society and politics in 19th-century Europe (Leuven 2001) 15-16; Christopher Clark, ‘The New 
Catholicism and the European culture wars’, in: Clark en Wolfram (red.), Culture wars, 12-13.
655  Viaene, Belgium and the Holy See, 16-17; Clark, ‘The New Catholicism’, 13.
656  Pickering en Tyrrell, ‘The public memorial of  reform’, 10-11. 
657  Mary Heimann, ‘Catholic revivalism in worship and devotion’, in: Sheridan Gilley en Brian Stanley 
(red.), The Cambridge history of  Christianity: world christianities c. 1815-c.1914, vol. 8 (Cambridge 2006) 
71.
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door het Vaticaan dat een pausgezinde katholieke cultuur en sterk machtsblok tegen 
de antiklerikale krachten poogde uit te bouwen. Hierdoor werd het lokale niveau 
lange tijd buiten beschouwing gelaten. Volgens Mary Heimann vloeide de steeds 
sterkere ontplooiing en profilering van katholieke geloofsgemeenschappen voort uit 
nationale en zelfs lokale religieuze tradities en praktijken, eerder dan dat dit hele 
proces gestuurd werd vanuit Rome. Zowat elke geloofsgemeenschap maakte een 
katholieke heropleving mee die eigen specifieke kenmerken bezat.658 In Antwerpen 
uitte zich dit in de vorm van religieuze gevelsculpturen waarbinnen de Onze-Lieve-
Vrouwebeelden de grootste groep vormde. De specifiek Antwerpse Mariadevotie 
vloeide voort uit eeuwenoude tradities. Reeds in de twaalfde eeuw werd Maria tot 
stadspatrones uitgeroepen, maar het was pas tijdens de zestiende- en zeventiende-
eeuwse contrareformatie dat haar aanbidding ongekende hoogten bereikte.659

Zoals het voorgaande hoofdstuk inging op de algemene en specifiek Antwerpse 
context van de vrijstaande publieke beeldhouwwerken, onderzoekt dit hoofdstuk de 
kenmerken en de processen en procedures die achter de oprichting van de negentiende-
eeuwse Maria- en heiligenbeelden schuil gingen. Welke procedures waren van 
toepassing en op welke manier en in welke mate was het Antwerpse bestuur bevoegd 
over deze materie? Welke actoren waren betrokken bij de oprichting van dergelijke 
sculpturen? Speelden zoals bij de publieke standbeelden ook stadsbestuursleden en 
de stedelijke administratie een rol? Hoe evolueerde deze traditie in het negentiende-
eeuwse Antwerpen? Met welke politiek-ideologische, ruimtelijke en artistieke 
processen liep deze evolutie parallel? De navolgende paragrafen onderzoeken 
systematisch de opgeworpen vragen voor de casus Antwerpen.
 Het gebrek aan systematische bronnenreeksen en uitgebreide literatuur 
rond het onderwerp van de negentiende-eeuwse publieke heiligenbeeldjes leidde 
ertoe dat dit hoofdstuk veel beperkter opgevat werd dan het voorgaande. De eerste 
paragraaf  biedt inzicht in de officiële procedure voor de plaatsing van Maria- en 
heiligenbeelden aan huisgevels en op openbare pompen. Daarnaast komt aan bod hoe 
en op welk moment het stadsbestuur, zijn instellingen en de stadsbeambten betrokken 
waren bij de oprichting van de religieuze beeldhouwwerken. Er wordt onder meer 

658  Ibidem, 83.
659  Strecker, ‘Antwerpen, een Mariaburg?’, 47-50. 
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gekeken naar welke methodes en regels de opeenvolgende besturen in het leven 
riepen om de controle te verscherpen en of  er sommigen de gelovige bevolking meer 
vrijheid schonken door juist de wettelijke en procedurele teugels te laten vieren. Het 
tweede gedeelte staat stil bij de rol van de overige betrokken actoren, meer bepaald 
buurtgenootschappen, broederschappen en particulieren. Het laatste gedeelte 
onderzoekt tenslotte de conjunctuur van de beeldjes en koppelt die aan enerzijds 
ideologisch-politieke en anderzijds ruimtelijke verklaringen. In tegenstelling tot de 
publieke standbeelden zal er niet ingegaan worden op de stilistische en thematische 
evoluties van de gevelbeelden. In de uitgebreide inventarissen die voor Antwerpen 
voorhanden zijn, gaat hier immers reeds bijzondere aandacht naar uit.660  

III.1 De oprichtingsprocedure van Maria- en heiligenbeeldjes

Bij het diepteonderzoek naar de negentiende-eeuwse Maria- en heiligenbeelden 
was voorzichtigheid geboden. In tegenstelling tot de monumentale publieke 
beeldhouwwerken waarvan afzonderlijke dossiers bewaard gebleven zijn, bestonden 
geen eenduidige bronnenreeksen van de religieuze gevel- en pompbeelden. Het 
beschikbaar bronnenmateriaal was verspreid, waardoor een systematische studie 
naar de beeldjes haast onmogelijk was. De kennis werd opgebouwd op basis van 
inventarissen die priester-leraar Augustin Thyssen en de vzw Voor Kruis en Beeld 
opstelden en op basis van bouwaanvragen uit het Antwerpse stadsarchief. Voor het 
onderzoek waren bijgevolg geen absolute cijfers beschikbaar. De gegevens, tabellen 
en grafieken schetsten enkel algemene tendensen. Onderstaande grafiek visualiseert 
bijvoorbeeld het verschil tussen het aantal nieuwe beeldjes opgenomen in de 
inventarissen en de in het archief  bewaarde bouwaanvragen (grafiek 3.1). Hoewel ze 
juridisch verplicht waren, dienden de eigenaars dus niet altijd een aanvraag in bij de 
plaatsing van een heiligenbeeld aan hun gevel. 
 In dit onderzoek werden enkel beelden aan private woningen en op vrijstaande 
of  gevelvaste publieke pompen opgenomen. Diegenen aan de gevels van onder meer 
kerken, religieuze instellingen en gestichten, kloosters, stadspoorten en scholen 

660  Zie bijvoorbeeld Rudi Mannaerts, ‘Het beeld van Maria in het Mariabeeld: iconografie’, in: 
Antonis, de Baere, de Boeck e.a., Madonna, 35-45.
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werden buiten beschouwing gelaten. Aangezien ze niet toebehoorden aan private 
eigenaars, gold er een andere, veel complexere regelgeving en procedure. Daarnaast 
was het onmogelijk om al deze gebouwen in kaart te brengen en om alle relevante 
bronneninformatie te verzamelen. Afhankelijk van de (semi)publieke instelling die 
het gebouw beheerde, werden de dossiers in uiteenlopende archieven bewaard. Een 
groot deel van de beelden in gangen, stegen en beluiken ontbraken eveneens, daar 
deze wooneenheden soms moeilijk te lokaliseren waren.661 De beeldjes die er hingen, 
waren bovendien vooral zichtbaar voor de eigenlijke bewoners en dus niet voor alle 

661  Voorbeelden van gangen of  stegen waar Onze-Lieve-Vrouwe- of  andere heiligenbeelden hingen, 
waren die in de Lange Sint-Annastraat en in de Schoytestraat. De meeste gangen bevonden zich in de 
volkse Sint-Andrieswijk en Sint-Paulusparochie. Zie onder meer Thyssen, Antwerpen vermaard door 
den eeredienst van Maria, 191 en 220.

0

5

10

15

20

25

30

Aantal dossiers nieuwe beeldjes Aantal bouwaanvragen

Grafiek 3.1 Overzicht van het aantal teruggevonden verwijzingen naar nieuwe heiligen- en 
Mariabeeldjes in de literatuurinventarissen tegenover het effectief aantal teruggevonden 
bouwaanvragen van nieuwe heiligen- en Mariabeeldjes.
Bronnen: SAA, bouwdossiers; August Thyssen, Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria: 
geschiedkundige aanmerkingen over de 500 Mariabeelden in de straten der stad (Antwerpen 1922); Eric 
Antonis, Bart de Baere, Vera de Boeck e.a., Madonna: beelden van Maria in de Antwerpse binnenstad 
(Antwerpen 2002); Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad (Antwerpen 2010).



190

stedelingen. De lijst waarop dit onderzoek zich beriep, was dus zeker niet exhaustief. 
Naast de voornoemde redenen was het niet altijd duidelijk of  een beeldje reeds voor 
1830 of  pas later in het straatbeeld verscheen. Het aantal religieuze beeldjes lag in 
werkelijkheid aanzienlijk hoger dan de cijfers die naar boven kwamen.

Voor de plaatsing van nieuwe of  de herstelling van oude gevelbeelden aan private 
woningen was een officiële bouwtoelating noodzakelijk. Dankzij artikel 78 van 
de gemeentewet van 1836 was de gemeenteraad bevoegd om een gemeentelijke 
bouwreglementering vast te stellen.662 Het Antwerpse bouwreglement van 1838 
schreef  voor dat voor alle gevelelementen die een uitsprong maakten, waaronder 
impliciet gevelbeelden vervat zitten, een bouwtoelating bij het College van 
Burgemeester en Schepenen bekomen moest worden.663 Het ‘Byreglement voor de 
Policie der Bouwingen’ wijzigde in wezen niets aan de bepaling over uitsprongen 
op de openbare weg, maar standaardiseerde wel de bouwvergunning tot vooraf  
gedrukte invulformulieren.664 De voorschriften bevatten echter geen richtlijnen 
over hoe ver gevelelementen ten opzichte van de rooilijn mochten uitkragen. Op 
dergelijke concrete richtlijnen was het wachten tot maart 1908, wanneer het nieuwe 
‘Verordening betreffende het bouwen en de woningen’ van kracht ging. Vanaf  nu 
golden concrete afmetingen wat de hoogte ten opzichte van het voetpad en de lengte 
van uitsprong betrof.665

 Intussen heerste weleens onduidelijkheid en steeg de nood aan een duidelijker 
en eenvormiger beleid. Op 22 juni 1894 had het Antwerpse schepencollege binnen 
het bouwdossier van de Lazarusstraat een soort van algemeen besluit uitgevaardigd 
dat, vanuit veiligheidsoverwegingen, de plaatsing van nieuwe uitkragende Onze-
Lieve-Vrouwbeeldjes verbood.666 Enkele maanden later controleerde stadsingenieur 
Royers voor de aanvraag van een Mariabeeldje op de hoek van de Willem Lepel- en 
de Van Craesbeeckstraat de exacte betekenis van deze collegiale beslissing. Volgens 
zijn interpretatie zouden “indien het besluit alleenlijk gegrond is op het gevaar 

662  Godding, ‘L’évolution de la legislation en matière d’urbanisme’, 22.
663  Réglement de police des alignements et des bâtisses, 9.
664  Prims en De Meyer, Het Zuid, 19.
665  Verordening betreffende het bouwen en de woningen, 60. Zie ook hoofdstuk I, paragraaf  I.3.
666  SAA, 1894#1544, uittreksel College, 22 juni 1894.
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of  hindernis der uitsprongen, […] de lieve vrouwenbeelden zonder uitsprong 
kunnen toegelaten worden.”667 De gebroeders Verberckt – de eigenaars van het 
betreffende hoekpand – zouden aldus een positief  antwoord ontvangen, daar het 
ontwerpplan een nis voorzag waardoor het beeldje geen uitsprong zou maken (afb. 
3.1). Uitkragende gevelelementen vormden, eens hun verankering het begaf, een veel 
groter gevaar voor voorbijgangers dan elementen die in de gevel ingewerkt waren. 
Royers vatte uiteindelijk de gevolgen van het besluit en de communicatie met het 
College nog eens samen. Een advies van de stadsingenieur was zoals hij begrepen 
had niet langer noodzakelijk wanneer het aanvragen betrof  van nieuwe of  oude te 
verplaatsen beeldjes die een uitkraging of  juist geen uitkraging maakten, aangezien 
deze respectievelijk bij voorbaat verboden en toegestaan waren.668

 Artikel 90, paragraaf  acht van de gemeentewet bepaalde dat het College 
van Burgemeester en Schepenen belast was met “l’approbation des plans de bâtisse 
à exécuter par les particuliers, tant pour la petite que pour la grande voirie”.669 
Op ambtelijk niveau was tot 1861 stadsarchitect Bourla verantwoordelijk voor 
de bouwaanvragen.670 Hij bestudeerde in overleg met zijn dienst de schriftelijke 
aanvragen en de eventueel bijgevoegde tekeningen en plannen. Meestal formuleerden 
de ambtenaren een concreet advies en gaven ze enkele richtlijnen mee waaraan de 
aanvrager zich diende te houden. Vervolgens overhandigde de stadsarchitect het 
dossier aan het schepencollege dat een officiële bouwtoelating met handtekening van 
de burgemeester uitvaardigde.671 Na de hervorming van de Dienst Openbare Werken 
in 1863 behoorden de bouwaanvragen betreffende private woningen niet langer tot 
de taken van de stadsarchitect, maar tot die van de dienst van de stadsingenieur.672 
Ingenieur Van Bever nam de procedure van stadsarchitect Dens over.
 De overdracht van de bevoegdheid in 1863 was merkbaar in de bouwdossiers 
die de vernieuwing, renovatie of  plaatsing van een heiligenbeeld behandelden. Onder 
Loos namen steeds de stadsarchitect Bourla of  de architect ad interim Frans Stoop de 

667  SAA, 1894#1544, brief  van stadsingenieur Gustave Royers aan College, 25 september 1894.
668  Ibidem, brief  van Royers aan College, 16 oktober 1894.
669  ‘Loi communale’, 57; Godding, ‘L’évolution de la legislation en matière d’urbanisme’, 21.
670  Prims en De Meyer, Het Zuid, 17.
671  SAA, bouwdossiers.
672  Prims en De Meyer, Het Zuid, 18. Inge Bertels dateerde de overdracht van de bouwtoelatingen pas 
in 1865, zie Bertels, Building the city, 114.
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Afbeelding 3.2 Bestaande toestand en nieuw 
ontwerp van de voorgevel van het pand in 

de Sint-Antoniusstraat 72, getekend door de 
architect Ch. Janssens, 8 juni 1886.

Bron: SAA, MA#956/b, pomp nr 18 Sint-
Antoniusstraat.

Afbeelding 3.1 Ontwerp van een 
gevelnis met Onze-Lieve-Vrouwbeeld 
voor het hoekhuis van de Willem Lepel- 
en Van Craesbeeckstraat, vermoedelijk 
getekend door de architect Ernest 
Dieltiens, 10 september 1894.
Bron: SAA, 1894#1544, 
bouwvergunning Willem Lepelstraat.
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dossiers door. Burgemeester Loos ondertekende in naam van het College de officiële 
bouwtoelating. Vanaf  het burgemeesterschap van Van Put voerde stadsingenieur 
Van Bever het onderzoek naar de bouwaanvragen. In twee dossiers was het nog 
stadsarchitect Dens die zijn advies gaf  en die de beperkende voorwaarden opstelde, 
namelijk in 1865 voor het Onze-Lieve-Vrouwebeeld van de Veldstraat en in 1869 
voor een nieuwe troon van het Onze-Lieve-Vrouwebeeld van de Oudaan.673 Onder 
burgemeester De Wael vond een opvallende procedurewijziging plaats. In eerste 
instantie ging de aanvraag nog steeds langs de Dienst van de Ingenieur, maar nadien 
kwam het voor in het College in plaats van onmiddellijk ondertekend te worden door 
de burgemeester. Het schepencollege sprak zich in een besluit positief  of  negatief  
uit over de zaak. De beslissing om een bouwaanvraag toe te staan of  af  te keuren, 
werd op deze manier extra kracht bijgezet.

De procedure die van toepassing was op de beelden die publieke pompen bekroonden, 
verschilde van die van gevelbeelden aan particuliere woningen. Zowel de vrijstaande 
pompen als de pompen die tegen de gevels van woonhuizen aanleunden, waren 
eigendom van de stad Antwerpen.674 Hun beheer en onderhoud behoorde toe aan 
de stadsdiensten. Voor 1863 verliep de communicatie via de stadsarchitect en zijn 
Dienst van Openbare Werken, maar ook na de hervormingen bleef  de stadsarchitect, 
die nu het hoofd van de Dienst van de Stadsbouwmeester was, bevoegd. Met de 
verschuiving van de taken naar de Dienst van de Ingenieur nam de stadsingenieur 
de publieke pompen onder zijn hoede.675 Eigenaars waren hoe dan ook verplicht 
een bouwaanvraag in te dienen bij wijzigingen aan hun gevel, maar wanneer de 

673  SAA, 1865#869, bouwdossier Veldstraat; SAA, 1869#335, bouwdossier Oudaan.
674  Voor meer informatie over de eigendom van en het beleid rond publieke pompen in het negentiende-
eeuwse Antwerpen, zie het lopende onderzoek van Ric (Ellen) Janssens: Ellen Janssens, From common 
resource to favour for the poor? Public water provision before and after the implementation of  the Antwerp 
waterworks (1500-1900) (onuitgegeven congrespaper UAntwerpen 2015); Ellen Janssens, Layering 
water in the modern city: a GIS-approach to the resilience of  decentralized drinking water systems during the 
19th century, tast-case: Antwerpen (Belgium) (onuitgegeven congrespaper UAntwerpen 2015).
675  Bertels, Building the city, 114-115.
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aanpassingen invloed hadden op een publieke pomp, moest er bijzondere aandacht 
aan geschonken worden.
 In de loop van de negentiende eeuw, en dan vooral in de tweede helft, vroegen 
verschillende eigenaars de toestemming om de pomp tegen hun gevel te verwijderen. 
Ze kwamen met verschillende redenen aandraven, zoals het vuil dat de pompen met 
zich meebrachten, de belemmering voor voetgangers en verkeer en het vervuilde 
of  zelfs ondrinkbare water.676 De eigenaars schreven het College aan die de kwestie 
doorzond naar de stadsarchitect of  -ingenieur. Een openbaar onderzoek, waarbij 
vaak de buurtgenoten gehoord werden, moest uitmaken of  de pomp afgebroken 
mocht worden of  niet. Meestal werden de pompen buiten gebruik gesteld, maar 
bleven ze wel fysiek bewaard. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de pompen in de 
Sint-Antoniusstraat en in Klapdorp.677 Voor vrijstaande pompen verliep de procedure 
eveneens langs de stadsarchitect of  -ingenieur en het College.
 Wanneer het schepencollege een beslissing nam inzake het behoud of  de 
afbraak van een pomp impliceerde dit nog niets voor het beeldje bovenop de pomp. 
Het stadsbestuur was dan wel eigenaar van de pomp, de gevelbeelden behoorden 
iemand anders toe. Dit bleek uit het dossier van de pomp in de Sint-Antoniusstraat 
waarop een beeldje van de Heilige Antonius abt stond. In 1886 diende de architect Ch. 
Janssens in naam van de eigenaar heer Schatz een bouwaanvraag in bij het College. 
Het bestaande magazijn zou omgevormd worden tot een woonhuis. Het pand kreeg 
bijkomende bouwlagen en een volledig nieuwe gevel (afb. 3.2).678 Stadsingenieur 
Royers merkte op dat de nieuwe opstelling niet toeliet de pomp te bewaren, ook al 
bevond deze zich voor het grootste deel voor de gevel van het aangrenzende gebouw. 
Hij voegde er wel aan toe dat de pomp door veel omwonenden gebruikt werd. 
Voor de verwijdering van het beeldje stelde hij daarentegen dat “l’Administration 
Communale n’a pas à intervenir, le proprietaire devant s’arranger s’il y a lieu avec les 
personnes qui pourraient y avoir des droits.”679 Het College volgde de aanwijzingen 
van zijn ingenieur en liet in de bouwtoelating opnemen dat de pomp op haar plaats 

676  SAA, MA#956/b-MA#956/d, openbare pompen.
677  SAA, MA#956/b, pomp nr 18 St-Antoniusstraat, 1870-1901; SAA, MA#956/c, Klapdorp 
straatpomp nr 62, 1883-1903.
678  SAA, MA#956/b, brief  van bouwmeester Janssens aan College, 8 juni 1886.
679  Ibidem, brief  van stadsingenieur Royers aan College, 29 juni 1886.
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bewaard moest blijven en dat voor het heiligenbeeldje contact opgenomen moest 
worden met diegene aan wie het toebehoorde.680 Enkele maanden later diende de 
heer Schoenmaeckers in naam van het Genootschap van St Anthonius een aanvraag in 
om het Antoniusbeeldje aan de gevel terug te plaatsen.681 Anderzijds kon de afbraak 
van een pomp toch het einde van het religieuze beeld betekenen. Wanneer in 1905 
de beslissing viel om de pomp op de Paardenmarkt te verwijderen, verdween ook het 
Onze-Lieve-Vrouwebeeld dat op de zuil stond.682

III.2 De betrokken actoren: buurtgenootschappen, broederschappen 
en particulieren

Bij de oprichting van religieuze beeldjes waren heel andere en in zijn geheel veel 
minder verschillende stedelingen en instellingen betrokken dan bij de oprichting 
van publieke standbeelden. De Maria- en heiligenbeeldjes aan de gevels van private 
woningen en op publieke pompen werden doorgaans geplaatst en onderhouden door 
religieuze broederschappen of  buurtgenootschappen. Van oudsher leverden deze 
christelijke lekenverenigingen religieuze en liefdadige diensten – zoals processies, 
armenzorg, ziekenzalving en begrafenisplechtigheden – aan de bevolking van de 
parochie waaraan ze verbonden waren.683 In het ancien régime bestonden twee 
soorten broederschappen. Enerzijds waren er parochiale broederschappen die onder 
het toezicht stonden van de parochiepastoor of  andere geestelijken en die verbonden 
waren aan een parochie- of  kloosterkerk, anderzijds richtten buurtbewoners zonder 
de medewerking van de clerus broederschappen of  religieuze buurtgenootschappen 

680  Ibidem, bouwtoelating tot het herbouwen van het huis nr. 72 Sint-Antoniusstraat, 7 juli 1886.
681  Ibidem, brief  van heer Schoenmaeckers aan College, 29 november 1886.
682  SAA, MA#956/d, uittreksel College, 10 oktober 1905.
683  Matteo Di Tullio, The wealth of  communities: war, resources and cooperation in Rennaisance Lombardy 
(Farnham 2014) 117.
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op die zich rond een specifiek beeldje verzamelden.684 Ze namen onder meer het 
onderhoud, de verlichting, de versiering en de gebedsoefeningen voor hun rekening.685

 De religieuze gemeenschappen of  verenigingen verschilden van de culturele, 
wetenschappelijke en economische organisaties zoals Habermas, en vele na hem, ze 
binnen de negentiende-eeuwse burgerlijke sfeer definieerden. Over de negentiende-
eeuwse buurtgenootschappen is tot nu toe weinig onderzoek verricht, waardoor 
nauwelijks geweten is in welke hoedanigheid ze in het moderne België optraden. 
Na het verlicht despotisme van Keizer Jozef  II, waarbij in 1786 de broederschappen 
afgeschaft werden, en het revolutionaire Franse bewind brak voor de Katholieke 
Kerk en katholieke verenigingen een gunstige periode aan.686 De Belgische 
grondwet van 1831, waarin de vrijheid van godsdienst en vereniging verankerd 
zat, leidde tot de (her)oprichting van tal van oude en nieuwe broederschappen en 
congregaties. 687 Zo werden de kerkelijke structuren en opleidingen aangepast, 
maar werden ook patronagewerken gesticht die via uiteenlopende activiteiten de 
morele volksverheffing voor ogen hadden. Deze organisaties hadden voornamelijk 
een liefdadige, onderwijzende en recreatieve functie. Later in de jaren 1850 kwamen 
binnen het katholieke milieu ook sociaal-culturele verenigingen op.688 
 In Antwerpen was bijvoorbeeld het Genootschap van de Onze Lieve Vrouw 
van den Vijfhoek, de broederschap die vanaf  1749 het Mariabeeldje op de hoek van 
de Lombaardenvest en de Korte Gasthuisstraat onderhield, nog steeds actief  in 
de negentiende eeuw.689 Uit recent onderzoek van enerzijds Tom De Lepeleere en 

684  De Lepeleere, ‘“In volle eendraechtighyd der gebueren”?’, 285-286; Strecker, ‘Antwerpen, een 
Mariaburg?’, 51.
685  Thijs, Van Geuzenstad tot katholiek, 107; Strecker, ‘Antwerpen, een Mariaburg?’, 50-51; Roland 
A.E. op de Beeck, De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof  in de kathedraal van Antwerpen: vijfhonderd jaar 
Mariaverering te Antwerpen (Antwerpen 1978) 108-109.
686  Fred Stevens, ‘Les associations religieuses en Belgique pendant le 19e siècle’, in: De Maeyer, 
Leplae en Schmiedl (red.), Religious institutes in Western Europe, 187-197; Emiel Lamberts, ‘Liberal 
state and confessional accommodation’, in: Robbins (red.), The dynamics of  religious reform: political and 
legal perspectives, 99-107.
687  Jan Art, ‘The historiography of  male orders and congregations in Belgium: a status quaestionis’, 
in: De Maeyer, Leplae en Schmiedl (red.), Religious institutes in Western Europe, 29.
688  Emiel Lamberts, ‘Van kerk naar zuil: de ontwikkeling van het katholiek organisatiewezen in 
België in de 19e eeuw’, in: Jaak Billiet (red.), Tussen bescherming en verovering: sociologen en historici over 
zuilvorming (Leuven 1988) 92-93 en 98-100.
689  Edmond Geudens, O.L. Vrouw van den Vijfhoek: haar genootschap als type voorgesteld (Antwerpen 
c.1921) 25-28.
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anderzijds Koen Schuddinck en Hilde Greefs bleken ook in de Sint-Andriesparochie 
en de Sint-Paulusparochie nog tal van buurtgenootschappen werkzaam.690 Hun 
onderzoek vertrok steeds vanuit een sociale of  sociaal-economische invalshoek 
en focuste op de interne dynamieken van de broederschap en op de wisselwerking 
tussen de broederschap en de parochie of  wijk waartoe ze behoorden. De aandacht 
ging daarbij uit naar de sociale samenstelling en de evolutie van het ledenbestand, 
de gemeenschapsvormende rol van het genootschap binnen de parochie en de band 
met en de betekenis voor het lokale buurtleven. De analyses hielden veel minder 
rekening met de bredere grootstedelijke – zowel op maatschappelijk als ruimtelijk 
gebied – en katholiek-politieke contexten, terwijl dit voor de toe-eigening van de 
stedelijke ruimte en in relatie tot de statuomanie juist tot interessante inzichten zou 
kunnen leiden.

Na 1830 kwamen in Antwerpen de bouwaanvragen voor de plaatsing of  restauratie 
van Maria- en heiligenbeeldjes meestal van particuliere eigenaars (grafiek 3.2). 
Daarnaast waren er ook dossiers die door verschillende buurtgenoten samen 
ondertekend werden. In 1855 vroegen bijvoorbeeld zeven personen – onder wie een 
zekere Le Grelle, Van Pruyssen en Bogaerts – de toestemming aan het Antwerpse 
stadsbestuur om een beeldje van de Heilige Maagd aan de gevel van het hoekhuis 
tussen de Minderbroedersstraat en de Minderbroedersrui te plaatsen.691 In 
1868 liet de heer Van Schoor dan weer weten dat de geburen uit de Leopold- en 
Arenbergstraat besloten hadden om een Onze-Lieve-Vrouwebeeldje op te richten. 
Hij wilde dit beeldhouwwerk graag aan zijn huisgevel plaatsen en vroeg daarvoor de 
machtiging.692 Ook nog in 1891 vroegen enkele geburen van enerzijds de Prinses- en 

690  De Lepeleere, ‘“In volle eendraechtighyd der gebueren”?’, 310; Koen Schuddinck en Hilde Greefs, 
‘Religieuze verbondenheid in een havenwijk: een sociaal geografisch ledenprofiel van de broederschap 
De Veertiendaagse Berechtiging in de Sint-Paulusparochie in Antwerpen, 1815-1856’, Trajecta 22 
(2013) 319-348.
691  SAA, 1855#83, brief  van zeven personen aan College, 19 maart 1855.
692  SAA, 1868#179, brief  van heer Van Schoor aan College, 14 maart 1868.
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Keizerstraat en anderzijds de Van Wesenbeek-, de Gemeente- en de Carnotstraat om 
vergunningen voor de plaatsing van Mariabeeldjes.693 
 Het was onduidelijk of  deze buren lid waren van buurtgenootschappen 
of  dat ze de aanvragen onafhankelijk ondertekenden. Voor d e broederschap de 
Veertiendaagse Berechtiging van de Sint-Paulusparochie stelden Schuddinck 
en Greefs tussen 1815 en 1856 een dalend aantal leden vast.694 De kans was dus 
groot dat deze relatieve secularisering zich ook in de overige Antwerpse wijken 
voordeed en dat de religieuze beeldjes niet langer door een genootschap geplaatst 
of  onderhouden werden, maar door buren in los verband. Dit betekende echter niet 
dat er geen broederschappen meer actief  waren. In 1863 verving het Genootschap der 
Oude en Nieuwe Kleerkopersambachten het oude beeld van de Heilige Catharina op de 
pomp van de Vrijdagmarkt door een nieuwe versie.695 Ook de broederschappen van 
de Sint-Andriesparochie, die in de vierde wijk gelegen was, waren in de tweede helft 
van de negentiende eeuw nog lang niet uitgeteld.696 Rond 1880 waren er nog zo’n 
39 buurtgenootschappen actief  die de organisatie van geloofspraktijken rond en het 
onderhoud van een religieus beeldje op zich namen.697 Daarnaast werden in deze 
periode nog steeds nieuwe kerkelijke Mariabroederschappen gesticht, zoals in 1899 
de broederschap Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart die verbonden was aan 
de Sint-Augustinuskerk in de Kammenstraat.698 Haar ontstaan was waarschijnlijk 
het rechtstreekse gevolg van de pauselijke kroning van het beeld van Onze-Lieve-
Vrouw van Antwerpen en de 500ste Onze-Lieve-Vrouweprocessie die in augustus 
van dat jaar plaatsvonden. Vele Mariabeeldjes kregen voor deze luisterrijke feesten 
een uitvoerige versiering en verlichting.699 Naar het einde van de negentiende eeuw 
en in de vroege twintigste eeuw dienden echter enkel nog individuele personen 

693  SAA, 1891#711, brief  van verschillende personen aan College, 27 mei 1891; SAA, 1891#1359, 
brief  van J. Van Menten Van Goethem aan College, 25 september 1891.
694  Schuddinck en Greefs, ‘Religieuze verbondenheid in een havenwijk’, 322.
695  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 81; SAA, MA#955/1, Beeld St.-Catherina op 
de pomp der Vrijdagmarkt, 1863.
696  Eefje de Boer, ‘Een volksparochie te Antwerpen: gelovigen en priesters van Sint-Andries (1863-
1914)’, Trajecta 1.3 (1992) 262-278.
697  De Lepeleere, ‘“In volle eendraechtighyd der gebueren”?’, 310.
698  Jos Van den Nieuwenhuizen, ‘Mariaverering in de Antwerpse kerken door de eeuwen heen’, in: 
Antonis, de Baere, de Boeck e.a., Madonna, 81.
699  Strecker, ‘Antwerpen, een Mariaburg?’, 59; op de Beeck, De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof, 125-
128.
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bouwaanvragen met betrekking tot Maria- en heiligenbeeldjes in (grafiek 3.2). Voor 
het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje dat de pomp op de Kleinmarkt sierde, was  wel nog 
steeds de Association de la Madonne du Schuttersput verantwoordelijk.700

 De aanvragen voor de plaatsing, herstelling of  bewaring van religieuze 
sculpturen werden zelden grondig gemotiveerd. Gewenste herstellingswerken hadden 
geregeld betrekking op de openbare veiligheid. Loszittende en verweerde elementen 
konden immers op elk moment neerstorten en voorbijgangers verwonden.701 
Théodore Cleve verlangde bijvoorbeeld de lantaarnarm van het Mariabeeldje in 
de Jan van Lierstraat verstevigen “om al zoo al gevaren te vermijden.”702 Sommige 

700  SAA, MA#956c, pomp Kleinmarkt, 1858-1902.
701  Zie bijvoorbeeld SAA, 1857#620, bouwdossier Veemarkt; SAA, 1869#335, bouwdossier Oudaan. 
702  SAA, 1887#1448, brief  van Théodore Cleve aan College, 17 januari 1887.

Grafiek 3.2 Overzicht indieners van bouwaanvragen voor de plaatsing of herstelling van Maria- en 
heiligenbeeldjes onder de verschillende Antwerpse burgemeesters tussen 1830 en 1914.
Bronnen: SAA, bouwdossiers; Thyssen, Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria; Antonis, 
de Baere, de Boeck e.a., Madonna; Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad.
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heiligenbeeldjes kwamen tot stand in de aanloop van religieuze feestelijkheden.703 
Begin augustus 1864 herinnerde een zekere J.B.J. Ullens het schepencollege aan zijn 
bouwaanvraag voor de oprichting van een nieuw Onze-Lieve-Vrouwebeeld aan de 
woning op de hoek tussen de Korte Nieuwstraat en de Sint-Pieter-en-Paulusstraat. 
In naam van zijn buurtgenoten had hij een halve maand eerder reeds een vraag 
ingediend “om er den uitvoer nog voor de feesten van te kunnen bekomen”.704 Het 
overgrote merendeel van de bewoners of  genootschappen stelde echter zijn vraag 
zonder enige concrete verklaring. 

III.3 Algemene processen achter de ‘Mariastad’ Antwerpen

III.3.1 Conjunctuur van de Antwerpse Maria- en heiligenbeelden 

De negentiende-eeuwse Antwerpse katholieke gemeenschap – zij het nu de clerus, 
de lekenverenigingen of  de politieke partij – kon bogen op een materiële traditie die 
in tegenstelling tot het recente fenomeen van de publieke beeldhouwwerken reeds 
verschillende eeuwen meeging. Het historisch stadslandschap dat gekenmerkt werd 
door ontelbare kerkgebouwen, crucifixen en Maria- en heiligenbeelden vormde de 
basis voor de stedelijke identiteit als ‘Mariastad’. In de negentiende eeuw waren 
van dit katholieke verleden nog heel wat sporen terug te vinden, maar tegelijk 
ontstonden er ook tal van nieuwe ruimtelijke elementen.705 Zo bleven onder meer 
bestaande parochies groeien om zich uiteindelijk op te splitsen, werden volledig 
nieuwe parochies gesticht, keerden kloosterorden terug naar de stad en breidde het 
katholiek onderwijsnet zich verder uit. Deze religieuze instellingen lieten niet na zich 
in de stad te profileren door zich in reeds bestaande of  nieuwe opzichtige gebouwen 
te vestigen.706 Ook de Maria- en heiligenbeelden ondergingen tussen 1830 en 1914 

703  Zie bijvoorbeeld SAA, 1868#232, bouwdossier Magdalenastraat.
704  SAA, 1864#501, brief  van J.B.J. Ullens aan College, 1 augustus 1864. Op 15 augustus werd in 
Antwerpen traditioneel het patroonsfeest van Maria-Tenhemelopneming gevierd.
705  Getuige hiervan waren de verslagen van de binnen- en buitenlandse reizigers die Antwerpen 
aandeden, zie bijvoorbeeld de eerder vermelde beschrijving van Lemonnier en Jan-Albert Goris, Lof  
van Antwerpen: hoe reizigers Antwerpen zagen, van de 15e tot de 20ste eeuw (Brussel 1940) 197-198.
706  Robrecht Boudens, ‘Godsdienstig leven in een groeiende stad’, in: van Isacker en van Uytven 
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een hele evolutie. De hierna volgende paragraaf  schetst de algemene conjunctuur 
van deze religieuze traditie. De golven van succes en neergang worden geanalyseerd 
in het licht van die van de publieke beeldhouwkunst en op basis van enkele algemeen 
geldende verklaringen die achter de evoluties schuilden. De dieperliggende politieke, 
ideologische en ruimtelijke verklaringen komen pas in de daaropvolgende paragrafen 
aan bod. 

Het katholieke uiterlijk van Antwerpen vond zijn oorsprong voornamelijk in 
de contrareformatorische periode die in 1585 van start gegaan was. Na het korte 
protestants calvinistische bewind van 1577-1585 maakten de stedelijke en kerkelijke 
leiders aanzienlijke investeringen in de katholicisering van de stedelijke ruimte. De 
herstelling van oude en de bouw van nieuwe religieuze panden en de oprichting 
van religieuze beelden hadden een belangrijke propagandistische functie. Enerzijds 
spoorden ze katholieke gelovigen aan tot een actieve geloodsbelijdenis, anderzijds 
poogden ze protestanten te bekeren tot het katholicisme.707 In de loop van de 
zeventiende en achttiende eeuw werd Antwerpen overspoeld met heiligen- en vooral 
Mariabeelden. Particulieren, buurtgenootschappen en broederschappen namen het 
initiatief  om bescheiden en in sommige gevallen indrukwekkende sculpturen aan hun 
gevels of  op gevelpompen te plaatsen.708 Rond 1750 bezat de Antwerpse Katholieke 
Kerk een enorme materiële en immateriële rijkdom.709 
 Op het einde van de achttiende eeuw keerde het tij. Keizer Jozef  II onderwierp 
het katholieke geloof  aan een aantal hervormingen, zoals de afschaffing van de 
broederschappen in 1786.710 Onder het Franse bewind kregen de Katholieke Kerk en 
de openbare geloofsbeleving het nog harder te verduren. In 1797 verscheen er een 
wet en later dat jaar zelfs een verbod op de uiterlijke tekenen van religie waardoor 
religieuze culten hun zichtbaarheid in het publieke leven verloren. Religieuze 

(red.)
707  Thijs, Van Geuzenstad tot katholiek bolwerk, 107.
708  Ibidem, 108; Strecker, ‘Antwerpen, een Mariaburg?’, 50-51.
709  Eddy Put, ‘Van bisschop De Gentis tot deken Sterckx’, in: van Isacker en van Uytven (red.), 
Antwerpen, 261.
710  Lamberts, ‘Liberal state and confessional accommodation’, 100; De Lepeleere, ‘“In volle 
eendraechtighyd der gebueren”?’, 297.
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straatnamen, kruistekens en heiligenbeelden moesten verwijderd worden.711 De 
wetgeving was echter niet altijd even effectief. De broederschappen zetten in het 
geheim hun activiteiten verder en hoewel veel religieuze afbeeldingen en symbolen 
uit het straatbeeld verdwenen, bleef  toch een groot deel bewaard.712

 Toen Napoleon Bonaparte aan de macht kwam, sloot hij in 1801 een 
concordaat met paus Pius VII. De kerkelijke erediensten pikten opnieuw de draad 
op.713 Pas na de Franse overheersing, hernamen de buurtgenootschappen echter pas 
ten volle hun activiteiten.714 In de Zuidelijke Nederlanden konden de ultramontanisten 
en de Katholieke Kerk in het algemeen voldoende weerwerk bieden aan het eerder 
autoritaire en centraliserende bewind van Willem I.715 In 1814 – het jaar dat onder 
de Antwerpenaren beter bekend werd als “het jaar dat de beelden hersteld zijn” – 
werden de Maria- en heiligenbeelden weer volop teruggeplaatst.716 Dit jaartal zou nog 
decennia lang met feesten herdacht worden.717 Ook na de Belgische onafhankelijkheid 
werd de traditie die rond de Maria- en heiligenbeeldjes bestond in ere gehouden. Zoals 
de onderstaande grafiek aantoont (grafiek 3.3), werden in Antwerpen gedurende de 
hele negentiende en vroeg twintigste eeuw bestaande beeldjes hersteld, vervangen, 
vernieuwd of  verplaatst en zelfs heel wat nieuwe beeldjes opgericht.718 Tijdens het 
burgemeesterschap van De Vos (1909-1921) zouden geen herstellingen of  plaatsing 
gebeurd zijn.

De katholieke burgemeester Le Grelle plaatste bij zijn aantreden als burgemeester 
het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje, dat door de Franse revolutionairen op het einde 
van de achttiende eeuw verwijderd was, terug in de gevel van het stadhuis.719 

711  Strecker, ‘Antwerpen, een Mariaburg?’, 53; Deseure, Onhoudbaar verleden, 187.
712  De Lepeleere, ‘“In volle eendraechtighyd der gebueren”?’, 299; Deseure, Onhoudbaar verleden, 187.
713  De Lepeleere, ‘“In volle eendraechtighyd der gebueren”?’, 303; Strecker, ‘Antwerpen, een 
Mariaburg?’, 53.
714  De Lepeleere, ‘“In volle eendraechtighyd der gebueren”?’, 304
715  Lamberts, ‘Liberal state’, 104-105.
716  op de Beeck, De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof, 97; Strecker, ‘Antwerpen, een Mariaburg?’, 53.
717  op de Beeck, De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof, 97.
718  Strecker, ‘Antwerpen, een Mariaburg?’, 55.
719  ‘Madonna’s met een verhaal: legendes en volksvertellingen’, in: Antonis, de Baere, de Boeck e.a., 
Madonna, 92-94. Voor een uitgebreide analyse van de terugplaatsing van het Mariabeeld in de gevel 
van het stadhuis, zie hoofdstuk IV.
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Grafiek 3.3 Overzicht nieuwe, herstelde of verplaatste, geweigerde en afgebroken Maria- en 
heiligenbeeldjes onder de verschillende Antwerpse burgemeesters tussen 1830 en 1914.
Bronnen: SAA, bouwdossiers; Thyssen, Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria; Antonis, 
de Baere, de Boeck e.a., Madonna; Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad.
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Grafiek 3.4 Overzicht nieuwe, herstelde of verplaatste, geweigerde en afgebroken Maria- en 
heiligenbeeldjes per jaartal tussen 1830 en 1914.
Bronnen: SAA, bouwdossiers; Thyssen, Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria; Antonis, 
de Baere, de Boeck e.a., Madonna; Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad.
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Ondanks d eze aanzet tot de katholicisering van de Antwerpse stedelijke ruimte, 
verschenen er tijdens de eerste twee decennia na het ontstaan van België geen nieuwe  
godsdienstige beeldjes (grafiek 3.4). Er was onder Le Grelles bestuur slechts sprake 
van één dossier waarin een oud Mariabeeldje vervangen werd door een nieuw.720 Het 
beeldje in kwestie, dat op de hoek tussen de Kloosterstraat en de Willem Lepelstraat 
tegen een gevel geplaatst stond, was in handen van het Genootschap van Onze-
Lieve-Vrouw-van-Peis.721 Aangezien de Maria- en heiligenbeelden nog maar net in 
1814 teruggeplaatst en opgeknapt werden, ontstond de nood aan vernieuwingen en 
herstellingen vermoedelijk pas later in de negentiende eeuw.
 Pas onder burgemeester Loos – in een periode waarin de statuomanie in 
Antwerpen nog niet doorgebroken was – doken de eerste nieuwe beeldjes in het 
stadsbeeld op. Daarnaast werden er ook heel wat hersteld, vernieuwd of  verplaatst. 
Antwerpen werd in 1848-1849 geteisterd door een cholera-epidemie, wat vaak de 
oprichting van nieuwe heiligenbeeldjes teweeg bracht. De bevolking geloofde in 
de beschermende krachten van onder meer de Heilige Rochus, de patroonheilige 
van de pestlijders.722 Daarnaast was het stijgende aantal mogelijk een gevolg 
van de aanmoedigingsprijs die het stadsbestuur vanaf  ongeveer 1850 aan 
buurtgenootschappen schonk om bij processies versieringen te voorzien. Dit leverde 
de broederschappen ongetwijfeld meer financiële middelen.723 Ten slotte werd in 
het Mariajaar van 1854 een Middencomiteit tot onderhoud der Maria en Heiligenbeelden 
opgericht.724 De lichte stijging van het aantal beeldjes in 1854 en 1855 viel ook samen 
met de katholieke en volkse devotionele heropleving die wereldwijd in het midden 
van de negentiende eeuw plaatsvond.725 In Frankrijk bloeide de Mariaverering vanaf  
1852 op. Volgens Maurice Agulhon gaf  de conservatieve partij met de religieuze 

720  Van deze vervanging werd geen bouwdossier in het Antwerpse stadsarchief  teruggevonden.
721  Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad (Antwerpen 2010) 109; op de Beeck, De gilde 
van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof, 106.
722  op de Beeck, De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof, 106; Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 44.
723  Mannaerts, ‘Het beeld van Maria’, 44.
724  Strecker, ‘Antwerpen, een Mariaburg?’, 59.
725  Heimann, ‘Catholic revivalism’, 70-71; Clark, ‘The New Catholicism’, 13-17; De Maeyer, ‘Kunst 
en politiek’, 74.
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Mariabeelden, die “omniprésentes et parfois gigantesques” waren, tegengas aan de 
seculiere politiek van Napoleon III.726  
 Tijdens het burgemeesterschap van Van Put verdubbelde het aantal nieuw 
geplaatste beeldjes. De enorme toename tussen 1864 en 1866 viel onder meer te 
verklaren op basis van de 50ste verjaardag van de herstelling van de heiligenbeelden 
die in 1864 gevierd werd en de nieuwe cholera-epidemie van 1866.727 Negentien van 
de 33 dossiers die onder Van Put bekend waren, dateerden uit deze twee jaartallen. 
Het ging hierbij hoofdzakelijk om nieuwe beeldjes en slechts twee maal om een 
verplaatsing of  vervanging.728 Nog voor de epidemie uitbrak, diende beeldhouwer 
J. Devos in naam van de geburen van de Blauwbroekstraat een bouwaanvraag in 
voor een “beeld verbeeld, den H. Eligius patroon tegen den cholera ziekte waer 
van die gebuerte zoo vreedelijk beproefd geweest is tijdens die ziekte”.729 In deze 
periode gingen overigens de twee katholieke Mechelse congressen door waar onder 
andere de aandacht gevestigd werd op de herwaardering van het historisch religieus 
erfgoed. Materiële symbolen zoals calvaries, kruiswegen en straatkapelletjes moesten 
opnieuw prominent in het openbare leven aanwezig zijn.730

 Tijdens de liberale besturen van burgemeesters De Wael en Van Rijswijck bleef  
de religieuze traditie in stand, ook al was er een andere houding van het stadsbestuur 
merkbaar. Tijdens de beginjaren van burgemeester De Wael viel de oprichting en 
herstelling van de beeldjes stil. In 1877 volgde een eerste afbraakwoede die zich 
in 1883 herhaalde. Opvallend was dat deze ongunstige periode voor het religieuze 
erfgoed samenviel met het moment dat de standbeeldenrage haar hoogtepunt beleefde. 
Bouwaanvragen omtrent religieuze gevelbeelden werden vanaf  nu ook wel eens 
geweigerd (grafiek 3.5).731 Zo verbood het stadsbestuur een zekere heer C. Rousseau 
een uitspringende nis voor een Mariabeeld in de gevel van zijn woning op de hoek van 
de Gemeentestraat en de Van Wesenbeekstraat te vervaardigen en weigerde het aan 
juffrouw De Hasque de plaatsing van een Onze-Lieve-Vrouwebeeld op de hoek van 

726  Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, 156.
727  op de Beeck, De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof, 115-116; Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 44.
728  Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad, 321; SAA, 1866#709, brief  van zes personen 
aan College, 1 oktober 1866.
729  SAA, 1864#708, brief  van beeldhouwer J. Devos aan stadsbestuur, 10 november 1864.
730  De Maeyer, ‘Kunst en politiek’, 82.
731  Strecker, ‘Antwerpen, een Mariaburg?’, 55.
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de Varkensmarkt en Hoornstraat.732 Een gegronde motivatie voor de weigeringen 
ontbrak steeds. De aanvragers moesten het stellen met een droge boodschap, zoals 
bijvoorbeeld “Deze dient om u te berichten dat wij uwe vraag niet inwilligen” en 
“spijt het ons U te moeten berichten, dat wij U geene toelating kunnen verleenen”.733 
De geregeld negatieve antwoorden waren vermoedelijk de reden waarom de meeste 
dossiers herstellingswerken of  verplaatsingen betroffen, eerder dan de plaatsing van 
nieuwe beeldjes. Eigenaars voelden aan dat de aanvraag tot toelating van een nieuw 
beeldje weinig kans maakte. Vanaf  de jaren 1890 tot aan Wereldoorlog I werden 
weer veel geregelder nieuwe beeldjes geplaatst en herstellingen uitgevoerd. Rond de 
eeuwwisseling ontstond een historisch bewustzijn rond het erfgoed. Historicus Emiel 

732  SAA, 1891#1359, uittreksel College, 18 april 1879; SAA, 1888#338, uittreksel College, 30 maart 
1888.
733  SAA, 1879#548, brief  van burgemeester De Wael aan de heer Preekler, 28 april 1879; SAA, 
1888#651, brief  van College aan Mejuffrouw Vve Van Kerckhoven, 23 mei 1888.

Grafiek 3.5 Overzicht van de goedgekeurde, afgekeurde en onbesliste bouwaanvragen tot de 
plaatsing, verplaatsing, herstelling of vernieuwing van een heiligenbeeld onder de verschillende 
Antwerpse burgemeester.
Bronnen: SAA, bouwdossiers.
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Dillis en de priester-leraar Augustin Thyssen publiceerden in 1902 respectievelijk een 
studie over de religieuze publieke beelden en een inventaris van de Mariabeelden.734 
Kort nadien startte het Middencomiteit tot onderhoud der Maria en Heiligenbeelden de 
voorbereidingen om in augustus 1914 de 100ste verjaardag van het herstel van de 
heiligenbeelden te vieren. De Eerste Wereldoorlog gooide echter roet in het eten.735

 
III.3.2 Ideologische en politiek-culturele processen

De conjunctuur van de Maria- en heiligenbeelden tussen 1830 en 1914 was duidelijk 
gelinkt aan geloofsprocessen, de internationale godsdienstige heropleving, de talrijke 
structurele hervormingen binnen de katholieke geloofsg emeenschap en tal van 
volkse geloofspraktijken. Net zoals bij de statuomanie was de kans groot dat er achter 
deze golfbeweging nog andere verklaringen scholen. De volgende paragraaf  gaat 
na of  er een correlatie waar te nemen viel tussen de op- en neergang van het aantal 
nieuwe, herstelde, geweigerde of  afgebroken beeldjes en de negentiende-eeuwse 
ideologische en politiek-culturele dynamieken. Hierbij werden zowel de nationale als 
lokale Antwerpse ontwikkelingen in rekening gebracht.

Na de Belgische Revolutie van 1830 vaardigde het Nationaal Congres de meest 
liberale grondwet van Europa uit. Een van de belangrijkste zwaartepunten van de 
constitutie was de vrijheidsgarantie voor burgers, met onder meer de vrijheid van 
vereniging, de vrijheid van onderwijs en godsdienstvrijheid.736 De uitbouw van de 
Belgische staat rond deze liberale politieke waarden betekende echter niet dat de 
katholieke politici en de Katholieke Kerk zich van het toneel verwijderd zagen. De 
conservatieve zijde had in 1827 immers uit onvrede met het religieuze beleid van 
de autoritaire koning Willem I een ‘unie’ met de liberalen gesticht die uiteindelijk 
tot de afscheuring van de Zuidelijke Nederlanden en het ontstaan van België geleid 
had.737 De katholieken hadden van bij aanvang de nieuwe grondwet ondersteund, 

734  Emiel Dillis, Kleine geschiedkundige schetsen over eenige godsdienstige beelden welke men vroeger te 
Antwerpen op de openbare wegenis aantrof  (Antwerpen 1902); Thyssen, Antwerpen vermaard door den 
eeredienst van Maria.
735  Strecker, ‘Antwerpen, een Mariaburg?’, 59.
736  Lamberts, ‘Liberal state’, 107; Viaene, Belgium and the Holy See, 9.
737  de Smaele, Rechts Vlaanderen, 190; Lamberts, ‘Van kerk naar zuil’, 91-92.
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aangezien ze in de godsdienstvrijheid en in de scheiding van kerk en staat zich van 
een ideaal groeiklimaat verzekerd zagen. De unionistische regeringen die tussen 
1830 en 1847 België bestuurden, voerden met de steun van het parlement, koning 
Leopold I en de katholieke clerus een alsmaar conservatiever beleid waarbij gunstige 
administratieve maatregelen voor de Kerk ingevoerd werden.738 De Kerk genoot 
daarnaast een materiële ondersteuning van de staat, onder meer via de subsidiëring 
van kerkgebouwen.739 
 De liberale zijde nam geen vrede met de conservatieve koers die de 
unionistische regeringen voeren. De antiklerikale gevoelens staken alsmaar meer 
de kop op en vormden de voedingsbodem voor heel wat nieuwe liberale kiescomités 
en verenigingen. Hun groepering leidde tot de ontwikkeling van een duurzame 
liberale organisatie en een regeringsovername in het midden van de jaren 1840. Tot 
in de jaren 1880 hield de liberale partij bijna onafgebroken de politieke touwtjes in 
handen.740 De liberale opgang resulteerde op zijn beurt in een conservatief  katholieke 
reflex.741 In tegenstelling tot de linkerzijde slaagde de katholieke partij er echter niet 
in zich centraal, maar enkel lokaal te organiseren. Volgens de traditionele literatuur 
zou de verschillende visie van de liberaal-katholieken, die in het parlement zetelden, 
en de ultramontanen, die de achterban beheersten, hiervan de voornaamste oorzaak 
zijn.742 
 In Antwerpen waren aanvankelijk verschillende kiescomités actief  die zich 
uiteindelijk in november 1857 in een Grondwettelijke en Konservatieve Vereeniging 

738  De Maeyer, ‘Kunst en politiek’, 61-63; Lamberts, ‘Liberal state’, 109 en 111.
739  Lamberts, ‘Liberal state’, 108.
740  Ibidem, 111; Viaene, Belgium and the Holy See, 9; Emiel Lamberts, ‘Het ultramontanisme in België: 
1830-1914’, in: Emiel Lamberts (red.), De kruistocht tegen het liberalisme: facetten van het ultramontanisme 
in België in de 19e eeuw (Leuven 1984) 43-45.
741  De Maeyer, ‘Kunst en politiek’, 63.
742  Karel van Isacker, Werkelijk en wettelijk land: de crisis in de betrekkingen tussen de openbare katholieke 
mening en de rechterzijde, 1863-1884 (Leuven 1955); Lamberts, ‘Het ultramontanisme in België’, 38-52; 
Lode Wils, ‘De katholieke partij in de negentiende eeuw: organisatie, programma en aanhang’, in: 
Lode Wils, Vlaanderen, België, Groot-Nederland: mythe en geschiedenis: historische opstellen, gebundeld en 
aangeboden aan de schrijver bij het bereiken van zijn emeritaat als hoogleraar aan de K.U.Leuven (Leuven 
1994) 157-160. De ultramontanen stonden garant voor een antiliberaal traditionalisme. Ze hielden er 
een radicale visie op na die de onafscheidelijke relatie tussen Kerk en Staat en de voorrangspositie van 
de Kerk in de maatschappij bepleitte. De liberaal-katholieken namen een veel gematigder standpunt 
in en geloofden in een nauwe samenwerking tussen Kerk, Staat en liberalisme. De liberale grondwet 
van 1830 waarin de scheiding van Kerk en Staat bekrachtigd was, diende gerespecteerd.
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organiseerden.743 De Antwerpse katholieken sloten hiermee aan op een trend 
die zich ook in andere steden voordeed. Dergelijke verenigingen of  associations 
hadden als voornaamste doel om de grondwettelijke vrijheden, in het bijzonder 
de godsdienstvrijheid, te vrijwaren en om een tegengewicht te bieden aan al te 
anticonfessionele interpretaties van de Grondwet. De specifieke Antwerpse nood aan 
een eendrachtige organisatie was ontstaan door de alsmaar grotere kloof  met de 
liberalen en door de stichting van een duurzame Association Libérale et Constitutionnelle 
eind 1856-begin 1857.744 In deze periode ontstonden op lokaal niveau ook allerhande 
katholieke kringen. Deze concentreerden zich op de ontwikkeling van het katholieke 
verenigingsleven en hielden zich strikt genomen niet met politiek bezig. Het waren 
echter wel belangrijke ontmoetingsplaatsen waar de katholieke opinie tegen het 
liberalisme vorm kreeg.745 In Antwerpen werden in 1858 en in 1866 de Burgerskring 
en de Burgersbond gesticht.746

 De versterking van de rechterzijde in Antwerpen stemde overeen met de 
eerste kleine piek van Maria- en heiligenbeelden in de tweede helft van de jaren 
1850. Religie en politiek geraakten algemeen gezien alsmaar meer verstrengeld. De 
geestelijkheid moedigde de populaire of  volkse organisaties aan om de katholieke 
devotie zo zichtbaar mogelijk in het openbare leven te verspreiden, bijvoorbeeld via 
publieke godsdienstbeoefening en religieuze processies.747 Hoe meer de staat – op dit 
moment in liberale handen – de samenwerking met en de steun aan het katholieke 
geloof  wegtrok, hoe meer de kerkelijke autoriteiten een beroep deden op de gelovige 
burgers.748 In de Scheldestad werden deze ontwikkelingen bovendien in de hand 
gewerkt door het milde beleid van burgemeester Loos tegenover de katholieken. Zo 
sloot hij in de nasleep van de wet op het middelbaar onderwijs van 1850, waarmee 

743  Jean-Luc Soete, Structures et organisations de base du parti catholique en Belgique 1863-1884 (Leuven 
1996) 191-192; Wils, ‘Het einde van het unionisme’, 187 en 237.
744  Wils, ‘Het einde van het unionisme’, 230.
745  Soete, Structures et organisations de base du parti catholique, 109-117; Emmanuel Gerard en Mark 
van den Wijngaert, In het teken van de regenboog: geschiedenis van de Katholieke Partij en van de Christelijke 
Volkspartij (Antwerpen 1985) 12. Voor een uitgebreide analyse van de Fédération des cercles catholiques 
die het contact tussen de verschillende kringen organiseerde en de afzonderlijke Cercles catholiques, zie 
het vierde en vijfde deel in de studie van Jean-Luc Soete.
746  Soete, Structures et organisations de base du parti catholique, 611.
747  Lamberts, ‘Liberal state’, 111-112; Lamberts, ‘Het ultramontanisme in België’, 46.
748  Jan Art, Jan De Maeyer, Ward De Pril e.a., ‘Church reform and modernity in Belgium’, in: van 
Eijnatten en Yates (red.), The dynamics of  religious reform: the churches, 111.
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de liberale volksvertegenwoordigers de katholieke invloed en de controle van de 
Staat op het onderwijs respectievelijk wensten in te perken en uit te breiden, een 
compromis dat op 12 december 1853 vorm kreeg in de Conventie van Antwerpen. 
Deze conventie verplichtte het vak godsdienst in de stadsscholen en waarborgde 
dat de clerus het medezeggenschap behield over de aanstellingen in het openbaar 
stedelijk onderwijs.749

Midden jaren 1860 beleefde de Antwerpse religieuze beeldentraditie een tweede 
hoogtepunt. Zoals eerder aangehaald was dit een rechtstreekse gevolg van de 
cholera-epidemie die vele families trof, maar de opleving viel ook samen met enkele 
belangrijke (inter)nationale politieke ontwikkelingen. In navolging van de pauselijke 
encycliek Quanta Cura (1860) en de Syllabus Errorum (1864) waarin de grondslagen van 
de liberale staat veroordeeld werden, trokken de katholieke politici over heel Europa 
de moderne seculiere samenleving en de liberale waarden openlijk in twijfel.750 De 
strijd tegen het liberalisme werd daarenboven aangewakkerd door de val van Rome 
en de annexatie van de stad bij het Italiaans koninkrijk in 1870. Het Vaticaan voerde 
tal van institutionele en pragmatische wijzigingen en vernieuwingen door die de 
katholieken veerkracht boden.751 De Belgische katholieken stonden aanvankelijk nog 
twijfelachtig tegenover het pauselijke offensief. Tijdens de eerste grote katholieke 
congressen van Mechelen in 1863 en 1864, waar zowel puur religieuze als politiek-
maatschappelijke thema’s behandeld werden, voerde het liberaal-katholicisme de 
boventoon.752 Gesterkt door paus Pius IX begonnen de Belgische ultramontanen 

749  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 42. Voor meer informatie over de wet op het middelbaar 
onderwijs en de Conventie van Antwerpen, zie Wim Theuns, De organieke wet op het middelbaar 
onderwijs (1 juni 1850) en de Conventie van Antwerpen (Leuven 1859).
750  Heimann, ‘Catholic revivalism’, 72. 
751  Witte, ‘The battle for monasteries’, 114.
752  Albert van der Zeijden, Katholieke identiteit en historisch bewustzijn: W.J.F. Nuyens (1823-1894) 
en zijn ‘nationale’  geschiedschrijving (Hilversum 2002) 145-146; Lamberts, ‘Het ultramontanisme in 
België’, 49; Art, De Maeyer, De Pril e.a., ‘Church reform’, 111-112.
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zich echter te roeren en wonnen ze aan kracht in de strijd binnen het conservatieve 
kamp.753

 De Mechelse congressen hadden hun weerslag op de stad Antwerpen, die in 
deze periode een geloofsopbloei doormaakte.754 Daarbij was in 1863 het katholiek 
politiek ingestelde bestuur van burgemeester Van Put aan de macht gekomen. Zijn 
Meetingpartij legde de basis voor een hechtere en gelijkgestemde lokale katholieke 
partij. Het programma rond antimilitarisme, flamingantisme en populisme zou 
centraal blijven in de werking van de latere Antwerpse katholieke partij – die zowel 
op lokaal als nationaal niveau bleef  opereren onder de naam Meetingpartij.755 Hoewel 
de Meeting aanvankelijk een breuk veroorzaakte tussen de Antwerpse liberalen, 
bracht de partij ze eind jaren 1860 en begin jaren 1870 opnieuw bij elkaar. De 
Franstalige doctrinairen, de Vlaamsgezinden en de radicalen die respectievelijk tot 
de Liberale Associatie, de Liberale Vlaamsche Bond en de Geuzenbond behoorden, 
bundelden hun krachten in de Verenigde Liberalen van Antwerpen en dreven in 
1872 de Meetingpartij het stadhuis uit.756 Het uitgesproken antiklerikalisme van 
het doctrinair liberale stadsbestuur leidde als vanzelf  tot een ongunstig klimaat 
voor de religieuze stedelijke kunst en cultuur en bijgevolg voor de traditie van 
de Maria- en heiligenbeeldjes. Het ontbrak Antwerpen bovendien aan een sterke 
ultramontaanse kern waardoor burgemeester De Wael en zijn collega’s vanuit deze 
richting nauwelijks tegenkanting kenden.757

 Het overlijden van paus Pius IX en de aanstelling van paus Leo XIII in 1878 
brachten een kentering teweeg. Het standpunt van de nieuwe paus sloot aan op dat 
van de gematigde liberaal-katholieken, die zich dankzij zijn steun nu veel sterker 
voelden. In België bracht dit een toenadering tussen deze laatsten en de ultramontanen 
teweeg. Anderzijds was de katholieke partij als gevolg van de schoolstrijd die tussen 
1879 en 1883 woedde genoodzaakt een sterk front te vormen.758 Met de verkiezing 

753  de Smaele, Rechts Vlaanderen, 198-202; Lamberts, ‘Het ultramontanisme in België’, 39 en 47-49.
754  Boudens, ‘Godsdienstig leven in een groeiende stad’, 322.
755  Lode Hancké, ‘De Antwerpse politieke wereld tussen 1863 en 1930’, in: Mandy Nauwelaerts, 
Caroline Terryn, Paul Verbraeken e.a., De panoramische droom: Antwerpen en de wereldtentoonstellingen 
1885, 1894, 1930 (Antwerpen 1993) 114.
756  Verhulst en Hasquin (red.), Het liberalisme in België, 308; Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 86.
757  De Maeyer, ‘Kunst en politiek’, 70-71.
758  Art, De Maeyer, De Pril e.a., ‘Church reform’, 115.
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van een katholieke regering in 1884 werd uiteindelijk op nationaal niveau de macht 
van de liberalen gebroken. De confessionele overtuiging vond alsmaar meer ingang. 
De rechterzijde probeerde haar politiek-bestuurlijke invloed uit te breiden naar 
het socio- en cultureel-maatschappelijke leven om zich zo te verzekeren van haar 
leidende positie. Zo voerde de regering het subsidiariteitsbeginsel in, waarbij de staat 
zoveel mogelijk taken overhevelde naar lokale overheden en private instellingen, 
organisaties en vrijwilligersverenigingen.759 
 Anders dan op nationaal niveau, bleven in Antwerpen liberale schepencolleges 
het beleid bepalen. Ten gevolge van het Algemeen Meervoudig Stemrecht dat in 
1894-1895 doorgevoerd werd, zetelden er echter vanaf  de tweede helft van de jaren 
1890 opnieuw katholieken in de gemeenteraad.760 De prominente aanwezigheid van 
de katholieken in het politieke en dagelijkse leven van de Antwerpenaren maakte 
dat het stadsbestuur voorzichtig moest omspringen met populaire geloofstradities. 
Om de katholieke politici en stedelingen niet tegen de borst te stuiten, lieten ze 
vermoedelijk opnieuw herstellingen aan oude en de plaatsing van nieuwe religieuze 
gevelbeelden toe. Dat de liberale besturen van Van Rijswijck, Hertogs en De Vos 
de katholieke symbolen meer in hun stadsbeeld tolereerden dan hun voorganger 
De Wael hing vermoedelijk ook samen met de culturele ruralisering van stedelijk 
Vlaanderen. Verschillende, vooral kleinere Vlaamse steden transformeerden in de 
loop van de negentiende eeuw van een liberale naar een katholieke stad waarbij ze 
de conservatieve en klericale ingesteldheid van het platteland overnamen.761 De 
grootsteden Brussel, Gent en Antwerpen behielden daarentegen hun liberale karakter 
en cultiveerden hun progressief, modern en industrieel imago. Het onderscheid dat 
Antwerpen met het katholieke en zogenaamd achtergestelde platteland maakte, 
bleek na de antiklerikale jaren van De Wael toch minder scherp geweest te zijn.762 
In tegenstelling tot een stad als Gent, die harhandig komaf  probeerde te maken met 
het historisch katholieke stadslandschap, stonden de Antwerpse liberalen van rond 

759  De Maeyer, ‘Kunst en politiek’, 93; Lamberts, ‘Liberal state’, 113-114; Robbins (red.), The dynamics 
of  religious reform: political and legal perspectives, 97.
760  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 121; Lode Hancké, Jan Van Rijswijck: boegbeeld van het sociale 
liberalisme (Gent 1993) 86-89 en 93-95; Wils, ‘De hoofdstad van de Vlaamse beweging’, 317-318.
761  de Smaele, Rechts Vlaanderen, 378-189.
762  Ibidem, 350-372 en 368.
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de eeuwwisseling opnieuw meer open voor conservatief-katholieke invloeden in de 
stedelijke ruimte.763

 
III.3.3 Ruimtelijke analyse: de ruimtelijke spreiding in het Antwerpse 
stadslandschap

Buurtbroederschappen hadden een sterke ruimtelijke verankering in de parochie 
of  de buurt waarin ze actief  waren. David Garrioch stelde voor het achttiende-
eeuwse Milaan bijvoorbeeld vast dat de talrijke Companies of  the Cross hun werking 
concentreerden op de onmiddellijke straten rondom de kruisbeelden waarvan ze 
eigenaar waren. Ze waren zich zeer bewust van hun territorium en de grenzen 
die dit grondgebied afbakenden.764 De kruisbeelden markeerden op hun beurt de 
aanwezigheid en de macht van de verantwoordelijke broederschappen. Zelfs wanneer 
een kruisbeeld afgebroken werd, zoals na de afschaffing van de broederschappen in 
1786 veelvuldig gebeurde, leefden de bijhorende devotionele tradities en praktijken 
verder op de plek waar het al die tijd gestaan had. Het verwijderen van de religieuze 
tekens en beeltenissen uit het stadslandschap betekende niet dat de religieuze sites 
eenvoudigweg uit het dagelijkse leven en het collectieve geheugen van de stedelingen 
gewist werden.765 Bovendien functioneerden de Maria- en heiligenbeelden in deze 
periode, maar ook later in de negentiende eeuw, als materieel statussymbool voor de 
gegoede stedelingen die ze aan hun huisgevel plaatsten.766 
 In tegenstelling tot de publieke standbeelden die uiteindelijk geconcentreerd 
rond de Leien en het stadspark en in de Zuidwijk en het centrale stadshart terecht 
kwamen, waren de Maria- en heiligenbeeldjes vooral terug te vinden in de woonwijken 
van de binnenstad (afb. 3.3). De grootste activiteit deed zich voor in de Onze-Lieve-
Vrouw-, Sint-Paulus- en Sint-Jacobsparochie, die deel uitmaakten van de eerste en 
de tweede wijk. Onder burgemeester Van Put doken verschillende Madonnabeeldjes 
in de nieuwe wijken buiten de voormalige stadsomwalling op. De traditie beperkte 

763  Ibidem, 354.
764  David Garrioch, ‘Lay-religious associations, urban identities and urban space in eighteenth-
century Milan’, The journal of  religious history 28.1 (2004) 38-40.
765  Ibidem, 40.
766  Mannaerts, ‘Het beeld van Maria’, 35.
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Afbeelding 3.3 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et ses environs van S. Mayer met aanduiding 
van de nieuw geplaatste (groen) en de verplaatste en herstelde (blauw) Maria- en heiligenbeelden 

onder burgemeesters Le Grelle en Loos (periode 1831-1863), 1860. 
Bron: SAA, 12#4193.
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Afbeelding 3.4 Detail uit het Plan der stad Antwerpen, opgesteld onder leiding van Gustave Royers, 
met aanduiding van de nieuw geplaatste (groen) en de verplaatste en herstelde (blauw) Maria- en 

heiligenbeelden onder burgemeester Van Put (periode 1863-1872), 1908. 
Bron: SAA, 12#4291.
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Afbeelding 3.5 Detail uit het Plan der stad Antwerpen, opgesteld onder leiding van Gustave 
Royers, met aanduiding van de nieuw geplaatste (groen), de verplaatste en herstelde (blauw), de 
geweigerde (oranje) en de afgebroken (rood) Maria- en heiligenbeelden onder burgemeester De 

Wael (periode 1872-1892), 1908. 
Bron: SAA, 12#4291.
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Afbeelding 3.6 Detail uit het Plan der stad Antwerpen, opgesteld onder leiding van Gustave 
Royers, met aanduiding van de nieuw geplaatste (groen), de verplaatste en herstelde (blauw), de 

geweigerde (oranje) en de afgebroken (rood) Maria- en heiligenbeelden onder burgemeesters Van 
Rijswijck, Hertogs en De Vos (periode 1892-1914), 1908. 

Bron: SAA, 12#4291.
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zich niet tot de historische kern van Antwerpen, maar verspreidde zich – zij het in 
bescheiden mate – ook over de nieuw aangelegde stadsdelen (afb. 3.4). Opvallend 
was de weigering in 1879 van de aanvraag voor de plaatsing van een beeldje in 
de Kasteelpleinstraat. Het bestuur van De Wael wou voorkomen dat een katholieke 
traditie infiltreerde in de moderne, volgens liberale principes aangelegde Zuidwijk 
(afb. 3.5). 
 Vanaf  Van Rijswijck was een lichte ruimtelijke verschuiving merkbaar. 
Verschillende dossiers voor nieuwe of  op te knappen beeldjes hadden betrekking 
op panden die zich in de omgeving van de Meir of  op of  rond de Grote Markt 
situeerden (afb. 3.6). Het liberale stadsbestuur van deze burgemeester, maar ook 
dat van zijn opvolgers Hertogs en De Vos stelden zich veel milder op ten aanzien 
van de traditionele geloofspraktijk. De gildehuizen die het stadhuis flankeerden, en 
zich met andere woorden in het politieke stadshart bevonden, ondergingen rond 
de eeuwwisseling een grondige restauratie en werden bekroond met allerhande 
heiligenbeelden.767 Daarnaast gaven de schepencolleges ook de goedkeuring voor 
enkele beeldjes langs en in de nabijheid van de Nationalestraat, die in de volkse Sint-
Andrieswijk lag. Niet toevallig viel dit samen met het moment waarop het katholieke 
organisatiewezen zich tot de brede arbeidersmassa wendde.768 De gewijzigde 
Antwerpse politieke situatie ten gevolge van de kieswethervorming in 1895 noopte 
de regerende liberalen ertoe de katholieke bevolking gunstig te stemmen.

Rond de jaren 1880 waren niet alleen de nationale politieke context en het 
politieke beleid van het stadsbestuur ongunstig voor de beeldentraditie, maar 
ook de ingrijpende stedenbouwkundige werken die Antwerpen doormaakte. Vele 
gevelbeelden verdwenen als gevolg van rechtgetrokken rooilijnen, nieuwe straten 
die door bouwblokken heen getrokken werden, de heraanleg van de Scheldekaaien 
en de demping van vlieten.769 De verdwijning van de Boeksteeg door de aanleg van 
de Nationalestraat was evenmin een goede zaak voor de talrijke heiligenbeeldjes die 

767  Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad, 61-63; Gustaaf  Asaert, Honderd huizen aan 
de Grote Markt van Antwerpen: vijf  eeuwen bewoningsgeschiedenis (Zwolle 2005) 289-397.
768  Lamberts, ‘Van kerk naar zuil’, 108 en 119. 
769  Strecker, ‘Antwerpen, een Mariaburg?’, 56.
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deze eeuwenoude straat sierden.770 Zoals afbeelding 3.5 toonde, bevonden zo goed als 
alle gevelbeeldjes die tijdens het burgemeesterschap van De Wael verdwenen zich in 
de zones waar de ingrijpende bouwprojecten van de Schelde en de Nationalestraat 
plaatsvonden. 
 Het waren echter vooral de vrijstaande pompen die het moesten 
ontgelden omwille van publieke werken die in het teken van sanering en vrije 
verkeersdoorstroming stonden. Deze stedenbouwkundige idealen lagen reeds 
in het late achttiende-eeuwse Milaan ten grondslag aan de verdwijning van de 
publieke kruisbeelden. De religieuze constructies werden hoe langer hoe meer als 
ruimtelijk-ideologische obstakels beschouwd. Stadspleinen fungeerden vanaf  nu 
als knooppunten waarlangs mensen en verkeer zich ongehinderd moesten kunnen 
voortbewegen. Overbodige straatelementen dienden zoveel mogelijk verwijderd.771 
Garrioch merkte wel op dat, ondanks de sterk seculariserende stedelijke ruimte, 
het mentale stadsbeeeld van de stedelingen zich nog steeds liet vormen door zowel 
fysieke als immateriële godsdienstige symbolen.772 Deze trend zette zich verder in 
de negentiende eeuw. In 1833 verdween om een gelijkaardige urbanistische reden 
op de Antwerpse Boterrui (deel van de huidige Suikerrui) de pompzuil bekroond 
met de heilige Johannes Nepomucenus. Het Antwerpse bestuur beriep zich voor de 
overwelving van de rui  op hygiënische en verkeerstechnische argumenten.773 
 Het grootste aantal publieke pompen verdween tijdens het burgemeesterschap 
van De Wael, de periode waarin de rationele stedenbouw zijn hoogtij vierde. 
Bovendien vond in 1881 in de inhuldiging van het stedelijk waterleidingnet plaats 
wat in verschillende stadsdelen de voorziening van publieke pompen minder 
noodzakelijk maakte.774 De administratie deed meestal nauwelijks moeite om de 

770  Thijs, Van Geuzenstad tot katholiek bolwerk, 12.
771  Garrioch, ‘Lay-religious associations’, 46-48.
772  Ibidem, 49.
773  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 213; vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse 
straatnamen, 460.
774  Wim Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater : het ontstaan en de ontwikkeling 
van de openbare drinkwatervoorziening in Antwerpen 1860-1930 (Tielt 1998) 75. In de armere wijken, 
waar de bevolking niet over voldoende financiële middelen beschikte om zich op de waterleiding aan 
te sluiten, richtte de stad fonteinpalen op voor gratis waterbedeling. De kans was groot dat in deze 
zones de openbare grondwaterpompen veel langer bewaard bleven. Zie ibidem, 127; Ellen Janssens, 
From common resource to favour for the poor?; Ellen Janssens, Layering water in the modern city. 



220

afbraak van wijkpompen te verantwoorden. Zo haalde ze rond 1878 zonder er veel 
woorden aan vuil te maken de pomp op de Veemarkt weg (afb. 3.7) en leek het in 1884 
vanzelfsprekend dat op de IJzerenwaag de pomp met Mariabeeld plaats ruimde voor 
het standbeeld van Theodoor van Rijswijck.775 In andere afbraakdossiers haalde ze 
expliciet de verkeerscirculatie aan. In december 1884 viel de collegiale beslissing voor 
de verwijdering van de pomp op het Mechelseplein, om de reden dat ze het verkeer 
hinderde.776 Zo’n twintig jaar later besliste het College op basis van verslagen van 
hoofdingenieur Gustave Royers en van de politiecommissaris van de tweede wijk “te 
doen overgaan tot wegneming van de pomp de Paardenmarkt, over de Vekestraat, 

775  op de Beeck, De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof, 124; Carla Gottlibed, ‘Johan-Barthold Jongkind 
and the views of  Old-Antwerp’, in: Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
(Antwerpen 1967) 282.
776  SAA, MA#956c, uittreksel College, 12 december 1884.

Afbeelding 3.7 De Veemarkt met links in de 
voorgrond de wijkpomp bekroond met een Onze-
Lieve-Vrouwbeeld en in de achtergrond de Sint-
Pauluskerk, 1850-1878.
Bron: SAA, 40#808.
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daar bedoelde pomp niet meer gebruikt wordt en het verkeer belemmert.”777 Dat 
de negentiende-eeuwse Antwerpenaren net zoals de achttiende-eeuwse inwoners 
van Milaan nog veel betekenis hechtten aan de religieus-historische waarde van de 
Mariabeelden, bewees echter de pomp op de Kleine Markt. Ondanks de aanleg van 
een tramlijn over dit plein en twee aanrijdingen op het einde van de negentiende 
eeuw bleef  de pompzuil met het Onze-Lieve-Vrouwbeeld bewaard.778 Er was nog 
steeds een buurtgenootschap actief  dat zich om het lot van de pomp bekommerde 
en zoals twee katholieke krantenartikels illustreerden, leefde er een sterke traditie 
en historisch bewustzijn rond het Madonnabeeldje. Het Handelsblad van Antwerpen 
zou de verdwijning van de pompzuil betreuren “omdat er eene dier oude, schoone 
legenden aan verbonden is, die den Antwerpenaar steeds dierbaar zijn en die men in 
weerde houdt, zooals men een familiestuk, een kerkboek van grootvader in eere zou 
houden.”779

Zoals uit dit hoofdstuk bleek, kwamen de Maria- en heiligenbeelden die tussen 1830 
en 1914 in het Antwerpse straatbeeld verschenen vanuit een heel verschillende 
dynamiek dan de vrijstaande publieke standbeeld tot stand. Deze religieuze traditie 
werd bijvoorbeeld niet gestuurd vanuit het stadsbestuur of  vrijwilligersverenigingen, 
maar door gelovige burgers die als particulieren, samen met buurtgenoten of  als lid 
van buurtbroederschappen optraden. Mede hierdoor maakten de beeldjes nooit deel 
uit van grootschalige stedenbouwkundige concepten of  ontwerpen, maar kwamen 
ze – hoewel vooral gebonden aan de Antwerse wijken intra muros – verspreid in de 
stedelijke ruimte terecht. Anderzijds scholen achter het fenomeen wel een aantal 
processen die ook van invloed waren op de statuomanie. Zo speelden de internationale, 
Belgische en specifiek Antwerpse politiek-ideologische context en rationele en 

777  Ibidem, MA#956d, uittreksel College, 10 oktober 1905. De pomp bleek uiteindelijk op een andere 
plek 
778  De Koophandel, 20 maart 1885; SAA, MA#956c, pomp Kleinmarkt, december 1895-april 1899.
779  Het Handelsblad van Antwerpen, 21 december 1895. Zie ook Gazet van Antwerpen, 15 december 
1895.
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hygiënische stedenbouwkundige visies eveneens een rol in de op- en neergang van 
de religieuze beeldjes.
 Dit hoofdstuk toonde duidelijk aan dat de Antwerpse katholieke zijde zeker 
tot 1914 het belang van een materiële veruitwendiging inzag. Ze bouwde dan ook 
actief  verder aan het reeds eeuwenoude katholieke stadslandschap. De katholieken 
werden hierin niet eenvoudigweg en voortdurend tegengewerkt door haar liberale 
tegenstanders, zoals in de literatuur soms al te gemakkelijk aangenomen wordt. 
Integendeel, het betrof  een veel complexer verhaal dan een louter wij-zij-denken. 
Bepaalde politieke omstandigheden noopten liberale stadsbesturen er bijvoorbeeld 
toe omzichtig om te springen met katholieke tradities en symbolen. Hoe deze en 
de andere algemene ontwikkelingen concreet door de opeenvolgende Antwerpse 
burgemeesters en stadsbesturen gestuurd werden, valt te ontdekken in het tweede 
deel van dit proefschrift. Aan de hand van specifieke gevalstudies zal onderzocht 
worden of  het bewustzijn rond een toegeëigend stadslandschap effectief  leefde 
binnen het Antwerpse conservatieve kamp. Pas dan zal duidelijk worden of  de 
katholieke burgemeesters en stadsbestuursleden de beeldjes aan de huisgevels en op 
pompen al dan niet gebruikten om een politieke machtsgreep uit te voeren. 







Deel 2
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“Is dit liberael? Is dit katholiek? 
Neen, dit is werken voor ‘t 

algemeen welzijn”:*

burgemeesters Le Grelle en Loos 
(1831-1863)

De eerste twee Belgische burgemeesters van Antwerpen, de katholieke Gérard 
Le Grelle en de liberale Jan Frans Loos, beschouwden de schone kunsten als een 
belangrijk onderdeel van hun beleid. Le Grelle vermeldde in zijn inauguratierede de 
kunsten samen met godsdienst, handel en industrie, maar ook Loos kon in zijn eerste 
toespraak als burgemeester het belang ervan niet ontkennen: “nous aurons l’espoir 
de pouvoir conduire notre belle cité de progrès en progrès, vers la prospérité et la 
splendeur auxquelles sa position éminente dans le commerce et dans les arts lui permet 
d’aspirer.”780 De economisch zware periode waarin Antwerpen zich de eerste jaren 
na de Belgische onafhankelijkheid bevond, leidde er echter toe dat het stadsbestuur 
van Le Grelle weinig ondernam op cultureel en artistiek vlak.781 Tussen 1831 en 
1848 waren enkel de voltooiing en opening van het Théâtre Royal Français (de huidige 
Bourlaschouwburg), de Rubensfeesten en de oprichting van het Rubensstandbeeld 
opmerkelijke initiatieven. Loos kon meer realiseren. Zo werden er tijdens zijn 

*     De Grondwet, 24 oktober 1857.
780  van Mol, Les élus d’Anvers, 106.
781  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 27-29; Jan van Acker, Antwerpen: van Romeins veer tot 
wereldhaven (Antwerpen 1975) 360-373; Fernand Suykens, Gustaaf  Asaert, A. de Vos e.a., Antwerp: a 
port for all seasons (Antwerpen 1986) 343.
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bestuur onder andere drie standbeelden ingehuldigd, startte de vrijmaking van de 
Antwerpse kathedraal, kreeg kunstschilder en gemeenteraadslid Leys de opdracht 
het stadhuis met muurschilderingen te decoreren en vonden in augustus 1861 de 
Antwerpse Kunstfeesten plaats.782 Deze feesten sloten aan bij de campagne die Loos 
voerde tegen de centralisatieplannen van de overheid om de Antwerpse Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten naar Brussel over te brengen.783 
 Beide burgemeesters engageerden zich ook op persoonlijk vlak voor het 
artistieke, culturele en wetenschappelijke leven van hun stad. Le Grelle bekleedde 
als schatbewaarder een belangrijke functie binnen de Société des Sciences, Lettres et 
Arts d’Anvers (SSLAA) die in 1834 in het stadhuis opgericht was. Loos op zijn beurt 
speelde in 1852 een niet te onderschatten rol bij de stichting van de Cercle artistique, 
littéraire et scientifique d’Anvers (CALSA). Van 1852 tot aan zijn dood in 1872 was hij 
bovendien erevoorzitter van de centrale commissie van deze vereniging.784 De CALSA 
functioneerde als ontmoetingsplaats waar zowel professionelen als liefhebbers over 
uiteenlopende kunst- en wetenschapsvormen gedachten konden uitwisselen. Onder 
de leden bevonden zich tal van prominente Antwerpse figuren, zoals verschillende 
stadsbestuursleden en kunstenaars.785

Bij zijn aanstelling als burgemeester op 15 februari 1831 was Le Grelle zich uitermate 
bewust van de benarde omstandigheden waarin Antwerpen verkeerde en van de 
zware taak die hem en het stadsbestuur te wachten stond, of  zoals hij het in zijn 
inauguratierede zelf  verwoordde: “je sais qu’il y aura des difficultés sans nombre de 
combattre.”786 Om uit deze impasse te geraken, stelde de burgemeester veel vertrouwen 

782  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 46-47. De drie standbeelden die onder Loos ingehuldigd 
werden waren die van Antoon Van Dyck, Boduognat en Pieter van Coudenberghe. Het laatste beeld 
zal in dit hoofdstuk echter niet aan bod komen aangezien het nauwelijks een politieke en politiek-
ruimtelijke betekenis met zich meedroeg. 
783  van Mol, Jean-François Loos, 14-15.
784  Ibidem, 15; Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 41.
785  Antoine van Kalmthout, Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 
en 1914 (Hilversum 1998) 346-348; Siska Beele, Kunst voor een feestzaal. Kersen van Lawrence Alma-
Tadema (onuitgegeven artikel Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 2012); Eugène 
Warmenbol, ‘Het standbeeld van Boduognat te Antwerpen (1861-1954): Galliërs, Germanen en 
Romeinen op de Belgiëlei’, Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek 1 (2001) 
14.
786  van Mol, Les élus d’Anvers, 31.
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in de schepenen en gemeenteraadsleden, maar nodigde hij ook de Antwerpse 
bevolking uit om hun gedachten te delen. Hij zag zichzelf  als vertegenwoordiger 
van alle stedelingen en wilde dus ook opkomen voor de lagere klassen van de 
samenleving.787 Le Grelle liet het niet bij woorden, maar voerde effectief  enkele 
socio-economische maatregelen door die werklozen en minderbedeelden enigszins 
vooruit moesten helpen.788 Als particulier zette hij zich vanuit zijn katholiek geloof  
eveneens in voor sociaal werk. Zo was hij bijvoorbeeld stichter en secretaris van 
de Maatschappij der Christelijke Liefdadigheid.789 Beleidsmatig kwam godsdienst 
dan ook op de eerste plaats voor Le Grelle: “la religion, la liberté, le commerce, 
l’industrie, les arts, trouveront toujours en moi un appui”.790

 De liberalen waren bij de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 1836 de grote winnaars. Ze namen 21 van de 29 gemeenteraadszetels in.791 
Door de gemeentewet die eerder dat jaar gestemd was, werd de burgemeester niet 
langer rechtstreeks verkozen, maar aangeduid door de koning.792 Ondanks de steeds 
grotere kritiek vanuit liberale hoek op Le Grelle, benoemde Leopold I hem opnieuw 
tot burgemeester.793 De koning liet zich in zijn keuze leiden door zijn unionistische 
overtuiging. Hoewel aanvankelijk gesteund door zowel liberale als katholieke politici, 
werd het unionisme al gauw het politieke ideaal van de laatste groep. Het unionisme 
bood immers de beste bescherming aan de kerkelijke belangen en de meeste garantie 
op de godsdienst- en onderwijsvrijheid. De liberalen daarentegen lieten, eens 
verzekerd van de Belgische onafhankelijkheid, het unionisme varen om hun politiek 
programma te kunnen verwezenlijken.794

 In 1848 slaagden de Antwerpse liberalen erin om iemand uit hun rangen 
aan het hoofd van Antwerpen te plaatsen. Op 30 september werd Jan Frans Loos 

787  Ibidem.
788  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 28-29.
789  Ibidem, 25.
790  Ibidem, 25; van Mol, Les élus d’Anvers, 31.
791  Witte, Politieke machtsstrijd, 234; Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 40.
792  ‘Loi communale’, 46; Houtman-De Smedt, ‘Continuïteit en discontinuïteit in het politieke leven’, 
258. Voor meer informatie over de achterliggende katholiek-politieke bedoelingen van de gemeentewet, 
zie Witte, Politieke machtsstrijd, 179-182.
793  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 27.
794  Luykx, Politieke geschiedenis van België, 62-67. Zie ook Lamberts, ‘Het ultramontanisme in België ‘, 
38-46; Francis Balace, ‘De liberale, de katholieken en het Unionisme (1831-1846)’, in: Verhulst en 
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aangesteld als burgemeester.795 De benoeming volgde na de enorme investeringen die 
de liberalen in de jaren 1840 geleverd hadden om zowel op lokaal als nationaal niveau 
een standvastige partijorganisatie uit te bouwen. Het resultaat was de stichting van 
een Antwerpse liberale partij in 1846, het ontstaan van een overkoepelende nationale 
partij tijdens het Liberaal Congres van hetzelfde jaar en uiteindelijk in oktober 
1847 de eerste homogeen liberale regering onder minister Charles Rogier.796 Deze 
regering trok meteen de wet betreffende de benoeming van burgemeesters buiten 
de gemeenteraad, die in 1842 onder de katholiek-unionistische regering van Jean-
Baptiste Nothomb ingevoerd was, in.797 Daarnaast schreef  het op 31 maart 1848 
de nieuwe wet betreffende het gemeentelijk kiesrecht uit die de kiescijns verlaagde 
en bijgevolg een groot deel van de ambachtelijke middenstand of  kleine burgerij 
kiesgerechtigd maakte.798 Hoewel de koning nog steeds bij machte was om uit de 
gemeenteraad een burgemeester te benoemen, ging het burgemeesterschap toch 
naar een liberaal. Vermoedelijk maakte de aanhoudende kritiek op Le Grelle en het 
absolute overwicht van de liberalen in de gemeenteraad het onmogelijk om Le Grelle 
opnieuw als burgemeester aan te stellen. Hij zetelde wel nog tot oktober 1857 als 
gemeenteraadslid.799

 Het aantreden van Loos betekende geen radicale breuk met het bestuur van 
zijn voorganger. In het eerste schepencollege van Loos, bijvoorbeeld, hingen de 
schepenen Gustave Piéron en Joseph Van Bellingen het doctrinair liberalisme aan, 
terwijl de liberale schepenen Jean Elsen en Jules De Vinck unionistisch gezind en 
dus veel gematigder waren.800 Als overtuigd katholiek politicus moet Le Grelle Loos’ 
verwezenlijking op vlak van het stedelijk onderwijs gewaardeerd hebben.801 Ook 
buiten de muren van het stadhuis ontmoetten beide heren elkaar. Le Grelle en Loos 

Hasquin, Het liberalisme in België, 39-54.
795  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 41.
796  Ibidem, 41-42; Witte, Politieke machtsstrijd, 300-304.
797  ‘Loi relative à la nomination des bourgmestres’, in: Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, 
arrêtés, et réglemens généraux qui peuvent être invoquées en Belgique, 3.18.1848 (Brussel 1848) 42-43.
798  ‘Loi sur les cens électoral pour la nomination des conseillers communaux’, in: ibidem, 87-88; van 
Eenoo, ‘De evolutie van de kieswetgeving’, 340; Witte, Politieke machtsstrijd, 347-348; Lampo, Het 
stadhuis van Antwerpen (Brussel 1993) 26.
799  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 27 en 36.
800  Wils, ‘Het einde van het unionisme’, 205-206.
801  Zie hoofdstuk III.
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waren zo sinds de zomer van 1856 lid – respectievelijk als vertegenwoordiger van 
het stadsbestuur en als erevoorzitter – van de centrale commissie voor de oprichting 
van het standbeeld ter ere van koning Leopold I.802

Dit hoofdstuk gaat na hoe de eerste twee Antwerpse burgemeesters en hun 
stadsbesturen hun politieke greep op de stedelijke ruimte verstevigden. In het kader 
van dit proefschrift stelt het de vraag in hoeverre ze daarbij gebruik maakten van 
de fysieke ruimte en materiële symbolen, zoals straten, standbeelden en Maria- 
en heiligenbeelden. Welke gelijkenissen en verschillen waren er bovendien tussen 
beide bewindvoerders, en bij uitbreiding hun stadsbesturen, die in wezen elk een 
andere politieke overtuiging aanhingen? Speelden lokale en nationale politieke 
omstandigheden een rol en zo ja, wat was de wisselwerking tussen deze kwesties 
en bijvoorbeeld de beelden? Waren er stedelijke ruimtes die (on)bewust meer of  
minder aandacht genoten? Welke actoren speelden tussen 1831 en 1863 een rol in 
de politieke toe-eigening van het stadslandschap en wie had de meeste invloed? In 
hoeverre was het stadsbestuur begaan met de oprichting van standbeelden of, met 
andere woorden, in hoeverre hield het de touwtjes in handen?
 Het hoofdstuk is onderverdeeld in drie paragrafen. Het eerste deel focust op 
het politieke machtscentrum van de Grote Markt en het stadhuis. In het eerste jaar 
dat Le Grelle het Antwerpse stadsbestuur leidde, investeerde hij opvallend in deze 
stedelijke ruimte. Hij richtte er een vrijheidsboom op en liet opnieuw het Onze-Lieve-
Vrouwebeeld in de gevel van het stadhuis plaatsen. Nadien wordt nagegaan hoe Loos 
met de realisaties van zijn voorganger omging. De tweede paragraaf  gaat in op de 
twee standbeelden die in 1840 en 1856 ingehuldigd werden ter ere van twee beroemde 
kunstschilders uit de Antwerpse Gouden Eeuw, namelijk die van Pieter Paul Rubens 
en Antoon Van Dyck. De aandacht gaat vooral uit naar de (politieke) motieven die 
bij de keuze van de locatie van tel waren, de invloed van de verschillende actoren 
die bij de oprichting betrokken waren en de bevoegdheidskwesties die meespeelden. 
Terwijl de beelden van Rubens en Van Dyck nog binnen de Antwerpse omwalling 
opgericht werden, barstte onder Loos de kwestie rond de stadsuitbreiding los. Het 

802  SAA, MA3955/3, brief  van College aan raadsleden Gerard Le Grelle, Théodore De Cock, Xavier 
Gheysens, John Cogels en Jan Nauts, 19 juli 1856; Ibidem, brief  van Kamer van Koophandel aan 
burgemeester Loos, 29 juli 1856.
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laatste gedeelte van dit hoofdstuk onderzoekt aan de hand de aanleg van de Leopold- 
en Charlottalei en het standbeeld Boduognat hoe deze burgemeester de fysieke 
stedelijke ruimte doelbewust inzette in de politieke debatten en onderhandelingen 
die op dat moment gevoerd werden.

IV.1 Het politieke machtscentrum: de Grote Markt

De centrale pleinen of  hoofdpleinen van steden huisvestten doorgaans het stadhuis 
en enkele andere belangrijke publieke gebouwen. Ze waren het middelpunt van de 
stedelijke politieke, economische en culturele macht of, om het met de woorden van 
Pim Kooij te zeggen, functioneerden als ‘epicentral political spaces’.803 Ze waren het 
symbolische en rituele hart van de stedelijke samenleving, terwijl de gebouwen 
– en dan vooral het stadhuis – enerzijds het lokale of  burgerlijke patriottisme 
belichaamden en anderzijds de onderlinge relaties tussen de lokale, nationale en zelfs 
globale politieke en culturele belangen uitbeeldden.804 De stadhuispleinen leken een 
verenigde politieke gemeenschap te symboliseren. Het was alsof  achter de gevel van 
het gebouw enkel eensgezinde stadsbesturen en -administraties te werk gingen.
 De urbanisatie van het Antwerpse stadhuisplein of  de Grote vond plaats in 
de dertiende eeuw.805 Vermoedelijk in 1406 bouwde de Antwerpse magistraat het 
Schepenhuis in een bouwblok ten zuiden van het huidige stadhuis.806 Twee eeuwen 
later bleek dit Schepenhuis te klein en ontstond het idee voor een nieuw, grootser en 
vrijstaand stadhuis. Op 27 februari 1561 vond de eerstesteenlegging plaats.807 In de 
daaropvolgende eeuwen veranderde het uitzicht van de Grote Markt en het stadhuis 

803  Ibidem, 33; Kooij, ‘Urban elites and political space’, 6.
804  Brecht Deseure, Luc Duerloo, Bart Tritsmans e.a., ‘Brandpunt van de stedelijke gemeenschap: de 
Grote Markt en het stadhuis’, in: Beyen, Schoups, Timmermans e.a. (red.), Het stadhuis van Antwerpen, 
52; Whyte, ‘Building the nation in the town’, 207-208. Zie ook Kolbe, ‘Symbols of  civic pride’, 382-
413 en verschillende bijdragen in Swati Chattopadhyay en Jeremy White (red.), City halls and civic 
materialism: towards a global history of  urban public space (Londen 2014).
805  Asaert, Honderd huizen aan de Grote Markt, 11.
806  Floris Prims, Het stadhuis te Antwerpen: geschiedenis en beschrijving (Antwerpen 1930) 12; Lampo, 
Het stadhuis, 11 en 89. Het bouwblok werd begin twintigste eeuw afgebroken waardoor er langs de 
zuidzijde van het stadhuis een open ruimte ontstond die aansloot op de Suikerrui.
807  Voor de bouwgeschiedenis van het zestiende-eeuwse Antwerpse stadhuis, zie Maclot en Van 
Ginneken, ‘De bouwbiografie van het Antwerpse stadhuis’, 87-169.
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nauwelijks. Hun functies en symbolische betekenissen bleven gelijkaardig, waardoor 
deze stedelijke ruimte in de negentiende eeuw nog steeds als een centrale plek 
functioneerde voor heel wat politieke, economische, sociale en culturele activiteiten.808

 Le Grelle zag meteen het belang en de mogelijkheden van de Grote Markt 
in. Tijdens zijn eerste maanden als burgemeester moest hij zich staande weten te 
houden in de politiek, economisch en sociaal moeilijke omstandigheden waarin 
Antwerpen verkeerde. Enkele maanden eerder, op 25 augustus 1830, was in Brussel 
de Belgische Revolutie uitgebroken. Hoewel Willem I, koning van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden, op enkele gezamenlijke eisen van de Zuidnederlandse 
katholieken en liberalen ingegaan was, had hij andere verzuchtingen over zijn sociale 
en politieke beleid systematisch genegeerd. Geïnspireerd door de Franse Julirevolutie 
en aangemoedigd door de mislukte onderhandelingen over een administratieve 
scheiding, bekwamen de Belgische revolutionairen een definitieve breuk tussen de 
zuidelijke en noordelijke provincies. Twee maand later, begin oktober 1830, riep 
het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België uit. Nadat het voorlopige 
Nationaal Congres de grondwet opgesteld had, werd Leopold van Saksen-Coburg 
op 21 juli 1831 tot koning Leopold I van België gekroond.809 
 De revolutionaire beroering had zich van Brussel over de andere steden 
en regio’s van de Zuidelijke provincies verspreid. In sommige steden, zoals Gent 
en Antwerpen, was het idee van onafhankelijkheid echter niet wijdverspreid. De 
handelsgroepen en commerciële klassen ondersteunden vooral de Orangistische 
beweging. Dit Orangisme leefde verder nadat de Belgische onafhankelijkheid 
uitgeroepen was. De aanhangers waren niet te spreken over de aanslepende socio-
economische crisis die de Revolutie veroorzaakt had. Ze waren voorstander van een 
eenheid met de Noordelijke Nederlanden onder leiding van koning Willem I. Later 
wensten ze enkel nog een economisch in plaats van een administratief  Verenigd 
Koninkrijk.810 In Antwerpen – een stad die haar positie als belangrijk handscentrum 

808  Bart Tritsmans en Ilja Van Damme, ‘‘Agorafobie in een moderniserende metropool? Gebruik, 
betekenis en aanleg van stadspleinen in negentiende-eeuws Antwerpen’ De negentiende eeuw 36.1 
(2016) 34-35.
809  Voor een brede politieke context, zie Luykx, Politieke geschiedenis van België, 40-46; Witte, Nandrin, 
Gubin e.a., Nieuwe geschiedenis van België, 68-108.
810  Witte, Craeybeckx en Meynen, Politieke geschiedenis van België, 33; Els Witte, Politieke machtsstrijd 
in en om de voornaamste Belgische steden: 1830-1848 (Brussel 1973) 74; Els Witte, Het verloren koninkrijk: 



234

verloren had – was het Orangisme populair in de commerciële middens en in de 
verzekerings-, scheepvaart- en transportsector. De handelaars en ondernemers 
vreesden niet alleen het einde van gunstige economische relaties met Nederland en 
zijn kolonies, maar ook de sluiting van de Schelde en bijgevolg de ondergang van de 
haven.811 Ze waren vooral te vinden voor een onafhankelijk België bestuurd door het 
Huis van Oranje-Nassau en voor economische samenwerking tussen de zuidelijke en 
noordelijke regio’s.812 
 Op 24 oktober 1830 bereikten de Belgische patriotten Antwerpen. Ze 
veroverden het stadhuis en stuurden alle bestuursleden die geen trouw zwoeren 
aan de Revolutie weg. Slechts twee schepenen en drie raadsleden bleven op post.813 
Op 8 oktober had het Voorlopig Bewind in alle steden en gemeenteverkiezingen 
voorgeschreven voor de vorming van nieuwe regentieraden. Om verkiesbaar te zijn, 
moest geen cijns betaald worden. Het volstond gedomicilieerd te zijn in de gemeente 
en de leeftijd van 23 jaar te hebben.814 De rechtstreekse verkiezing van burgemeesters, 
schepenen en raadsleden wel volgens het cijnskiesrecht. Enkel de meest gegoede 
en voornaamste stedelingen hadden dus politieke inspraak en konden zonder veel 
centrale overheidsinmenging hun lokaal bestuur samenstellen.815 De Antwerpse 
stemgerechtigden verkozen in december 1830 de Orangistische gouverneur van 
Utrecht Florent van Ertborn als burgemeester. Van Ertborn, die al tussen 1817 
en 1828 burgemeester van de stad geweest was, weigerde zijn aanstelling.816 De 
resultaten van de verkiezingen weerspiegelden de Orangistische overtuiging van het 
Antwerpse electoraat: 60,7% had in het voordeel van het Orangisme gestemd, terwijl 
slechts 28% een revolutionaire of  Belgische stem uitgebracht had.817 Op 10 februari 

het harde verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie 1828-1850 (Antwerpen 2014) 299.
811  Lampo, Het stadhuis, 25.
812  Wils, ‘Het einde van het unionisme’, 180-181.
813  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 18-19.
814  ‘Nouvelles élections pour la recomposition des régences’, in: Pasinomie ou collection complète des lois, 
décrets, arrêtés, et réglemens généraux qui peuvent être invoquées en Belgique, 3.1.1830-1831 (Brussel 1833) 
16.
815  Romain van Eenoo, ‘De evolutie van de kieswetgeving in België van 1830 tot 1919’, Tijdschrift voor 
geschiedenis 92.3 (1979) 333-334; Lampo, Het stadhuis, 25; Luc Duerloo, Dries Raeymaekers, Herman 
Van Goethem e.a., ‘Bestuur en politiek op een Schoon Verdiep’, in: Beyen, Schoups, Timmermans e.a., 
Het stadhuis van Antwerpen, 198.
816  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 21.
817  Op een bevolkingsaantal van 73.500 waren slechts 1.354 stadsbewoners kiesgerechtigd. Lampo, 
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1831 vonden nieuwe verkiezingen plaats, waarna de katholieke anti-Orangistische 
Gérard Le Grelle als burgemeester uit de bus kwam.818 Alle verkozen schepenen 
en een groot deel van de raadsleden waren echter Orangistisch gezind (tabel 4.1). 
Le Grelle dankte zijn aanhang aan het feit dat hij als bankier voor de stedelijke 
handelsbelangen opkwam. Daarnaast was hij gewonnen voor de Oranje-Nassaus als 
bewindvoerders van België.819

 Zowel de Orangisten als de revolutionairen gebruikten deze chaotische 
situatie om hun ideeën en overtuigingen aan de man te brengen.820 Dit leidde in de 
lente van 1831 bijvoorbeeld tot gewelddadige plunderingen, waarbij de Belgische 
patriotten de eigendommen van verschillende Antwerpse Orangisten, zoals de 
private woning van de voormalige burgemeester de Caters en de drukkerijen van 
J. Jouan en E. Delrue waar de kranten Journal d’Anvers et de la Provincie en Journal 
du Commerce d’Anvers gedrukt werden, vernielden.821 Daarnaast moest Le Grelle 
zijn positie binnen een overwegend Orangistische gemeenteraad duidelijk stellen. 
Hij beriep zich daarvoor niet alleen op bestuurlijke maatregelen, maar ook op het 
stadslandschap. In wat volgt zal nagegaan worden hoe Le Grelle het stedelijke 
machtscentrum van de Grote Markt hiervoor naar zijn hand probeerde te zetten. 

IV.1.1	 De	Belgicisering	van	de	Grote	Markt

De vrijheidsboom op de Grote Markt

Op 17 april 1831 vond op de Grote Markt de inauguratie van de Vrijheidsboom 
plaats (afb. 4.1). Het planten van vrijheidsbomen kwam traditioneel voort uit de 
Amerikaanse Revolutie en maakte in Europa zijn opgang vanaf  de Franse Revolutie. 
Met de symbolische planting markeerden de Fransen de nieuw geannexeerde 

Het stadhuis, 25; Witte, Politieke machtsstrijd, 69.
818  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 21.
819  Ibidem, 22-25.
820  Walter Couvreur, ‘De plundering op 31 maart 1831 van het huis van burgemeester jhr. Willem 
Andreas Caters’, Antwerpen 20.4 (1974) 153.
821  Couvreur, ‘De plundering op 31 maart 1831’, 153-154. Voor meer informatie over de anti-
Orangistische plunderingen, zie Gita Deneckere, ‘Anti-orangistische plunderingen als purificatieriten 
(1831-1834)’ Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en 
Geschiedenis 48 (1994) 69-86.
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Achternaam Voornaam Functie Politieke overtuiging

Le	Grelle Gérard Burgemeester Katholiek

Gleizes Alexis Schepen Orangist

Van	den	Bergh-Aerts Jean	Jacques Schepen Orangist

Ogez D. Schepen Orangist

Veydt Laurent Schepen Orangist

Belpaire Antoine Raadslid Onbekend

Brequingny Charles Raadslid Onbekend

Hanegraeff Josse Raadslid Onbekend

Meeussen Egide	Bavon Raadslid Onbekend

Van	der	Linden Henri Raadslid Onbekend

Vervoort Jean Raadslid Onbekend

Vermaelen François Raadslid Onbekend

Solvyns Laurent Raadslid Katholiek

Ceulemans Jean	Baptiste Raadslid Liberaal

De	Boé Alexander Raadslid Liberaal

Jacobs Louis Raadslid Liberaal

Van	den	Abeel Guillaume Raadslid Liberaal

du	Bois Ferdinand Raadslid Orangist

Donnet Jean	Baptiste Raadslid Orangist

De	Cock Nicolas	Joseph Raadslid Orangist

Josson Nicloas Raadslid Orangist

Nottebohm Guillaume Raadslid Orangist

Osy Jean	Joseph Raadslid Orangist

Van	Gend Pierre	Joseph Raadslid Orangist

Van	Havre Constant Raadslid Orangist

Werbrouck-Pieters Joseph	Emmanuel Raadslid Orangist

Tabel 4.1	Samenstelling	van	het	Antwerpse	stadsbestuur	na	de	verkiezingen	van	februari	1831.
Bron:	 Karen	Vannieuwenhuyze,	 Databank	Antwerpse	 burgemeesters,	 schepenen	 en	 raadsleden,	
1830-1914.
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gebieden.822 In Antwerpen werden tijdens de Franse overheersing verschillende 
boomplantingen georganiseerd. Vier ceremonies vonden plaats op de Grote Markt 
vlak voor het stadhuis.823 Na de Franse periode werd het gebruik van vrijheidsbomen 
gerecupereerd. In de Pruisische Rijnprovincie behoorden de bomen tot de populaire 
politieke cultuur. Niet de politieke leiders, maar gewone burgers plantten er tussen 
1830 en 1834 vrijheidsbomen om hun politieke ideeën en wensen uit te drukken. 
Het was voor de Rijnlanders, die uitgesloten waren van de officiële politiek, een 
manier om invloed uit te oefenen op politieke processen en besluitvorming.824 De 
bomen waren een uiting van protest, eerder dan een symbolische ondersteuning van 
een nieuw bewind, zoals het geval was tijdens de Franse periode.825 In het jonge 
België gebruikten de revolutionairen de vrijheidsbomen om de onafhankelijkheid, 
de vrijheid en de nationale identiteit te versterken.826 De bomen die tussen 1830 en 
1831 opgericht werden, verzinnebeeldden de onomkeerbaarheid van de revolutie en 
verzekerden de burgers ervan dat de woelige periode voorgoed voorbij was.827 Er 
verschenen vrijheidsbomen in verschillende grootsteden als Brussel en Gent, maar 
ook in de kleinere kernen van onder andere Roeselare, Wetteren en Heusden.828 
 Net zoals in de Rijnprovincie, zouden gewone Antwerpse burgers het 
initiatief  genomen hebben om een vrijheidsboom in hun stad op te richten.829 
Burgemeester Le Grelle trok de organisatie echter meteen naar zich toe en maakte 
van het gebeuren een officiële aangelegenheid.830 Zoals uit de briefwisseling tussen Le 
Grelle en de liberale provinciegouverneur van Antwerpen Jean-François Tielemans 

822  Brecht Deseure, ‘Boom van Vrijheid / Boom van Slavernij: de Antwerpse vrijheidsbomen tussen 
oud en nieuw’, Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis 88.2 (2010) 223.
823  Voor meer informatie over de Franse vrijheidsbomen in Antwerpen, zie Deseure, ‘Boom van 
Vrijheid’, 221-253; Deseure, Onhoudbaar verleden, 189-194.
824  Brophy, Popular culture, 108.
825  Ibidem, 132.
826  Gita Deneckere, ‘Het revolutionaire alternatief: de symboliek van feesten en vrijheidsbomen’, in: 
Henk de Smaele en Jo Tollebeek (red.), Politieke representatie (Leuven 2002) 287; Anke Janssens, Cultuur 
en politiek in een moeilijke tijd: het republikeinse feest te Antwerpen (ongepubliceerde licenciaatsverhandeling 
KULeuven 2002) 73.
827  Deneckere, ‘Het revolutionaire alternatief ’, 287-288.
828  Ibidem; Den Antwerpenaer, 14 april 1831.
829  Floris Prims, Antwerpen in 1830: nota’s, deel 2 (Antwerpen 1931) 156.
830  Deseure, Duerloo, Tritsmans e.a., ‘Brandpunt van de stedelijke gemeenschap’, 55.
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bleek, vreesden beide heren voor opschudding tijdens de ceremonie.831 De sociale 
spanningen waren te snijden. De lagere bevolkingsgroepen zaten op hun tandvlees. 
Er was amper werkgelegenheid, ze hadden nauwelijks geld om in hun levensmiddelen 
te voorzien en er heerste al enige tijd hongersnood. De arbeiders en ambachtslieden 
zagen geen andere uitweg dan tegen hun welgestelde, voornamelijk Orangistische, 
stadsgenoten in opstand te komen. Aangehitst door Brusselse patriotten mondde dit 
eind maart uit in de voornoemde plunderingen. Het stads- en provinciebestuur wilden 
een herhaling van de wantoestanden voorkomen.832 Le Grelle verzekerde Tielemans 
ervan dat de initiatiefnemers vreedzaam waren en enkel gedreven werden door hun 
lovenswaardige patriottische bewustzijn. Hij benadrukte de goede bedoelingen van 
de Belgischgezinde stedelingen, terwijl hij anderzijds niet naliet zijn twijfels uit te 
drukken over de intenties van de Orangistische tegenstanders.833

 Om de goede orde te bewaren, deden Le Grelle en Tielemans een beroep 
op militair en politioneel toezicht. De gouverneur suggereerde de ceremonie 
slechts enkele dagen op voorhand officieel aan te kondigen en op zo’n manier dat 
de aanwezigheid van de gezagsdragers, een deel van het Antwerpse garnizoen en 
de burgerwacht vanzelfsprekend was. Hij concludeerde met de woorden: “il serait 
important surtout que la police eut quelques meneurs dans la foule, afin de diriger 
le mouvement en profit de la véritable liberté, c’est-à-dire, de l’ordre et de la loi.”834 
Le Grelle richtte zich enerzijds tot de commandant van de burgerwacht met het 
verzoek om minstens 300 gewapende mannen te voorzien en anderzijds tot de 
brigade-generaal en burggraaf  Le Hardy de Beaulieu om enkele van zijn troepen ter 
beschikking te stellen waarmee de burgerwacht kon samenwerken.835

De vrijheidsboom werd geplant en ingehuldigd op dezelfde plek waar ooit de Franse 
vrijheidsboom stond (afb. 4.2). Verschillende Antwerpse dagbladen berichtten over 

831  SAA, MA#1078/2, briefwisseling tussen burgemeester Le Grelle en provinciegouverneur 
Tielemans, 1 en 16 april 1831.
832  Catharina Lis, ‘Revolte en repressie: de omwentelingsjaren 1830-31’, Belgisch Tijdschrift voor 
Nieuwste Geschiedenis III.3-4 (1972) 354-359.
833  SAA, MA#1078/2, brief  van burgemeester Le Grelle aan provinciegouverneur Tielemans, 16 
april 1831.
834  Ibidem, brief  van provinciegouverneur Tielemans aan burgemeester Le Grelle, 1 april 1831.
835  Ibidem, brief  van burgemeester Le Grelle aan provinciegouverneur Tielemans, 16 april 1831.
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Afbeelding 4.1	De	vrijheidsboom	centraal	voor	het	stadhuis	op	de	Grote	Markt,	1860-1885.	
Bron:	SAA,	40#1306.

Afbeelding 4.2	Tekening	van	J.	Beunis	die	de	inhuldigingsceremonie	van	de	vrijheidsboom	
op	de	Antwerpse	Grote	Markt	op	17	april	1831	uitbeeldt.	
Bron:	Het oude Antwerpen: stadsbeeld en stadsleven (Antwerp	1923)	pl.	21.
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de grote opkomst van patriottische burgers.836 De Belgischgezinde en katholieke 
krant Den Antwerpenaer bemerkte dat de Grote Markt zelfs te klein was om alle 
toeschouwers te ontvangen. Het Antwerpsch Nieuwsblad, eveneens Belgischgezind 
en katholiek, schreef  dat ondanks de grote menigte alles probleemloos verliep en de 
openbare orde bewaard bleef.837 Aan de boomtakken werd een papier met de woorden 
‘Weg voor eeuwig met de Nassauwers’ gehangen en de toeschouwers riepen leuzen 
als “Leven de Belgen! Leéve de vryheyd! Wech met Oranje!”838 Opvallend was echter 
dat ook de Orangistische en anti-Belgische kranten Journal du Commerce en Journal 
d’Anvers de feestelijkheden bespraken. Het verslag van de eerste krant was kort, 
maar dat van de tweede uitgebreider. Het publiceerde zelfs de toespraak van de 
burgerwacht.839

 Met de officiële steun die burgemeester Le Grelle aan het patriottische 
initiatief  bood, zond hij een duidelijke politieke boodschap aan zijn Orangistische 
schepenen en raadsleden. Tegelijk gaf  hij een krachtig signaal tegen de aanwezigheid 
van Chassé en zijn Nederlandse troepen die zich sinds de revolutie teruggetrokken 
hadden in de Antwerpse citadel om de militaire aanwezigheid van Nederland te 
verzekeren.840 Anderzijds waren de feestelijkheden rond de boomplanting een 
ideaal moment om zelf  op een verholen manier militaire en politionele krachten 
in te zetten die de ongehoorzame arbeiders en ambachtslieden enerzijds moesten 
intimideren en anderzijds moesten openstellen voor de  idealen van de Belgische 
onafhankelijkheid. Dat het initiatief  van gewone Antwerpenaren kwam, kon deze 
boodschap alleen maar versterken. In tegenstelling tot de vrijheidsbomen die in de 
Rijnprovincie opgericht werden, stond de Antwerpse boom niet voor kritiek op de 
overheid, de lokale besturen en de economische toestand, maar was het een openlijke 
ondersteuning van de Belgische natie.841 Zoals Den Antwerpenaer schreef, was de 
boom een publiek bewijs “van den waeren vryheyds - geest waermede Antwerpen, 

836  Voor meer informatie over de strekking van de verschillende kranten, zie de Borger, Bijdrage 
tot de geschiedenis van de Antwerpse pers, 11-12; Floris Prims, De katholieke dagbladpers te Antwerpen 
(Antwerpen 1835) 54-55.
837  Postryder van Antwerpen, 19 april 1831. Den Antwerpenaer, 19 april 1831; Antwerpsch Nieuwsblad, 
19 april 1831.
838  Ibidem; Den Antwerpenaer, 19 april 1831; Antwerpsch Nieuwsblad, 19 april 1831.
839  Le Journal du Commerce d’Anvers, 18 April 1831; Journal d’Anvers, 18 April 1831.
840  Witte, Politieke machtsstrijd, 21-32.
841  Brophy, Popular culture, 134.
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alhoewel nog onder den mond van het vyandlyk kanon, bezield is.”842 Bovendien kon 
de boom “het kleyne, ja zeer kleyne getal” van Orangistisch-gezinde medeburgers 
aanzetten om hun politieke overtuigingen te herzien.843

 De vrijheidsboom vormde met andere woorden een tastbare uitdrukking van 
de nationale gevoelens en ideologie in het stadslandschap. Er kon voor deze boom geen 
betere plek gevonden worden dan het centrale hart van de stad. De Grote Markt en 
het stadhuis waren immers de eerste politiek betekenisvolle plekken die de Belgische 
revolutionairen in Antwerpen veroverd hadden.844 Bovendien verving de Belgische 
vrijheidsboom het Franse exemplaar en maakten Le Grelle en zijn stadsgenoten dus 
definitief  komaf  met de eeuwenlange buitenlandse overheersing en onderdrukking. 
De mythes van vreemde bezetting en onophoudelijke vrijheidsstrijd speelden een 
centrale rol in de negentiende-eeuwse nationaal Belgische identiteitsvorming. Vooral 
Frankrijk werd daarbij als de grote vijand aanschouwd.845

De invloed van het epicentrum: Belgischgezinde straatnamen

De materiële verankering van België in het Antwerpse stadslandschap stopte niet bij de 
Grote Markt en haar vrijheidsboom. Daniel Milo toonde voor het moderne Frankrijk 
aan dat de nieuwe straatnamen de heersende opvattingen over het nationale geheugen 
en de nationale beroemdheden verraadden.846 De politiek-ideologische toepassing 
van straatnamen werd in onze contreien geïntroduceerd tijdens de Franse periode. 
In Antwerpen verving de Franse bevelhebber in 1797 een honderdtal straatnamen 
die naar het koninkrijk of  naar de godsdienst verwezen door republikeinse namen. 
De Grote Markt, de Meir en de Groenplaats werden zo respectievelijk de Place de 

842  Den Antwerpenaer, 19 april 1831.
843  Ibidem.
844  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 18-19; Johan Op de Beeck, Het verlies van België: de strijd tussen 
de Nederlandse koning en de Belgische revolutionairen in 1830 (Amsterdam 2015) 319.
845  Tom Verschaffel, ‘L’ennemi préféré: la France comme contre-image pour la Belgique à la recherche 
d’une identité nationale (1830-1914), in: Laura Fournier-Finocchiaro en Tanja-Isabel Habicht (red.), 
Gallomanie et gallophobie: le mythe français en Europe au XIXe siècle (Rennes 2012) 73-77; Tom Verschaffel 
en Jo Tollebeek, ‘De grote momenten: een romantisch verhaal’, in: Hoozee, Tollebeek en Verschaffel, 
Mise-en-scène, 35 en 43; Philippe Raxhon, ‘Hendrik Conscience en de Franse Revolutie’, in: Deprez en 
Vos, Nationalisme in België, 82.
846  Milo, ‘Le nom des rues’, 286.
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la Liberté, de Place de la Victoire en de Place de l’Egalité.847 Reeds in 1801 keerde de 
Franse prefect terug op de oude Nederlandse benamingen. De vertalingen vanuit het 
Frans gebeurden zeer onnauwkeurig met tal van vreemde constructies als gevolg.848 
Onder het Hollands bestuur zou vervolgens de gewoonte ontstaan zijn om de namen 
van vooraanstaande burgers aan straten te koppelen. Het beslissingsrecht werd in 
deze jaren officieel toegewezen aan het schepencollege en/of  aan de gemeenteraad.849 
Tussen 1830 en 1914 leek in Antwerpen geen vast systeem te bestaan. De ene keer 
besliste het College, de andere keer de gemeenteraad.850 
 Volgens Milo drong in Frankrijk het nationaal vereringssysteem – dat 
reeds in 1765-1785 in Parijs ontwikkeld werd – slechts langzaam door bij de lokale 
besturen. Stedelijke overheden herdachten vooral eigen lokale helden en speelden 
dus voornamelijk in op het lokaal patriottisme.851 In Antwerpen verliep het anders. In 
1832 en 1833 schonk de gemeenteraad enkele straten de namen van persoonlijkheden 
die een aanzienlijke rol gespeeld hadden in het ontstaan en de instandhouding van 
België. De eerste koning der Belgen Leopold I werd vereerd met een Leopoldstraat en 
het Nassauplein – een naam die uit de Hollandse periode stamde – werd omgedoopt 
tot Constitutieplein (huidige Nassaustraat). Met deze laatste benaming herdacht 
Antwerpen de inval van de Belgische opstandelingen langs de nabijgelegen Slijkpoort 
en de daaropvolgende invoering van de grondwet.852 De overige twee nationale 
figuren hadden elk ook een specifieke betekenis binnen de Antwerpse geschiedenis. De 
Belliard- en Gerardstraat (huidige Generaal Belliard- en Maarschalk Gerardstraat) 
verwezen respectievelijk naar luitenant-generaal Auguste Belliard en maarschalk 
Maurice Gérard. Beide Fransmannen hadden weerstand geboden aan de Hollandse 
troepen die in augustus 1831 België binnendrongen waren en hadden meer dan een 
jaar later met Chassé onderhandeld om een nieuwe beschieting vanuit de Zuidcitadel 

847  Prims en Verbeeck, Antwerpsch straatnamenboek, 10; vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse 
straatnamen, 42; Art, ‘Het historisch monument’, 16; Piet Veldeman, ‘Uit de tijd van Napoleon? 
Bonaparte, Antwerpen en de erfenis uit de Franse periode’, in: Parmentier (red.), Bonaparte aan de 
Schelde, 151-152.
848  Prims en Verbeeck, Antwerpsch straatnamenboek, 12; Veldeman, ‘Uit de tijd van Napoleon?’, 152.
849  Art, ‘Het historisch monument’, 17; Van Gerven, ‘Antwerps verleden in veelvoud’, 190.
850  Art, ‘Het historisch monument’, 17.
851  Milo, ‘Le nom des rues’, 304.
852  vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 292 en 333.
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te voorkomen. Door hun toedoen verlieten Chassé en zijn manschappen in december 
1832 uiteindelijk de stad Antwerpen.853  

De namen van de Belliardstraat, de Leopoldstraat en het Constitutieplein kwamen er 
steeds op voorstel van burgemeester Le Grelle, die in het geval van de twee laatste 
in naam van het schepencollege sprak.854 Het voorstel werd in de gemeenteraad 
besproken, waarna een stemming volgde. De stemmingen over de Belliardstraat 
en het Constitutieplein waren unaniem.855 Wat de Leopoldstraat betrof, stemden 
acht raadsleden op de 26 tegen. De specifieke redenen van de tegenstanders waren 
niet bekend, maar blijkbaar was niet iedereen gewonnen voor de Belgischgezinde 
straatnaam.856 Zoals de kwestie over het Nassauplein getuigde, hield het stadsbestuur 
stevig vast aan zijn bevoegdheden. Generaal Gérard Buzen had in 1833 een poging 
ondernomen om de naam van het Nassauplein te wijzigen. Het College had de 
Minister van Binnenlandse Zaken aangeschreven “pour lui dénoncer l’empiétement 
que Monsieur le Général Buzen s’est permit d’exercer sur le pouvoir administratif.”857

 Het stadsbestuur was in deze periode op zoek naar een systematisering van de 
straatnaamgeving. Sommige raadsleden waren er zich van bewust dat het blindelings 
toekennen van namen geen duurzame oplossing bood. Voor het onderzoek en de 
herziening van straatnamen maakte het Antwerpse bestuur doorgaans gebruik van 
bijzondere commissies, zoals reeds gebeurde in de Franse en Hollandse periode.858 
Ook voor de kwestie van de Vuil(nis)straat (de huidige Otto Veniusstraat) zond de 
gemeenteraad het dossier door aan een commissie van twee leden. Deze moest de 
wens van enkele straatbewoners onderzoeken om de naam in Bargiestraat of  een 
andere fatsoenlijke naam te wijzigen.859 Uiteindelijk stemden op 5 juli 1833 veertien 

853  Ibidem, 185-186 en 305-306.
854  SAA, MA-GR-K#15, notulen gemeenteraadszitting, 31 januari 1832; Ibidem, 8 juni 1832; 
SAA, MA-GR-K#16, notulen gemeenteraadszitting, 10 september 1833. Over de toekenning van 
de naam Gerardstraat werden geen gemeenteraadsverslagen, een raadsbesluit of  andere bronnen 
teruggevonden.
855  SAA, MA-GR-K#15, notulen gemeenteraadszitting, 31 januari 1832; SAA, MA-GR-K#16, 
notulen gemeenteraadszitting, 10 september 1833.
856  SAA, MA-GR-K#15, notulen gemeenteraadszitting, 31 januari 1832; Ibidem, 8 juni 1832.
857  SAA, MA-GR-K#16, notulen gemeenteraadszitting, 10 september 1833.
858  Prims en Verbeeck, Antwerpsch straatnamenboek, 10-12; vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse 
straatnamen, 42-43.
859  SAA, MA-GR-K#16, notulen gemeenteraadszitting, 28 mei 1833; vande Weghe, Geschiedenis van 
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raadsleden op een totaal van twintig tegen de straatnaamwijziging. De reden was 
vermoedelijk dat ze liever een algemene herziening van alle straatnamen afwachtten, 
in plaats van telkens afzonderlijke gevallen te behandelen. In elk geval hield een 
van de raadsleden hier tijdens de zitting een pleidooi voor. Hij vreesde bovendien 
dat dit dossier een precedent zou scheppen. Hij was tegen de wijziging “pour éviter 
une foule de réclamations d’habitant d’autres rues auxquelles les noms de celles ci 
pourraient déplaire”.860

 Uiteindelijk gaf  in 1840 de gemeenteraad de machtiging aan het 
schepencollege om een straatnamencommissie van drie leden samen te stellen. Enkele 
dagen later benoemde het College de raadsleden Joseph Smets, Norbert Hermans en 
Jules De Vinck. De taak van deze commissie spitste zich in de eerste plaats toe op 
de straatnamen van de wijk intra muros, onder meer om de verbasterde namen uit de 
Franse periode weg te werken. Later, in 1844, kreeg ze ook de opdracht een lijst op 
te stellen voor de straten van de vijfde wijk extra muros.861

IV.1.2	 Kroon	en	Kerk:	de	katholicisering	van	de	Grote	Markt

De Belgische overtuiging van burgemeester Le Grelle hing samen met het katholieke 
geloof  dat hij aanhing. Hij propageerde de invloed van de Kerk op politieke en 
maatschappelijke kwesties. Deze overtuiging stond lijnrecht tegenover de overwegend 
protestantse Nederlanden en het beleid van koning Willem I dat onder andere het 
onderwijs onder staatstoezicht wilde brengen.862 Slechts enkele maanden na de 
planting van de vrijheidsboom pleegde Le Grelle opnieuw een politieke machtsgreep 
op de Grote Markt en het stadhuis. Deze keer om zijn katholieke politieke overtuiging 
uit te drukken. Op 13 augustus 1831 liet hij het Onze-Lieve-Vrouwebeeld opnieuw 
in de middenrisaliet van het stadhuis plaatsen.863 Domien de Waghemakere, de 

de Antwerpse straatnamen, 353.
860  SAA, MA-GR-K#16, notulen gemeenteraadszitting, 5 juli 1833.
861  Prims en Verbeeck, Antwerpsch straatnamenboek, 13-14; vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse 
straatnamen, 43-45; SAA, MA-CBS-A#10, notulen College, 23 juni 1840. Volgens Robert vande 
Weghe waren de drie commissieleden lid van de gemeenteraad. Jules De Vinck werd echter pas in 
1842 raadslid en Norbert Hermans zelfs pas in 1848. 
862  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 25-26.
863  Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad, 61.
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ontwerper van het stadhuis, had bij de voltooiing van het renaissancistische gebouw 
in 1565 de gevel met een beeld van Brabo gedecoreerd.864 Deze legendarische 
Romeinse held verving het Mariabeeld dat het voormalige Schepenhuis bewaakte. 
Nadat de katholieke Spaanse troepen onder leiding van Alexander Farnese, de 
hertog van Parma, Antwerpen in 1585 veroverd hadden, werd op verzoek van de 
Jezuïetenorde Brabo van de gevel verwijderd en overgebracht naar de Werfpoort. 
De Jezuïeten leverden in de plaats een Onze-Lieve-Vrouwebeeld. Op het einde van 
de achttiende eeuw werd door toedoen van de Franse revolutionairen en als gevolg 
van een nieuwe wet die openbare religieuze tekenen verbood de Madonna uit de 
stadhuisgevel verwijderd.865

 Niet alle bestuursleden waren opgezet met het optreden van hun burgemeester. 
Tijdens de raadszitting van 13 augustus 1831 argumenteerde een raadslid dat een 
stedelijk gebouw niet gewijzigd mocht worden zonder voorafgaande toestemming 
van de centrale overheid. Hij stelde voor om de terugplaatsing van het Madonnabeeld 
tijdens de volgende zitting te bespreken.866 Le Grelle moet de bezwaren naast zich 
neergelegd hebben, want nog op dezelfde dag sierde het beeld de stadhuisgevel.867 
De tegenstanders gaven niet op en zetten de discussie verder tijdens de raadszitting 
van 27 augustus 1831. Le Grelle beriep zich op artikel 88 van het Règlement pour 
l’administration des villes (19 januari 1824) dat volgens hem de bevoegdheid van het 
College van Burgemeester en Schepenen inzake gemeentegebouwen voorschreef.868 
Een raadslid – vermoedelijk hetzelfde raadslid dat in de vorige raadszitting de 
discussie gestart was – betwijfelde de interpretatie van Le Grelle en verwees in de 

864  Voor de specifieke betekenis van Brabo voor de stad Antwerpen, zie hoofdstuk VI.
865  Prims, Het stadhuis te Antwerpen, 25-26; Floris Prims, ‘De beelden en schilden van de stadhuisgevel 
te Antwerpen’, Antwerpiensia 19 (1949) 30-31; ‘Madonna’s met een verhaal’, 92-94.
866  SAA, MA-GR-K#15, notulen gemeenteraadszitting, 13 augustus 1831.
867  Over de terugplaatsing werden geen bronnen teruggevonden. De datum van de terugplaatsing 
werd vermeld in verschillende publicaties, zoals onder andere in Thyssen, Antwerpen vermaard door 
den eeredienst, 154 en Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad,, 61.
868  ‘Arrêté royal approuvant le règlement pour l’administration des villes’, in: Pasinomie ou collection 
complète des lois, décrets, arrêtés, et réglemens généraux qui peuvent être invoquées en Belgique, 2.7.1822-
1824 (Brussel 1840) 545. Dit artikel luidde: “Le bourgmestre et les échevins ont la direction et la 
surveillance de tout ce qui concerne la police journalière, le maintien des ordonnances, l’administration 
des finances, édifices, et autres propriétés de la ville, […], et en général de tout ce qui n’est pas 
spécialement compris par le présent règlement dans les attributions du conseil; […].”
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plaats naar artikel 71 van hetzelfde Reglement.869 Volgens hem vereiste dit artikel 
de goedkeuring van de gemeenteraad voor de uitgaven van restauraties. Bovendien 
haalde hij ook de nog steeds geldende wet aan die uiterlijke religieuze symbolen 
verbood. Op basis van deze wet en van het principe van religieuze vrijheid achtte 
hij de terugplaatsing van het Mariabeeldje ongepast. Het raadslid stelde voor om 
te beslissen dat het College geen recht had om zonder voorafgaande goedkeuring 
van de gemeenteraad het gevelbeeld van de Heilige Maria terug te plaatsen en eiste 
bijgevolg de verwijdering ervan. Twaalf  van de zeventien raadsleden stemden 
echter tegen dit voorstel, terwijl slechts een iemand voor. De vier overige raadsleden 
onthielden zich.870

 De reden waarom er nauwelijks verzet was tegen deze katholieke politieke 
daad was vermoedelijk de zwakke organisatie van de Antwerpse Orangisten. In 
tegenstelling tot de Gentse, slaagden de Antwerpse Orangisten er niet in hun politieke 
macht standvastig uit te bouwen. Hun tactiek om de gemeenteraadsvergaderingen 
niet bij te wonen en om voortdurend hun revolutie- of  Belgischgezinde collega’s tegen 
te werken, leidde uiteindelijk tot hun eigen ondergang.871 In februari 1832 namen de 
Orangistische schepenen en negen andere Orangistische raadsleden ontslag. Een 
maand later volgden gemeenteraadsverkiezingen voor de vacante posten. Tien van 
de dertien verkozen leden waren overtuigde katholieke patriotten.872 Wanneer koning 
Willem I in 1839 uiteindelijk het Verdrag der XXIV Artikelen ondertekende en 
België officieel als een onafhankelijke staat erkende, viel de Orangistische beweging 
gauw uiteen. Aangezien hun politieke idealen nauw aansloten op die van de liberale 
politieke stroming, sloten de meeste Orangisten zich hierbij aan.873 

In 1848 nam de liberale Loos het roer over van burgemeester Le Grelle. De vraag 
stelt zich of  Loos zich kon verzoenen met de manier waarop zijn voorganger zijn 

869  Ibidem, 452. Dit artikel schreef  het volgende voor: “Le conseil délibère sur le maintien, le 
changement ou la suppression des impositions communales existantes, ainsi que sur l’introduction 
d’impositions nouvelles, sur l’achat, la vente, l’échange ou l’aliénation, sous une dénomination 
quelconque, des propriétés ou droits de la ville; […].”
870  SAA, MA-GR-K#15, notulen gemeenteraadszitting, 27 augustus 1831.
871  Witte, Politieke machtsstrijd, 117-120; Witte, Het verloren koninkrijk, 266.
872  van Mol, Les élus d’Anvers, 36-37; Witte, Politieke machtsstrijd, 148-149.
873  Witte, Craeybeckx en Meynen, Politieke geschiedenis van België, 24.
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greep op de ruimte van de Grote Markt en het stadhuis verstevigd had of  dat Loos 
juist andere politieke bedoelingen met het plein voor ogen had. In elk geval zette 
het nieuwe stadsbestuur geen regelrechte aanval in tegen de talrijke materiële 
katholieke symbolen die het stadslandschap telde. Integendeel, het cultiveerde en 
stimuleerde zelfs de Mariaverering en godsdienstbeleving.874 In het schepencollege 
en de gemeenteraad zetelden nog enkele katholieke politici en unionistisch 
gezinde liberalen. Loos voerde bovendien geen vijandig beleid tegenover zijn 
politieke tegenstanders, zoals de Conventie van Antwerpen bewees. Het College 
liet aan buurtgenootschappen en private eigenaars steeds de plaatsing van nieuwe 
en de herstelling van oude Mariabeeldjes aan woongevels toe. Elke ingediende 
bouwaanvraag werd positief  beoordeeld.875 Daarnaast gaf  de stedelijke overheid 
de opdracht om tijdens de grootse feestelijkheden van 1855 ter ere van Maria-
Onbevlekt-Ontvangen de openbare gebouwen sierlijk te verlichten. Het stadhuis en 
zijn Mariabeeld stonden daarbij eveneens in de schijnwerpers.876 
 Rond 1850 kon het stadsbestuur niet meer om de verloederde toestand van hun 
stadhuis heen. Het eeuwenoude gebouw weerspiegelde lang niet meer het politieke, 
economische en culturele imago van de stad en het werd steeds moeilijker om er 
alle bestuursleden, diensten en ambtenaren in te huisvesten.877 Stadsarchitect Bourla 
werd gevraagd een grondig restauratieproject en een kostenraming uit te werken. 
In 1853 ging de restauratie van de buitengevels en de kroonlijst van start. Twee 
jaar later, wanneer Bourla op pensioen ging, werd Stoop waarnemend bouwmeester 
van de restauratiewerken. Hij concentreerde zich vooral op het middenrisaliet van 
de voorgevel. Onder zijn toezicht werd het merendeel van de gevelbeelden, zoals de 
griffioen, de linker centaur en de allegorische figuren Justitia en Prudentia, hersteld 
en vernieuwd.878 Aan het Onze-Lieve-Vrouwebeeld werd niet geraakt. De restauratie 

874  Zie hiervoor hoofdstuk III.
875  Zie bouwvergunningen SAA, 1850#239, Burchtgracht; SAA, 1852#618; SAA, 1855#83, 
Minderbroedersrui 29; SAA, SAA, 1857#620, Kleine Kauwenberg; SAA, 1859#465, Hoogstraat; 
SAA, 1859#406, Grote Markt; SAA, 1861#499, Lange Herentalsestraat 48. Zie ook hoofdstuk III.
876  op de Beeck, De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof, 114.
877  Lampo, Het stadhuis, 27.
878  Maclot en Van Ginneken, ‘De bouwbiografie van het Antwerpse stadhuis’, 121-123.



248

en terugplaatsing van 1831 zorgden er vermoedelijk voor dat het beeld nog in een 
goede staat verkeerde.
 De gevelrestauratie van het stadhuis gaf  echter wel aanleiding tot een 
polemiek in de Antwerpse pers. De liberale krant Le Précurseur wierp op 28 maart 
1857 de vraag op of  het wel gepast was om op grond van artistieke, historische 
en religieuze motieven het beeld van de Maagd Maria te bewaren.879 Enkele dagen 
later dienden de katholieke kranten Journal d’Anvers en Handelsblad van Antwerpen 
het liberale blad van antwoord. Beide partijen beargumenteerden hun visie op basis 
van de geschiedenis van het stadhuis. De twee katholieke kranten keerden terug tot 
het oude Schepenhuis, terwijl Le Précurseur zijn verhaal pas in 1561, het moment 
waarop de bouw van het nieuwe en dus huidige stadhuis aanving, liet starten.880 De 
redenen hiervoor lagen voor de hand: op het oude Schepenhuis prijkte een Onze-
Lieve-Vrouwe-beeld; de voorgevel van het nieuwgebouwde stadhuis daarentegen 
herbergde het beeld van Brabo. Verder botsten beide kampen over wie in 1831 het 
initiatief  genomen had voor de terugplaatsing van het beeld. Volgens Le Précurseur 
waren het diepgelovige mensen die de toestemming gevraagd hadden en waaraan 
burgemeester Le Grelle, zonder medeweten van de gemeenteraad, zijn mondelinge 
goedkeuring had gegeven.881 Het Journal d’Anvers en Het Handelsblad stelden dan 
weer dat Le Grelle zelf  de restauratie en terugplaatsing bekostigd en verzorgd had, 
dat de schepenen hun goedkeuring gegeven hadden en dat de stadsbewoners het 
gebeuren algemeen toejuichten.882

 Ook al bestonden er geen aanwijzingen die aantoonden dat Loos’ 
stadsbestuur aanstoot nam aan het Mariabeeldje van het stadhuis en de talrijke 
Maria- en heiligenbeelden in het straatbeeld, in andere politieke middens heerste 
er toch wel reeds een rivaliteit over deze materiële symbolen. De liberale Précurseur 
was van mening dat de stadhuisgevel naar het oorspronkelijke ontwerp en dus met 
respect voor de keuze van het toenmalige magistraat gerestaureerd moest worden. 
Daartegenover stond de visie van de katholieke kranten die niet alleen vanuit 
godsdienstig, maar vooral vanuit historisch en in zekere mate ook esthetisch oogpunt 

879  Le Précurseur, 28 maart 1857.
880  Journal d’Anvers, 3 april 1857; Het Handelsblad van Antwerpen, 15 april 1857.
881  Le Précurseur, 28 maart 1857.
882  Journal d’Anvers, 12-13 april 1857; Het Handelsblad, 15 april 1857.
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het behoud bepleitten.883 Deze laatsten schetsten een opvallend zwart-wit beeld van 
de situatie. In gunstige en vredelievende tijden sierde het beeld van Moeder Maria 
de gevel, terwijl in donkere periodes ofwel het beeld door vandalen verwijderd werd 
ofwel het beeld van de heidense en barbaarse Brabo geplaatst werd.884 De katholieke 
opinie bespeelde meermaals het gemoed van de bevolking, zoals bijvoorbeeld met de 
stelling “wy zyn Kristenen en geene barbaren meer, en vandaer dat het zinnebeeld 
der liefde ons dierbaerder moet zyn, dan wel het zinnebeeld van het barbarismus.”885 
De stijgende vijandigheid tussen beide politieke groepen was een rechtstreeks 
gevolg van de hevige discussies die op nationaal niveau over de wet op de liefdadige 
instellingen, ook bekend als de kloosterwet, gevoerd werden. Bovendien steeg door 
de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1857 de verkiezingskoorts. 
De liberalen bouwden met de Liberale Associatie, die ze eind 1856-begin 1857 
gesticht hadden, aan een stevige en duurzame lokale basis. Ze namen daarvoor 
steeds uitdrukkelijker afstand van gematigde en unionistische opvattingen en lieten 
de samenwerking met de katholieke zijde alsmaar meer varen.886 

IV.2 “Prijk eeuwig op uw zuil in onze aloude wallen”887: kunstschilders 
verheerlijkt

Onder Le Grelle en Loos vonden de inhuldigingen van twee standbeelden plaats 
die de grote zeventiende-eeuwse Antwerpse kunstschilders Pieter Paul Rubens en 
Antoon Van Dyck vereerden. Het belang van beide herdenkingen voor het nationaal 
en lokaal patriottisme werd reeds aangetoond.888 Dit cultureel zelfbewustzijn was 

883  Le Précurseur, 28 maart 1857; Journal d’Anvers, 3 april 1857; Ibidem, 9 april 1857; Ibidem, 12-13 
april 1857; Het Handelsblad, 15 april 1857.
884  Journal d’Anvers, 3 april 1857; Het Handelsblad, 15 april 1857.
885  Het Handelsblad, 15 april 1857.
886  Deneckere, Geuzengeweld, 37-39; Witte, ‘The battle for monasteries’, 109-113; Wils, ‘Het einde 
van het unionisme’, 230-237.
887  Fragment uit de cantate van de Zang-Maetschappy Antwerpsche Liedertafel, geschreven door 
Julius de Geyter voor de inhuldiging van het standbeeld van Antoon Van Dyck op 18 augustus 1856. 
Zie SAA, MA#955/1, brief  van Julius de Geyter aan burgemeester Loos, 11 augustus 1856.
888  Zie onder andere Verschaffel, ‘Voorbeelden: monumenten voor historische figuren’, 21-22; 
Holthof, ‘‘Glorifier à jamais la Patrie!’’, 17-24; Stroobants, ‘De ‘Vlaemsche School’ in brons en 
steen’, 25-33. Specifiek voor Rubens, zie Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale 
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in deze jaren niet latent aanwezig, maar leefde effectief  onder de Antwerpenaren. 
Het stadsbestuur, de talrijke culturele verenigingen en de pers cultiveerden heel 
bewust de vaderlandse en stedelijke gehechtheid die, zoals bekend, teruggreep naar 
de Gouden Eeuw. In de aanloop naar de inhuldiging van het Rubensstandbeeld legde 
de unionistisch gezinde krant Le Précurseur letterlijk de link tussen het eigentijdse en 
zestiende-eeuwse Antwerpen: “l’Anversois d’aujourd’hui sera encore l’Anversois du 
16me siècle, commerçant et industrieux […]; mais aussi, noble enfant des Arts, […], 
dont l’esprit s’exaltait chaque fois qu’une pensée généreuse venait remuer son âme et 
lui rappeler que, si sa ville natale était la reine des mers, elle était aussi la reine des 
Arts.”889 
 Ook wanneer de gematigd liberale krant Journal d’Anvers op 26 november 
1834 het idee voor het standbeeld van Rubens propageerde, haalde ze vooral de 
nationalistische motieven aan.890 De pas opgerichte Société des Sciences, Lettres et Arts 
d’Anvers (SSLAA) engageerde zich voor de praktische organisatie van het standbeeld 
en van de Rubensfeesten die later in 1840 ter nagedachtenis van het 200-jarige 
overlijden van de kunstschilder zouden plaatsvinden.891 De geldinzameling gebeurde 
aan de hand van een openbare inschrijving waaraan enkel Antwerpenaren mochten 
deelnemen. Deze zou uiteindelijk onvoldoende opbrengen waardoor ook de provincie 
Antwerpen en de nationale overheid hun steentje bijdroegen.892 De SSLAA stelde 

identiteitsvorming’, 74-78. 
889  Le Précurseur, 11 juni 1840.
890  Journal d’Anvers et de la Province, 26 november 1834. Het oorspronkelijke idee voor het standbeeld 
van Rubens dateerde van voor de Belgische Onafhankelijkheid. In 1826 vormden Matthijs Van Bree, 
professor en toekomstige directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen, 
baron Philippe de Pret de Terveken en burgemeester ridder Florent van Ertborn een kerncommissie 
die het initiatief  vurig verdedigde bij het stadsbestuur en de Antwerpenaren. Het stadsbestuur nam 
het voorstel in beraad, maar het verdween uiteindelijk om financieel-organisatorische en politieke 
redenen naar de achtergrond. Voor een bredere context, zie Floris Prims, Antwerpiensia 1927 
(Antwerpen 1928) 183-185; Amand de Lattin, Dit waren Semini’s kinderen: flitsen uit het Antwerps 
verleden (Antwerpen 1957) 182-184; Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale 
identiteitsvorming’, 30-33.
891  Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming’, 33-34.
892  Grobet, Een onderzoek naar de evolutie van de vrijstaande monumentale sculptuur, 51.
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ondertussen Willem Geefs en Jan Gerard Buckens respectievelijk als beeldhouwer en 
bronsgieter aan.893

Op 25 augustus 1840, de laatste dag van de tiendaagse Rubensfeesten, vond de 
inhulding van het Rubensstandbeeld op het Sint-Walburgisplein, ook bekend als 
Burchtplein of  Werf, plaats.894 Lang zou Rubens echter niet op het Burchtplein 
verblijven. Het stadsbestuur speelde reeds een half  jaar later met het idee om het beeld 
een nieuwe en waardigere omgeving te schenken.895 De SSLAA had ondertussen een 
enorme schuldenberg opgebouwd. Na lang onderhandelen, nam de stad de schulden 
op zich en kreeg ze het beeld in eigendom.896 Op 9 augustus 1843 werd Rubens warm 
onthaald door de bewoners van de Groenplaats (afb. 4.3).897 
 Op korte tijd vonden dus twee zoektochten naar een geschikte locatie voor 
het Rubensstandbeeld plaats. De Commissie van Kunsten van de SSLAA, onder 
voorzitterschap van Ferdinand De Braekeleer die eveneens in de gemeenteraad 
zetelde, organiseerde in september en oktober 1839 als eerste proefopstellingen.898 
De overdracht van het beeld in 1842 weerhield de Société niet om zich ook dan in 
het debat over een nieuwe locatie te mengen. Via de Journal d’Anvers – de krant die 
onder de hoofdredactie van het Société-lid P.J. Peseux als spreekbuis van de SSLAA 
fungeerde – liet ze geregeld haar stem horen. Het was echter de gemeenteraad die de 
uiteindelijke beslissing over de locatie diende te nemen. In 1840 kreeg de stedelijke 
Commissie van Schone Kunsten, onder voorzitterschap van schepen Piéron de 

893  Prims, Antwerpiensia 1927, 189; Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 82-83.
894  Oorspronkelijk zou het standbeeld op de eerste dag, 15 augustus, ingehuldigd worden, maar 
doordat het beeld in stukken brak tijdens het transport moest de inhuldiging noodzakelijkerwijs 
verplaatst worden naar de laatste dag. Voor meer informatie, zie Karel Torfs en Frans Mertens, 
Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden, deel 7 (Antwerpen 1975-1977 
[1845-1853]) 411; Prims, Antwerpiensia 1927, 195; de Lattin, Dit waren Semini’s kinderen, 192; Croon, 
‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming’, 34.
895  De SSLAA had dit gerucht in januari of  februari 1841 opgevangen, zoals bleek uit de briefwisseling 
tussen de vereniging en het stadsbestuur. Zie SAA, PK#3164, brief  van Société des Sciences, Lettres 
et Arts d’Anvers aan College, 9 februari 1841.
896  Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming’, 35-36.
897  SAA, MA#1085/4, oproep aan de medeburgers van Antwerpen door enige inwoners van de 
Groenplaats, 9 augustus 1843.
898  De proefopstellingen op de Meir werden op drie verschillende plaatsen gehouden: ter hoogte 
van de Huidevettersstraat, van de Rubensstraat (huidige Wapper) en van de Korte Meistraat (huidge 
Gramayestraat).
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opdracht zich over dit vraagstuk te buigen, terwijl in 1842 de proefnemingen onder 
leiding stonden van stadsarchitect Bourla.899

 Zowel in 1839-1840 als in 1842 kwamen dezelfde pleinen als optie naar 
boven, meer bepaald de Groenplaats, de Meir en het Sint-Walburgisplein (afb. 4.4). 
De redeneringen van de voor- en tegenstanders van de verschillende locaties waren 
voornamelijk gebaseerd op esthetische en verkeerstechnische argumenten. Zo 
verkoos de SSLAA bijvoorbeeld de Meir, ter hoogte van de Korte Meistraat (huidige 
Gramayestraat). Daar zouden de contouren van het beeld mooi tegen de lucht en de 
omringende gebouwen afsteken en zou het kunstwerk, aangezien het de versmalling 

899  SAA, MA#1085/4, brief  van College aan Commissie van Schone Kunsten, 4 februari 1840; ibidem, 
briefwisseling stadsbestuur en stadsarchitect Bourla, oktober 1842.

Afbeelding 4.3	Vogelperspectief	op	de	met	rijen	lindebomen	beplante	Groenplaats	met	in	het	
midden	het	standbeeld	van	Rubens,	tweede	helft	negentiende	eeuw.	

Bron:	SAA,	934#21912.
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van de Meir zou verdoezelen, de ruimte een regelmatig uitzicht schenken.900 
Anderzijds onthielden in de gemeenteraad van 25 april 1840 enkele raadsleden 
zich van de stemming over de oprichting beeld op het Sint-Walburgisplein. Hun 
voornaamste reden was dat ze er eerst zeker van wilden zijn dat het verkeer op de 
kaaien niet gehinderd zou worden.901

 De op dat moment nog unionistisch gezinde kranten Le Précurseur en 
Provinciael Antwerpsch Nieuwsblad en de Vlaamsgezinde katholieke krant Den 
Antwerpenaar waren alle drie voorstander van het Burchtplein en brachten 
verschillende pluspunten van deze plek aan.902 Rubens zou er thuishoren tussen 
zijn roemrijke stadsgenoten Antoon Van Dyck, Jacob Jordaens, Abraham Ortelius 
en Christoffel Plantijn waarnaar de omringende Scheldekaaien reeds in 1819 
vernoemd waren.903 Bovendien zou het plein, gelegen aan de haven en versierd met 
een beeldhouwwerk van een gerenommeerd Antwerps kunstenaar, het volmaakte 
symbool van Antwerpen als kunst- en handelsmetropool zijn: “le beau port dont nous 
sommes fiers, deviendra par là une page de notre histoire nationale, page brillante et 
glorieuse qui sera lue chaque jour par les étrangers que la mer nous amène des points 
les plus éloignés du globe: Anvers deviendra la ville de Rubens.”904

In de uiteindelijke keuzes waren de functies, de gebruikers en het aanzien van 
het Sint-Walburgisplein en de Groenplaats van doorslaggevend belang. In het 
eerste geval boden de bedrijvigheid van de haven en de aanwezigheid van talrijke 
buitenlanders die via schepen Antwerpen binnenvoeren een ideale omgeving aan 
het Rubensbeeld.905 De krant Den Antwerpenaer haalde als enig minpunt de vervallen 
toestand van het plein aan en hoopte dat het stadsbestuur de gevels van de huizen en 
gebouwen zou laten opknappen.906 Een achterliggende motivatie was volgens Floris 
Prims en Amand de Lattin dan ook de heropleving van de wijk rond de Werf. Hoewel 

900  Ibidem, verslag Commissie van Kunsten van de Société des Sciences, Lettres et Arts d’Anvers, 7 
oktober 1839.
901  SAA, MA-GR-K#18, notulen gemeenteraadszitting, 25 april 1840.
902  Le Précurseur, 15 april 1840; Provinciael Antwerps Nieuwsblad, 18 april 1840; Den Antwerpenaar, 28 
april 1840.
903  vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 169, 239, 351 en 373. 
904  Le Précurseur, 15 april 1840.
905  Ibidem; Provinciael Antwerps Nieuwsblad, 18 april 1840; Le Précurseur, 29 december 1842.
906  Den Antwerpenaar, 28 april 1840. 
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er nog steeds gegoede burgers woonden, lagen de huizen en de restanten van de 
Sint-Walburgiskerk er verloederd bij. Het Rubensbeeld zou een nieuwe impuls geven 
aan de herwaardering van de wijk zodat die het succes van de buurt rond de Meir en 
de Huidevettersstraat zou evenaren.907 Volgens stadsbibliothecaris Frans Mertens en 
historicus Lodewijk Torfs was in 1842 de Groenplaats dan weer verkozen om haar 
“alhoewel niet geheel regelmatig vierkante plaets, toch wegens hare middelligging 

907  Prims, Antwerpiensia 1927, 191; de Lattin, Dit waren Semini’s kinderen, 191.

Afbeelding 4.4 Detail	uit	het	Plan	de	la	ville	d’Anvers	et	ses	environs	van	S.	Mayer	met	aanduiding	
van	de	locaties	waar	proefopstellingen	voor	het	Rubensstandbeeld	georganiseerd	werden,	1860.	

Bron:	SAA,	12#4193.

1	=	Groenplaats
2	=	Meir-Huidevettersstraat
3	=	Meir-Twaalfmaandenstraat

4=	Meir-Korte	Meistraat	(huidige	Gramayestraat)
5	=	Meir-Rubensstraat	(huidige	Wapper)
6	=	Sint-Walburgisplein/Burchtplein/Werf
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en als openbare wandeling.”908 De Groenplaats was in deze periode inderdaad de 
plaats waar de Antwerpse burgerij verzamelde. De lindebomen, de talrijke hotels en 
dranketablissementen maakten van het plein een ideale ontspannings- en wandelplek 
(afb. 4.5).909

 Opvallend was dat het ontwerp van zowel het Burchtplein als van de 
Groenplaats uit de Franse periode dateerde. Stadsarchitect Verly voorzag in zijn 
rooilijnplan een grondige aanpassing van beide pleinen waarbij vooral gestreefd werd 
naar een regelmatig en strak uitzicht. Daarvoor voorzag Verly een rechttrekking 
van de rooijlijnen en de afbraak van bouwwerken en bouwblokken (afb. 4.6). Hoewel 
het stadsbestuur zich in het algemeen hevig verzette tegen de drastische plannen 
van stadsarchitect Verly, schoof  het zijn bezwaren voor de heraanleg van de 
Groenplaats, toen Bonaparteplaats genaamd, opzij. Dit plein werd het voorbeeld bij 
uitstek van hoe Antwerpen in een moderne, monumentale en kosmopolitische stad 
kon transformeren.910 De uitvoering van het Sint-Walburgisplein vond pas onder 
het Hollands bewind plaats. Stadsarchitect Bourla volgde hiervoor volledig het idee 
van zijn voorganger.911 Met het standbeeld van Rubens bouwde het stadsbestuur 
van Le Grelle dus verder aan de decennia-oude wens om het aanzien van het 
plein, de aanpalende Werf  en Antwerpen in het algemeen in de richting van een 
welvarende handels- en havenstad te sturen. Reeds voor de grote stedenbouwkundige 
omwentelingen van de tweede helft van de negentiende eeuw – die gericht waren 
op de liberale principes van vrije circulatie, handel en burgers – was de stedelijke 
overheid zich bewust van het commerciële havenbelang van Antwerpen en deed ze 
dus, hoewel minder grootschalig en minder drastisch, reeds ingrepen die hoorden bij 
een liberale bestuursmentaliteit.912

De meningen tussen de SSLAA en de gemeenteraad, maar ook binnen de SSLAA 
en binnen de gemeenteraad over de plek van het Rubensstandbeeld waren steeds 

908  Torfs en Mertens, Geschiedenis van Antwerpen, 419.
909  Tritsmans en Van Damme, ‘Agorafobie in een moderniserende metropool?’, 41-42.
910  Tritsmans en Van Damme, ‘Agorafobie in een moderniserende metropool?’, 40; Lombaerde, ‘De 
stedenbouwkundige werken van François Verly’, 112-113; Lombaerde, ‘Antwerpen 1750-1850’, 164-
166.
911  Lombaerde, ‘Antwerpen 1750-1850’, 169; Bertels, Building the city, 244.
912  Röttger, ‘Capitol and capital’, 39-42.
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Afbeelding 4.5 De 
Groenplaats	met	
centraal	de	kiosk	en	
het	Rubensstandbeeld.	
Mensen	kuieren	tussen	
de	rijen	lindebomen	en	
rusten	uit	op	de	zitbanken,	
tweede	helft	negentiende	
eeuw.
Bron:	SAA,	PB#4113.

Afbeelding 4.6 Detail	uit	het	rooilijnplan	van	Verly	met	centraal	onderaan	het	
Sint-Walburgisplein,	centraal	in	het	midden	de	Grote	Markt	en	rechts	bovenaan	
de	Groenplaats,	1803.	De	gele	delen	duidden	de	af	te	breken	bouwwerken	en	

bouwblokken	aan,	de	rode	delen	de	nieuwe	delen	en	rooilijnen.
Bron:	SAA,	12#4260.
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verdeeld. De stedelijke Commissie van Schone Kunsten wees begin 1840 het voorstel 
van de SSLAA om voor het kruispunt van de Meir met de Korte Meistraat resoluut 
van de hand.913 Vermoedelijk kwam vervolgens het raads- en tevens Société-lid 
Joseph Emmanuel Werbrouck-Pieters tijdens de gemeenteraad van 25 april 1840 
met het idee van de kaai aan het Sint-Walburgisplein. Hij werd daarbij gesteund 
door burgemeester Le Grelle en raadslid Louis Jacobs die beiden ook in de Société 
zetelden.914

 De Société legde zich op het eerste zicht zonder veel tegenstand neer bij de 
gemeenteraadsbeslissing voor de Werf. Uit de krantenartikelen van het Journal 
d’Anvers bleek echter dat er binnen de vereniging een tweestrijd woedde. Blijkbaar 
had de SSLAA vrede genomen met de locatie “puisque, […], la question était 
décidée par la régence.”915 Een lezer maakte de Société er op attent dat ze volgens de 
raadsbeslissing vrij was om een andere plaats voor te stellen, maar raadde tegelijk 
aan vaart te zetten achter de kwestie zodat de inhuldiging zeker dit jaar nog kon 
plaatsvinden. Anderzijds stelde de auteur van de lezersbrief  dat het goed zou zijn 
zich achter de locatie te scharen die de meerderheid van de Antwerpenaren en het 
stadsbestuur verkozen. Hij of  zij geloofde in de deskundigheid van de bevoegde 
raadsleden: “les hommes de loi et les magistrats qui font partie de cette société, n’y 
auraient certainement pas concouri par leur vote, si elle leur avait paru inutile ou 
inexplicable.”916

 De SSLAA leek deze raadgevingen te volgen. Ze liet wel blijken dat ze het 
Sint-Walburgisplein een onwaardige plek vond, maar “ce dissentiment ou cette 
différence ne peut avoir d’influence sur une solemnité qui doit réunir tous les coeurs 
anversois comme tous les amis des arts en Europe.”917 De verzoening duurde niet lang, 
want nog geen halve maand later publiceerde het Journal d’Anvers een artikel tegen 
het plein. Vooral kunstenaars hadden hun bedenkingen, zoals het gemeenteraads- en 
Société-lid François Hanegraeff  die vond dat het Rubensbeeld zich in het midden van 

913  SAA, MA#1085/4, rapport Commissie van Schone Kunsten, 19 april 1840.
914  SAA, MA-GR-K#18, notulen gemeenteraadszitting, 25 april 1840; Croon, ‘Toe-
eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming’, 57.
915  Journal d’Anvers, 2 mei 1840.
916  Ibidem.
917  Ibidem, 31 mei 1840.
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de stad en de bevolking moest bevinden in plaats van in een achterhoek.918 Het beeld 
zou er bovendien tussen de tonnen, kuipen en wijnvaten komen te staan, wat niet bij 
de reputatie en status van Rubens paste. Volgens Le Précurseur waren deze objecten 
die bij de bedrijvigheid van de haven hoorden echter juist het “emblême du bien-être 
de la nation”.919 
 Ook in 1842 deelden de gemeenteraadsleden die lid waren van de SSLAA 
niet allen eenzelfde mening. Le Grelle en De Braekeleer kwamen deze keer op 
voor de Meir, terwijl Werbrouck-Pieters en Gerard Oostendorp de Groenplaats 
promootten.920 De algemene mening van de SSLAA was echter ook niet eenduidig. 
Midden december liet het Journal d’Anvers verstaan dat het stilletjes aan genoeg 
kreeg van de besluiteloosheid van het stadsbestuur en vroeg de krant zich af  “si c’est 
bien sérieusement que l’autorité a ordonné de nouveaux essais pour apprêter à rire à 
la population.”921 Ondanks de tegenzin om nog over de locatie van het standbeeld te 
berichten, motiveerde ze toch op uitgebreide wijze haar voorliefde voor de Meir.922 
Nadat de gemeenteraad een halve maand later gekozen had voor de Groenplaats 
schreef  het Journal d’Anvers echter bijzonder lovend over deze keuze. De krant en de 
Société wilden waarschijnlijk een punt achter het dossier kunnen zetten. Hoewel ze 
een hele resem klachten ontvangen hadden over de beslissing van de gemeenteraad, 
kozen ze ervoor deze niet te publiceren, aangezien ze het “fort inutile et fort 
inopportun” achtten “d’entamer une nouvelle polémique sur ce sujet.”923

Croon stelde dat de Rubensfeesten van 1840, en dus de oprichting van het 
standbeeld, amper beïnvloed werden door levensbeschouwelijke of  partijpolitieke 
tegenstellingen, maar des te meer door sociale en taalkundige kwesties.924 Ook bij 
de verplaatsing van het Rubensbeeld in 1842-1843 leken politieke twisten weinig 
invloed te hebben op de plaatskeuze. Bepaalde locaties werden verdedigd door zowel 

918  Provinciael Antwerpsch Nieuwsblad, 18 april 1840; Journal d’Anvers, 27-28 april 1840; Den 
Antwerpenaar, 28 april 1840.
919  Le Précurseur, 15 april 1840.
920  SAA, MA-GR-K#18, notulen gemeenteraadszitting, 29 december 1842; Prims, Antwerpiensia 
1927, 199; de Lattin, Dit waren Semini’s kinderen, 194.
921  Journal d’Anvers, 14 december 1842.
922  Ibidem.
923  Ibidem, 31 december 1842.
924  Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming’, 54.
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katholieke als liberale raadsleden en ook de kranten van verschillende strekkingen 
steunden soms dezelfde plek. In 1840 werd het Burchtplein bijvoorbeeld toegejuicht 
door zowel de unionistisch katholieke burgemeester Le Grelle, het orangistisch 
liberale raadslid Werbrouck-Pieters, de unionistisch liberale krant Le Précurseur als 
de katholieke Vlaamsgezinde krant Den Antwerpenaar.
 Toch speelden op de achtergrond enkele politieke motieven mee. Naar 
aanleiding van de eerste inhuldiging van augustus 1840 verschenen tal van 
spotliederen die zinspeelden op de plaats die Rubens toegewezen was. Door de 
schandelijke reputatie van de wijk rond het Burchtplein uit te vergroten, uitten de 
liedjeschrijvers hun kritiek op de initiatiefnemers van het standbeeld. De Rietdijk, de 
toenmalige prostitutiebuurt, lag vlakbij en kwam meermaals in de liederen voor.925 
Een Orangistisch spotlied, geschreven vanuit het standpunt van Rubens zelf, ging 
nog een stap verder en stelde de vraag: “Waarom dan hier myn beeld gezet / en uit 
uw stad gesloten?”926 Even later vervolgde het lied met “zie nu, hoe die ondankbare 
stad / mijn standbeeld heeft verstoten.”927 Deze woorden alludeerden op de precieze 
locatie van het Rubensbeeld op de grens tussen de Werf  en het Sint-Walburgisplein 
(afb. 4.7 en afb. 4.8). Tot 1811 scheidde de Werfpoort die deel uitmaakte van de 
omwalling langs de Scheldekaaien de Werf  en de kaaien van de binnenstad (afb. 4.9). 
Het standbeeld stond dus bij wijze van spreken buiten de stadsomwalling en werd 
dus niet opgenomen in de stedelijke samenleving. De oprichting van het standbeeld 
door de unionistisch katholieke Le Grelle en zijn stadsbestuur was een ideale 
gelegenheid voor de Orangisten – die weliswaar nog slechts in kleine getale in de 
stad aanwezig waren – om hun politieke onvrede kenbaar te maken.928 Le Grelle had 
eerder in zijn inhuldigingstoespraak Rubens verheerlijkt om zijn veelzijdigheid als 
kunstenaar, staatsman, intellectueel, leermeester, maar ook als goede huisvader. De 
verwijzingen naar dergelijke religieus katholieke waarden, deugden en fenomenen 
kwamen meermaals bovendrijven. Zo sprak de burgemeester over “l’histoire de ces 

925  Zie bijvoorbeeld het ‘Nieuw liet van Rubens’ geschreven door de bevolking van de vijfde wijk extra 
muros: SAA, MA#1085/4, Nieuw liet van Rubens; Prims, Antwerpiensia 1827, 201. 
926  SAA, MA#1085/4, De Klagt; Prims, Antwerpiensia 1827, 200.
927  Ibidem.
928  Wils, ‘Het einde van het unionisme’, 180-188.
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Afbeelding 4.7 Detail	uit	de	plattegrond	van	Antwerpen	uitgegeven	door	F.	Tessaro,	
1841.	Het	Rubensstandbeeld	staat	centraal	met	een	zwart	vierkantje	aangeduid	tussen	
de	Werf	en	het	Sint-Walburgisplein.	
Bron:	SAA,	12#4183.

Afbeelding 4.8 Gravure	van	M.	Ropoll	voor	een	hotelreclame,	ca.	1840.	Links	staat	het	
standbeeld	van	Rubens	afgebeeld	met	voor	en	achter	het	beeld	respectievelijk	de	Werf	en	

het	Sint-Walburgisplein.	
Bron:	Herman	Van	Goethem,	‘Antwerpenaren	in	beeld:	de	kantelende	negentiende	eeuw’,	

in:	Bertels,	De	Munck	en	Van	Goethem	(red.), Antwerpen: biografie van een stad,	337.
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hommes que le Ciel dans ses hauts desseins laisse apparaitre du temps en temps sur 
la terre, comme ces rayons détachés de sa divine essence.”929

 Opvallend was ook de mening over de in 1842 verkozen Groenplaats van de 
ondertussen liberale krant Le Précurseur. Het dagblad viel de gemeenteraadsleden 
aan: “Nous ne concevons pas comment une pareille idée a pu prendre racine dans la 
tête de ceux de nos conseillers communaux dont l’opinion a entraîné la majorité.”930 
Zelf  bleef  Le Précurseur overtuigd van de plaats die het ook in 1840 verdedigde, 
namelijk het Sint-Walburgisplein.931 Vermoedelijk zag ze het standbeeld liever niet 
in de schaduw van de kathedraal “dont les proportions colossales et audacieuses 
dominent tout leur chétif  entourage” verschijnen, maar op een plek waar de Schelde, 
“cette autre richesse d’Anvers”, en de bijhorende scheepvaart en handel duidelijk 
zichtbaar waren.932 Later, wanneer de inhuldiging van Rubens plaats had, uitte ze 
nog steeds kritiek op het stadsbestuur, maar nu naar aanleiding van de gebrekkige 
communicatie over en organisatie van de plechtigheid. Op 9 augustus 1843, tussen vier 

929  SAA, MA#13/8, redevoeringen van het gemeentebestuur van Antwerpen, 25 augustus 1840.
930  Le Précurseur, 29 december 1842.
931  Ibidem. 
932  Ibidem.

Afbeelding 4.9	Detail	uit	het	vogelvluchtgezicht	op	Antwerpen	van	Joris	Hoefnagel,	1598.	Centraal	
de	Sint-Walburgiskerk	die	in	1817	grotendeels	afgebroken	werd	en	waar	vervolgens	het	Sint-
Walburigsplein		aangelegd	werd.	Rechts	van	de	kerktoren	is	de	Werfpoort	zichtbaar	die	links	en	

rechts	geflankeerd	werd	door	de	omwalling	langsheen	de	kaaien.	
Bron:	Herman	Van	Goethem,	‘Antwerpenaren	in	beeld:	de	kantelende	negentiende	eeuw’,	in:	

Bertels,	De	Munck	en	Van	Goethem	(red.),	Antwerpen: biografie van een stad,	337.
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en vijf  uur in de ochtend, werd Rubens op zijn sokkel geheven en dit in aanwezigheid 
van enkele stads- en provincieambtenaren. Le Précurseur was ervan overtuig dat “si 
on avait fait connaître l’heure précise, une foule de monde serait sans doute accourue, 
[…]. C’est donc par mesure de prudence qu’il a été procédé à cette érection à l’insu 
de la population pour ainsi dire et à une heure aussi matinale.”933 
 Ten slotte bleek Rubens al van bij het initiatief  en de oprichting in 1836-1840 
een belangrijke figuur voor de Vlaamse Beweging. De Vlaamstalige rederijkerskamer 
De Olijftak deed er in deze periode alles aan om het Vlaamse karakter van de kunstenaar 
in de verf  te zetten. Ze droeg met allerhande activiteiten bij aan het programma van 
de Rubensfeesten en bood zo een tegenwicht aan de Franstalige SSLAA die toen nog 
de organisatorische touwtjes in handen had.934 Tijdens de inhuldigingsplechtigheid 
van augustus 1840 hield Conscience als afgevaardigde van De Olijftak bovendien een 
Vlaamstalige redevoering, terwijl Le Grelle, provinciegouverneur en voorzitter van 
de SSLAA Théodore Teichmann en kunstenaar Gustaaf  Wappers zich in het Frans 
tot de toeschouwers richtten. Conscience stelde de Vlaamsheid van Rubens en zijn 
kunstschool in dienst van de Belgische identiteit die in het binnen-, maar vooral nog 
in het buitenland verspreid moest worden.935 Dit paste volledig binnen het opzet van 
de toenmalige flaminganten: een Belgische nationaliteit, identiteit en geschiedenis 
ontdaan van elke Franse invloed en cultuur.936

Conscience had in zijn toespraak voor het Rubensstandbeeld een oproep gedaan: 
“Van Dyck! Quellyn! Jordaens! Teniers! en gy alle doorluchtige Belgen! Staet op 
uit het verleden, schaert u om het beeld van uwen meester, en geeft getuigenis 

933  Ibidem, 9 augustus 1843.
934  Voor meer informatie over de taalkundige spanningen die tijdens de Rubensfeesten van 1840 
heersten, zie Croon, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming’, 59-62. 
Meer context over De Olijftak is te vinden in Emiel Willekens en Sam van Clemen, ‘Olijftak, De’, in: 
De Schryver, De Wever, Durnez e.a., Nieuwe encyclopedie: R-Z, 2225-2226.
935  Hendrik Conscience, ‘Redevoering uitgesproken by het beeld van Rubens, op het oogenblik der 
plegtige inhuldiging’, in: Bekroonde stukken door de Antwerpsche rederykkamer De Olyftak ter gelegenheid 
van de plegtige inhuldiging van het standbeeld van P.P. Rubens, den 15 augustus 1840 (Antwerpen 1840) 
53-58.
936  Verschaffel, ‘Voorbeelden: monumenten voor historische figuren’, 26. Voor meer informatie over 
het politiek engagement van de Vlaamse Beweging, zie Lode Wils, De politieke oriëntering van de 
Vlaamse Beweging, 1840-1857 (Antwerpen 1959).
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der grootheid van uw vaderland!”937 Er werd op zijn verzoek ingegaan, want het 
eerstvolgende standbeeld waarvoor in Antwerpen het initiatief  genomen werd, was 
ter ere van de kunstschilder Van Dyck. Het idee kwam van beeldhouwer De Cuyper, 
die zich op 18 mei 1849 voor de eerste maal tot de Antwerpse gemeenteraad richtte. 
Behalve voor de aankoop van het materiaal, vroeg hij geen geldelijke vergoeding. 
Hij zou zijn talent gratis ter beschikking stellen en dus zelf  volledig voor de 
uitvoeringskosten instaan.938 Hij organiseerde een geldinzameling die echt veel 
te weinig opbracht. De Cuyper vroeg daarom in de zomer van 1851 zowel aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken Rogier als aan het stadsbestuur van Antwerpen 
een subsidie. Het Ministerie verzekerde de beeldhouwer van een tegemoetkoming op 
voorwaarde dat de stad en de provincie eveneens hun medewerking verzekerden.939 
De financiële tekorten voor het standbeeld bleven aanslepen, want meer dan een 
jaar later kwam De Cuyper aanzetten met het idee om een loterij van een van zijn 
beeldhouwwerken te organiseren.940 Uiteindelijk bood de Antwerpse Cercle Artistique 
(CALSA) de oplossing. De vereniging zou de uitvoeringskosten op zich nemen – 
met uitzondering van die voor de fundering, het voetstuk en de plaatsing – en als 
tussenpersoon tussen de stad en de beeldhouwer optreden.941 De gemeenteraad ging 
akkoord met dit voorstel en de voorwaarden en maakte een som van 4500 BF vrij.942

 Net zoals bij het Rubensbeeld hadden ideologische tegenstellingen nauwelijks 
invloed op de keuze van de locatie van het Van Dyck-standbeeld. In eerste instantie 
werd een beroep gedaan op stadsarchitect Bourla. Hij stelde een uitgebreide lijst 
op van enerzijds pleinen waar momenteel een pomp opgesteld stond en anderzijds 
pleinen die nog volledig vrij waren. Zijn persoonlijke voorkeur ging in het eerste 
geval uit naar de Minderbroedersrui, in het tweede naar het Museumplein (huidig 
pleintje tussen de Mutsaard-, Minderbroeders-, Ambtman- en Blindestraat). Met de 
langdurige zoektocht voor het Rubensbeeld nog fris in het geheugen, sloot hij de 

937  Conscience, ‘Redevoering uitgesproken by het beeld van Rubens’, 58.
938  SAA, MA#955/1, brief  van Léonard De Cuyper aan gemeenteraad, 18 mei1849.
939  Ibidem, brief  van De Cuyper aan gemeenteraad, 21 juli 1851.
940  Ibidem, brief  van De Cuyper aan College, 9 september 1852.
941  Ibidem, briefwisseling tussen Cercle Artistique, Littéraire et Scientifique d’Anvers en College, 
januari 1853; SAA, MA-GR-K#21, notulen gemeenteraadszitting, 2 april 1853.
942  SAA, MA-GR-K#21, notulen gemeenteraadszitting, 4 juni 1853.
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Meir en het Burchtplein meteen uit.943 Uiteindelijk werd weinig rekening gehouden 
met Bourla’s voorstellen en besliste de gemeenteraad de opdracht aan de Commissie 
van Schone Kunsten door te spelen.944 Deze sloeg de raad van Bourla in de wind en 
voerde onder andere een proefopstelling uit op de Meir (afb. 4.10).945 Vervolgens 

943  SAA, MA#955/1, brief  aan College van stadsarchitect Bourla, 17 augustus 1849.
944  SAA, MA-GR-K#20, notulen gemeenteraadszitting, 1 september 1849.
945  SAA, MA#955/1, brief  van schepen De Vinck aan gemeenteraad, 18 oktober 1849.

Afbeelding 4.10	Detail	uit	het	Plan	de	la	ville	d’Anvers	et	ses	environs	van	S.	Mayer	met	
aanduiding	van	de	locaties	waar	proefopstellingen	voor	het	standbeeld	van	Van	Dyck	

georganiseerd	werden,	1860	.	
Bron:	SAA,	12#4193.

1	=	Minderbroedersrui
2	=	Museumplein
3	=	Meir
4=	Sint-Walburgisplein/Burchtplein/Werf	
5	=	Suikerrui
6	=	Paardenmarkt

7	=	Falconplein
8	=	Mechelseplein
9	=	Sint-Jansvliet
10	=	Kleine	Markt	
11	=	Grote	Markt
12	=	Graanmarkt
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riep een raadslid op om het Sint-Walburgisplein uit te testen.946 De Commissie van 
Schone Kunsten had uiteindelijk haar oog laten vallen op de Suikerrui omdat het 
standbeeld – om het met de woorden van Commissie-lid Emile Geelhand te zeggen 
– “constituerait un embellissement notable de la belle promenade du port”.947 Het zou 
er vooral van belang zijn voor de uitstraling van de haven, in die zin dat het beeld de 
buitenlandse schepen hartelijk kon verwelkomen.948  Net zoals bij Rubens werd de 
standplaats dus geïnspireerd door de commerciële functie van Antwerpen. 
 Door onduidelijkheden over de proefopstellingen en de voornoemde 
financiële problemen ging er veel tijd over de definitieve plaatskeuze heen. Pas nadat 
de samenwerking met de CALSA goedgekeurd was, belastte de gemeenteraad zijn 
Commissie van Schone Kunsten opnieuw met de opdracht een locatie voor Van Dyck 
te vinden.949 Er volgden weer heel wat proeven op dezelfde locaties als in de periode 
1849-1850 en op enkele nieuwe plaatsen zoals de Paardenmarkt, het Falconplein, 
de Minderbroedersrui en het Mechelseplein.950 Het raadslid Jean Gevers stelde nog 
drie andere plaatsen voor: de Sint-Jansvliet, de Kleine Markt en de Grote Markt (afb. 
4.10). Deze laatste plek was eigenlijk een idee van raadslid Jules Van Havre die er een 
platform met verschillende standbeelden voor ogen had. De standbeeldengroep zou 
een positieve weerslag hebben op de stedelijke ruimte van de Grote Markt, want ze 
“augmentareait considérablement la majesté de la Maison communale.”951 
 Enkele maanden later dacht ook het College van Burgemeester en Schepenen 
ernstig na over deze plaats en stuurde het de suggestie door aan de Commissie van 
Schone Kunsten die er nu niet langer omheen kon.952 Op voorzichtige wijze bracht 
deze laatste in haar rapport aan dat ze de Grote Markt ongeschikt achtte. De 
beeltenissen die bij het laatste koninklijk bezoek op het plein geplaatst waren hadden 
weinig indruk nagelaten: “le public ne semble plus s’être beaucoup préocupé de l’effet 

946  SAA, MA-GR-K#20, notulen gemeenteraadszitting, 27 oktober 1849. Het Sint-Walburgisplein 
werd waarschijnlijk nooit effectief  uitgetest, aangezien in geen enkele evaluatie van de proefopstellingen 
melding gemaakt werd van dit plein.
947  SAA, MA#955/1, nota Emile Geelhand, 22 november 1850.
948  Ibidem.
949  SAA, MA-GR-K#21, notulen gemeenteraadszitting, 4 juni 1853.
950  SAA, MA#955/1, rapport Commissie van Schone Kunsten, 27 januari 1854; ibidem, briefwisseling 
over proefopstellingen, maart-april 1854; Het Handelsblad, 8 april 1854; ibidem, 14 april 1854.
951  SAA, MA#955/1, nota Jean Gevers over locatie standbeeld Van Dyck, 11 juni 1853.
952  Ibidem, brief  College aan Commissie van Schone Kunsten, 9 september 1853.
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qui produisait cette décoration et les journaux n’en ont pas fait mention.”953 Verder 
zou de beeldengroep voor het stadhuis te zwaar ogen en zouden beiden onderling 
om aandacht vechten. De Commissie raadde daarom aan slechts twee beelden te 
plaatsen die bovendien staatslieden of  bewindvoerders in plaats van kunstenaars 
herdachten.954 Beeldhouwer De Cuyper bleek eveneens te vermoeden dat het College 
de Grote Markt niet zomaar zou loslaten. Wanneer hij eind april 1854 het College 
van zijn voorkeur – die uiteindelijk uitging naar het Museumplein – op de hoogte 
stelde, deelde hij mee dat indien ze hem niet volgden en voor de Grote Markt kozen 
dat het beeld dan best recht voor de vrijheidsboom en met de rug richting stadhuis 
opgesteld zou worden.955

 De Commissie van Schone Kunsten kwam uiteindelijk niet met een eenduidig 
antwoord naar buiten, maar stelde de gemeenteraad voor te kiezen tussen de Grote 
Markt, de Graanmarkt en het Museumplein.956 Nog voor de gemeenteraad op 1 
juli 1854 op voorstel van burgemeester Loos met 21 stemmen tegen een voor het 
Museumplein stemde, leek het College zijn beslissing al genomen te hebben (afb. 
4.11). Een kleine maand eerder belastte het stadsarchitect Bourla – die ironisch 
genoeg reeds in 1849 deze locatie naar voren geschoven had – met de uitwerking 
van een plattegrond van het Museumplein met aanduiding van de exacte locatie 
van Van Dyck.957 Beeldhouwer De Cuyper leek dus een grote overtuigingskracht te 
hebben gehad. Wanneer hij zijn mening kenbaar maakte, volgde het College en even 
later de gemeenteraad zonder veel aarzelen. Ook tijdens de voorbereidingen van de 
inhuldigingsceremonie die op 18 augustus 1856 zou plaatsvinden, bleek de invloed 
van en de waardering voor de beeldhouwer groot. Zowel de Zang-Maetschappy 
Antwerpsche Liedertafel als de Toneel en Letterkundige Maetschappy De Dageraed stelden 
het stadsbestuur voor om met respectievelijk een cantate en een redevoering een 
bijdrage te leveren aan de plechtigheid. Van de eerste vereniging was De Cuyper 

953  Ibidem, rapport Commissie van Schone Kunsten, 27 januari 1854.
954  Ibidem.
955  Ibidem, brief  De Cuyper aan College, 29 april 1854. Drie dagen na deze brief  zond De Cuyper 
nogmaals een brief  waarin hij meedeelde dat hij het Museumplein over het hoofd gezien had en dat 
deze plek nog meer dan de Suikerrui zijn voorkeur wegdroeg, zie ibidem, brief  van De Cuyper aan 
College, 2 mei 1854.
956  Ibidem, rapport Commissie van Schone kunsten, 23 juni 1854. 
957  Ibidem, brief  van College aan stadsarchitect Bourla, 8 juni 1854.
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lid, terwijl hij van de tweede voorzitter was.958 De twee verzoeken werden aanvaard: 
de Liedertafel bracht een cantate geschreven door de schrijver en dichter Julius De 
Geyter en de Vlaamse literator Lodewijk Gerrits hield in naam van De Dageraed een 
toespraak.959

 Het uitblijven van politieke discussies over de locatie van Van Dycks standbeeld 
weerspiegelde zich in de Antwerpse pers die relatief  rustig bleef  over dit onderwerp. 
De kranten wijdden er deze keer geen ellenlange artikels aan, maar berichtten puur 

958  Ibidem, brief  van Zang-Maetschappy Antwerpsche Liedertafel aan College, 15 juli 1856; ibidem, 
brief  van Toneel en Letterkundige Maetschappy de Dageraed aan College, 19 juli 1856.
959  Ibidem, brief  van de bijzondere Commissie voor de Van Dyck-inhuldiging aan College, 1 augustus 
1856; De Schelde, 19 augustus 1856; L’Avenir, 19 augustus 1856; Le Précurseur, 19 augustus 1856; Het 
Handelsblad, 19-20 augustus 1856.

Afbeelding 4.11	Het	standbeeld	van	Van	Dyck	op	het	Museumplein	voor	de	Antwerpse	Koninklijke	
Academie	voor	Schone	Kunsten,	1876.

Bron:	SAA,	40#1013.
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informatief  over de gang van zaken. Enkel Het Handelsblad van Antwerpen uitte 
wel eens commentaar op de aanhoudende proefopstellingen en het gezeul waarvan 
het beeld slachtoffer was.960 De politieke discussies die wel plaatsvonden, gingen 
hoofdzakelijk over procedures en bevoegdheden. Naar aanleiding van de financiële 
problemen die zich tijdens de behandeling van het Rubensbeeld hadden voorgedaan, 
was de gemeenteraad niet happig om een bijdrage te leveren aan het standbeeld 
van Van Dyck. Hierop voortbouwend, stelde burgemeester Loos dat indien de stad 
een gedenkteken voor deze kunstschilder wilde oprichten “ce serait à elle de décider 
ce qu’elle voudrait faire et de choisir l’artiste qui serait chargé de l’exécution.”961 
Aangezien de beeldhouwer zelf  het initiatief  genomen had, moest de stad dus 
geen enkele verantwoordelijkheid opnemen. De weigering tot financiering zorgde 
er tegelijk voor dat het College op een bepaald moment de zaak naar zich toe kon 
trekken. De onderhandelingen met de Cercle Artistique voerde het bijvoorbeeld 
zonder medeweten van de gemeenteraad.962 In het najaar van 1850 deed zich een 
ongeregeldheid voor in verband met de procedure van de proefopstellingen. Door 
toedoen van raadslid Gevers, die op dat moment in de Commissie van Schone 
Kunsten zetelde, moesten de testen opnieuw georganiseerd worden. De raadsleden 
waren immers niet op de hoogte gebracht dat een proefbeeld op verschillende locaties 
opgesteld zou worden. Bovendien, “ces essais n’ont pas été fait par la ville, mais 
bien par mr De Cuyper, qui l’a fait annoncer dans les journaux.”963 Ook eerder bij 
het Rubensbeeld speelde er een opmerkelijke bevoegdheidskwestie die rechtstreeks 
verband hield met de plaatskeuze. De Journal d’Anvers in 1840 en Le Précurseur in 
1842 maakten de Antwerpenaren bewust van het feit dat de Meir tot de grote wegen 
(grande voirie) behoorde en dus onder het toezicht van de centrale overheid viel. Als 
de stad het standbeeld hier wilde oprichten, kon ze niet zelf  beslissen, maar moest ze 

960  Stroobants, ‘De ‘Vlaemsche School’ in brons en steen’, 30. Zie bijvoorbeeld Het Handelsblad, 5 juli 
1854.
961  SAA, MA-GR-K#20, notulen gemeenteraadszitting, 1 september 1851.
962  SAA, MA-GR-K#21, notulen gemeenteraadszitting, 2 april 1853.
963  SAA, MA#955/1, vergadering Commissie van Schone Kunsten, 21 november 1850.
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eerst de toestemming van bovenaf  krijgen.964 Hierdoor zou de oprichtingsprocedure 
langer aanslepen en zou het stadsbestuur minder grip op de zaak hebben.

IV.3 Nood aan meer ruimte: de strijd om de stadsuitbreiding

In het midden van de negentiende eeuw was Antwerpen opgedeeld in vier wijken 
intra muros en een vijfde wijk extra muros, respectievelijk gelegen binnen en buiten 
de zestiende-eeuwse Spaanse omwalling. Deze wijkindeling kende zijn oorsprong 
in 1797, wanneer de Franse overheerser om administratieve redenen het nieuwe 
systeem van straatnamen en huisnummers invoerde.965 De grenzen van de vijfde 
wijk dateerden echter al uit het Ancien Régime toen het gebied bekend stond als 
de ‘Vrijheid van Antwerpen’ (afb. 4.12).966 Sinds het einde van de jaren 1560 viel 
deze Vrijheid samen met de militaire vrijwaringszone die binnen een straal van 
aanvankelijk 717 en later 585 meter rond de Spaanse omwalling en de Zuidcitadel 
gold.967 De krijgsdienstbaarheden, die tot de voltooiing van de Brialmontomwalling 
in 1865 ongewijzigd bleven, oefenden een sterke invloed uit op de stedenbouwkundige 
ontwikkeling van de wijk extra muros. Deze vormde tot zeker 1844 een gering 
bebouwde, landelijke zone rond de stad.968 
 De omwalling en de krijgsdienstbaarheden belemmerden elke mogelijke 
stadsuitbreiding die in het midden van de negentiende eeuw broodnodig was. De 
demografische expansie had in de vroege jaren 1840 een enorme spurt genomen 
en oefende sindsdien een enorme druk uit op de beschikbare woonruimte binnen 
de omwalling.969 De woningnood trof  vooral de armere bevolking die in de reeds 

964  Journal d’Anvers, 2 mei 1840; Le Précurseur, 11 december 1842.
965  Jos De Belder, ‘De behuizing te Antwerpen op het einde van de XVIIIde eeuw’, Belgisch tijdschrift 
voor nieuwste geschiedenis 3.4 (1977) 367-373; Rita Steyaert, ‘Inleiding’, in: Suzanne Van Aerschot-Van 
Haeverbeeck e.a., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: stad Antwerpen 3nc (Turnhout 1989) XVII; 
Veldeman, ‘Uit de tijd van Napoleon?’, 151-152.
966  De Belder, ‘De behuizing te Antwerpen’, 373. Zie ook Francine de Nave, ‘De Vrijheid van 
Antwerpen (vanaf  de Middeleeuwen tot de tijd van Rubens), in: Leon Voet e.a., De stad Antwerpen van 
de Romeinse tijd tot de 17de eeuw: topografische studie rond het plan van Virgilius Bononiensis, 1565 (Brussel 
1978) 59-93.
967  Steyaert, ‘Inleiding’, XIII-XIV.
968  Ibidem, XIV; Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, 235.
969  Jaap Kruithof, ‘De demografische ontwikkeling in de XIXde eeuw’, in: Bouwstoffen voor de 
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dichtbevolkte wijken intra muros samengedreven werden of  die zich vestigden in 
armoedige en illegale woningen in de vijfde wijk extra muros.970 Antwerpen wenste 
voor de uitbreiding van het woongebied de ontmanteling van de omwalling, maar 
botste op de militaire plannen van de centrale regering. Deze koos in 1848, naar 
aanleiding van de Europese en vooral Franse politieke omwentelingen, voor de 
uitbouw van een nieuw nationaal verdedigingsstelsel waarbij de stad Antwerpen 
dienst zou doen als Nationaal Reduit. In tijden van oorlog konden het leger, de 

geschiedenis van Antwerpen in de 19e eeuw, 511.
970  Lis, ‘De wederopbloei van Antwerpen’, 247-248.

Afbeelding 4.12	Afbakening	van	de	‘Vrijheid	van	Antwerpen’	tussen	1592	en	1637.	De	
grenzen	van	de	negentiende-eeuwse	vijfde	wijk	extra	muros	stemden	overeen	met	de	

buitengrenzen	van	de	Vrijheid.
Bron:	de	Nave,	‘De	Vrijheid	van	Antwerpen’,	61.
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koning en de regering zich in de vesting Antwerpen terugtrekken, terwijl ze de hulp 
van buitenlandse troepen afwachtten.971 
 Op een concrete uitwerking van de militaire plannen was het wachten tot 1859. 
In de tussenliggende jaren schoven de betrokkenen – het Ministerie van Oorlog, het 
Antwerpse stadsbestuur en verschillende Antwerpse belangengroepen – allerhande 
oplossingen naar voren. Het ene plan verzoende al meer de stedelijke en nationale 
belangen dan het andere.972 Hoewel bijvoorbeeld het schepencollege aanvankelijk nog 
bemiddelend optrad en kleinschalige, maar doeltreffende oplossingen met de militaire 
overheid trachtte te bekomen, schaarde het overgrote deel van de Antwerpenaren 
zich vanaf  het midden van de jaren 1850 achter het idee van een nieuwe en grotere 
omwalling.973

Reeds voor het woonprobleem en de vraag om de stadsuitbreiding zich stelden, 
investeerde het stadsbestuur van Le Grelle in de infrastructuur van de vijfde wijk 
en liet er enkele straten aanleggen.974 Naast het toenemend aantal woningen zagen 
ook enkele prestigieuze projecten er het levenslicht. Geïnspireerd door andere steden 
legde architect en gemeenteraadslid Emmanuel Van Cuyck vanaf  1845 de Promenade 
du glacis aan op de omwalling. Het open landschapspark liep van de Kipdorp- tot de 
Keizerspoort en was voor alle stedelingen vrij toegankelijk. De onderneming bleek 
een enorm succes. Enige tijd later werd de wandeling uitgebreid op de flanken van 
het fort Herentals.975 
 Het was burgemeester Loos die het potentieel van de wijk ten volle inzag. 
Nog voor hij burgemeester werd, stichtte hij in 1843 de Koninklijke Maatschappij 
voor Dierkunde Antwerpen (KMDA), beter bekend als de Antwerpse dierentuin. 
Wegens plaatsgebrek intra muros legde de KMDA een tuin met natuurhistorisch 
museum, directeurswoning en café aan op gronden net buiten de zestiende-eeuwse 

971  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 21-22. Voor meer achtergrondinformatie over het ontstaan 
van de militaire plannen, zie Le Page, ‘Het ontstaan van het nationale reduit Antwerpen’, 21-25.
972  Bertels en Van Goethem, ‘Vergankelijke stedelijke ruimte’, 122-123.
973  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 29-36.
974  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 35; Lombaerde, ‘Antwerpen 1750-1850’, 169.
975  Andreas Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid. Stadsnatuur in negentiende-eeuws België (onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling KULeuven 2010) 301-302.
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omwalling.976 De locatie was zowel om praktische, persoonlijke als politieke redenen 
een welbewuste keuze. Zo voorzag het flankerende treinstation een goede ontsluiting 
van de dierentuin, steeg de waarde van de omliggende terreinen waarvan er 
verschillende in het bezit waren van de familie Loos en had de wetenschappelijke 
en culturele instelling een belangrijke nationale en internationale uitstraling.977 
Bovendien versterkte de KMDA Loos’ politieke positie en invloed.978 Net zoals vele 
openbare wandelingen en parken was de dierentuin immers een ontmoetingsplek 
waar de welgestelde Antwerpenaren hun politieke ideeën konden uitwisselen en 
hun politieke netwerken konden uitbreiden.979 Tijdens zijn burgemeesterschap 
optimaliseerde Loos de verbinding tussen de binnen- en buitenstad door bijvoorbeeld 
de toegankelijkheid van de monumentale poortgebouwen van de omwalling te 
verbeteren en de weg die de Meir langs de IJzerenwegpoort met het station verbond 
(de huidige Leysstraat) te verbreden.980

 In de discussies over de stadsuitbreiding zou de dierentuin een handige 
houvast bieden. Het grote succes van de vereniging zorgde ervoor dat de nationale 
en militaire overheden hun plannen niet onberedeneerd konden doorvoeren. Het 
Antwerpse stadsbestuur besefte de kracht van dergelijke stedelijke ruimtes en 
ontwikkelde tijdens de onderhandelingen nog enkele andere materiële argumenten 
waarop het zijn betoog voor een grotere stadsomwalling kon baseren. Op voorstel 
van enkele vermogende Antwerpenaren, legde het stadsbestuur tussen 1857 en 1859 
bijvoorbeeld de Leopold- en Charlottalei, twee monumentale lanen met wandelwegen, 
in de zone non-aedificandi van de vijfde wijk aan. Ondertussen was ook het dossier 
van het standbeeld van de Romeinse held Boduognat, dat op het kruispunt van de 

976  Voor meer informatie over de (bouw)historische gegevens van de Koninklijke Maatschappij voor 
Dierkunde van Antwerpen, zie Roland Baetens, De roep van het paradijs: 150 jaar Antwerpse Zoo (Tielt 
1993) en Marieke Jaenen, ‘De dierentuin van Antwerpen: een tuin- en bouwhistorisch verhaal’, M&L 
31.3 (2012) 49.
977  Voor een dieptestudie over het nationaal belang van de Antwerpse dierentuin, zie Tymen Peverelly, 
Mensentuin: nationale cultuur en de Antwerpse Zoo in de negentiende eeuw (Gent 2014). 
978  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 26; Vernon, Politics and the people, 49; Stobart, ‘Building an 
urban identity’, 495.
979  Voor de sociale en politieke rol van negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse stedelijke 
groenruimtes, zie verschillende bijdragen in Peter Clark (red.), The European green space: London, 
Stockholm, Helsinki and St Petersburg, 1850-2000 (Aldershot 2006).
980  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 49; vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 
293-294.
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twee lanen opgericht zou worden, geopend. Anderzijds ging het stadsbestuur niet 
altijd onbezonnen te werk, zoals het voorbeeld van Carnots standbeeld eerder in de 
inleiding van dit proefschrift duidelijk illustreerde. Wat maakte dat Carnot geweigerd 
werd, terwijl de Leopold- en Charlottalei en het standbeeld Boduognat uiteindelijk 
wel met de volle steun van het stadsbestuur gerealiseerd werden?

IV.3.1	 De	 aanleg	 en	 ontwikkeling	 van	 de	 Leopold-	 en	 Charlottalei:	 een	
resoluut	lokaal	belang

In juni 1857, midden in de woelige onderhandelingsperiode tussen de stad en 
de centrale regering over de sloop van de Spaanse omwalling en de algemene 
stadsvergroting, dienden gemeenteraadslid Xavier Gheysens en een zekere Van 
Sulper in naam van de Société du Boulevard Léopold (SBL) een aanvraag in voor de 
aanleg van de Leopold- en Charlottalei.981 De private SBL, waarin concessiehouders 
en toekomstige grondeigenaars zetelden, zou reeds in 1853 opgericht zijn en 
verschillende leden zouden bijgedragen hebben tot het ontstaan van de Commissie 
der vijfde wijk, een drukkingsgroep die zich verzette tegen de militaire plannen van 
de centrale overheid.982 Beeldhouwer De Cuyper, van bij aanvang betrokken bij de 
laatstgenoemde Commissie, dacht het originele ontwerp uit.983 Aan de brief  van 
Gheysens en Van Sulper was echter een ontwerp van Johan Van Gastel, provinciaal 
architect van het arrondissement Turnhout, bijgevoegd (afb. 4.13).984 De twee 
prestigieuze lanen zouden tussen de KMDA en de Koninklijke Harmonie en dus in de 
militaire vrijwaringszone aangelegd worden.985 Van het militaire bouwverbod bleef  

981  SAA, 572#6, brief  van Gheysens en Van Sulper aan College, 22 juni 1857.
982  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 26-27.
983  Emiel Dilis, ‘De gebroeders De Cuyper: Antwerpsche beeldhouwers (1807-1883), Bijdragen tot de 
Geschiedenis 16.4-5 (1924-1925) 343 en 350; vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 
102; Floris Prims, De metamorphose van Terlist (nu Sint-Jozefkwartier, Antwerpen) (Antwerpen 1949) 84-
85. Het ontwerp van De Cuyper werd echter niet terggevonden. Het is dus onduidelijk of  de gegevens 
in de studies van Prims, Dillis en vande Weghe kloppen.
984  Op het ontwerp bewaard in het Stadsarchief  van Antwerpen staat echter het jaartal 1858 vermeld. 
Vermoedelijk bestond er dus nog een eerdere versie van de plattegrond.
985  Stynen en Tritsmans, ‘Stadsgroen onder spanning’, 59-60. Vele Antwerpse kranten berichtten 
over het opmerkelijke initiatief, zie bijvoorbeeld Le Précurseur, 9 augustus 1857; L’Avenir, 9 augustus 
1857; Het Handelsblad, 9-10 augustus 1857; Journal d’Anvers, 9-10 augustus 1857; De Schelde, 10 
augustus 1857.
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sinds februari 1856 nog maar weinig overeind. Als protest tegen het besluit van de 
nationale overheid deelde het College namelijk bouwtoelatingen uit zonder eerst om 
een militaire goedkeuring te vragen. De nationale regering en het parlement lieten 
het begaan en hoopten hiermee het ongeduld van de Antwerpenaren te temperen. 
Een oplossing voor de Antwerpse kwestie leek op dat moment immers nog veraf.986

 Op 22 augustus 1857 keude de gemeenteraad het positief  oordelende rapport 
over de aanleg van de laan en het onteigeningsbesluit, opgesteld door een bijzondere 
onderzoekscommissie, unaniem goed.987 Tijdens deze raadszitting werd ook het 
contract aangenomen dat met de initiatiefnemers Gheysens en Van Sulper afgesloten 
zou worden. De uitvoering van de werken zou grotendeels via het concessiesysteem 
verlopen. De concessiehouders zouden op hun kosten onder meer de ondergrondse 
afwatering, de steenwegen en de brug over de Herentalse vaart, die tussen het 
stadspark en de Charlottalei liep, aanleggen. De stedelijke overheid zou de beplanting 
van de lanen en de square op het kruispunt tussen de Leopold- en Charlottalei op 
zich nemen. Na de werken werd de eigendom van de gronden van de twee lanen en 
de square overgedragen aan de stad.988 Het contract legde ook duidelijke richtlijnen 
op met betrekking tot de breedte van de lanen en hun bebouwing. Er mochten 
uitsluitend woonhuizen opgetrokken worden die insprongen ten opzichte van de 
rooilijn. De huizen moesten voorzien zijn van een voortuin die afgesloten werd met 
sierlijk hekwerk.989

 De Minister van Oorlog Léonard Greindl had inmiddels in een rapport 
toegegeven dat de algemene vergroting van Antwerpen als een volwaardig onderdeel 
in de militaire plannen kon opgenomen worden.990 De stad vertrouwde dat haar 
eisen ingewilligd zouden worden en stond dus weer een stap dichter bij een goede 
afloop van de kwestie. Als gevolg van het militair bouwverbod was het plan van de 
Leopold- en Charlottalei echter aan goedkeuring van het Departement van Oorlog 
onderworpen. Daarnaast moest het volgens artikel 75 van de gemeentewet van 
1836 voor de opening en verbreding van nieuwe wegen het advies van de bestendige 

986  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 46-47.
987  SAA, MA-GR-K#21, notulen gemeenteraadszitting, 22 augustus 1857.
988  Ibidem; Het Handelsblad, 23-24 augustus 1857; L’Avenir, 23 augustus 1857.  
989  Ibidem.
990  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 50.
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deputatie van de provincie inwinnen en een goedkeuring van de koning verkrijgen.991 
Wanneer de stad hiervoor provinciegouverneur Théodore Teichmann aanschreef, 
suggereerde ze het ontwerpplan niet het Departement van Oorlog voor te leggen. Ze 
wilde immers “les rayons militaires et les servitudes de fortresse” niet opnieuw doen 
opleven of, met andere woorden, ze wilde niet riskeren dat Greindl op zijn stappen 
zou terugkregen en zich opnieuw tegen de stadsuitbreiding zou kanten.992 
 Daarnaast schiepen de wetten van 8 maart 1810 en 17 april 1835 de mogelijkheid 
tot onteigening om redenen van openbaar nut of  algemeen belang.993 Net zoals elk 
bouwinitiatief  extra muros was de Leopoldlei volgens de stad te verantwoorden door 
de oplossing dat het zou bieden aan de bevolkingstoename, het steeds nijpender 
woningtekort en de voortdurende stijging van de woonprijzen.994 Het stadsbestuur 
zou uiteindelijk slechts voor twee percelen een onteigeningsprocedure moeten 
opstarten. Zowel de katholieke als de liberale pers verdedigden de onteigeningen 
en wezen de twee eigenaars in kwestie met de vinger: “C’est un moyen rationnel de 
couper court à l’opposition excessivement regrettable et de mauvais goût, des deux 
seuls propriétaires qui ont voulu mettre obstacle à la réalisation d’une des oeuvres les 
plus fécondes pour notre cité.”995 

Het politieke belang van de Leopold- en Charlottalei kwam gauw bovendrijven. De 
aanleg van de nieuwe woonwijk was “eene aendryving te meer […], om eindelyk 
de groote [Antwerpse] kwestie te beslissen”.996 De verhitte parlementaire debatten 
over de kloosterwet die in mei 1857 van start gegaan waren, deden de zaak rond 
de Antwerpse kwestie tijdelijk naar de achtergrond verdwijnen.997 Het Antwerpse 
bestuur maakte van deze rustpauze gebruik om nieuwe argumenten te ontwikkelen 
in de strijd tegen de bestaande omwalling en voor de algemene stadsvergroting.998 
Het speelde met de straatnaamverwijzingen naar het koningshuis bijvoorbeeld in op 

991  ‘Loi communale’, 54.
992  SAA, 572#6, brief  van stadsbestuur aan gouverneur Théodore Teichmann, 25 augustus 1857 ; 
993  Godding, ‘L’évolution de la legislation en matière d’urbanisme’, 19.
994  SAA, MA-GR-K#21, notulen gemeenteraadszitting, 3 april 1858.
995  L’Avenir, 23 augustus 1857. Zie ook Het Handelsblad, 23-24 augustus 1857.
996  Het Handelsblad, 6-7 september 1857.
997  Witte, ‘The battle for monasteries’, 109-113; Wils, ‘Het einde van het unionisme’, 230-231.
998  L’Avenir, 23 augustus 1857.
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Afbeelding 4.13	Ontwerp	voor	de	Boulevard	Léopold	van	architect	Johan	Van	Gastel,	goedgekeurd	
door	de	koning	en	de	gemeenteraad	van	Antwerpen,	1858.

Bron:	SAA,	12#3389.

Afbeelding 4.14 
Het	standbeeld	

van	Boduognat	op	
het	kruispunt	van	
de	Leopold-	en	

Charlottalei,	1868.
Bron:	SAA,	40#1411.
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het gemoed van koning Leopold I. De koning had in tegenstelling tot de regering en 
het parlement steeds gepleit voor een verzoening tussen de militaire en Antwerpse 
noden.999 Daarnaast had de SBL in haar ontwerp ruimte voorzien voor “un magnifique 
jardin, offrant un emplacement digne d’y élever la statue projetée de S.M. le Roi.”1000 
Een jaar eerder, in de zomer van 1856, had de Kamer van Koophandel als hulde aan 
de 25ste verjaring van de troonsbestijging het initiatief  voor dit beeld genomen.1001 
De Antwerpse pers kon het zich niet laten te herhalen dat de Leopoldlei een ideale 
plek zou zijn voor het ruiterstandbeeld van Leopold I.1002 Het katholieke Handelsblad 
van Antwerpen was er bijvoorbeeld van overtuigd dat de vereeuwiging van het 
koningshuis in de wijk de vorst niet onberoerd zou laten en de onderhandelingen 
over de Antwerpse kwestie gunstig zou beïnvloeden. Het stadsbestuur schakelde 
de Leopoldlei en het standbeeld bewust in om druk uit te oefenen op de nationale 
besluitvorming: “of  zou men de nieuwe prachtgebouwen, die nieuwe rykdommen, 
welke men dáér gaet opstapelen; of  zou men het standbeeld des konings, hetwelk het 
dankbare Antwerpen voor den beminden vorst wil oprigten, aen een twyfelachtig 
bestaen onderwerpen – even als de voorsteden, welke nu binnen den omtrek der 
vestingen gebouwd zyn?”1003 Enkele jaren later zou blijken dat het nooit echt de 
bedoeling was geweest het ruiterstandbeeld op de Leopoldlei te plaatsen.
 Ook op lokaal niveau kreeg de Leopoldlei een politieke geladenheid. De 
doctrinair liberale pers zette Loos’ onvoorwaardelijke steun aan de realisatie van dit 
grootse project meteen in een gunstig daglicht.1004 In een later stadium werden de 
lanen ook als propagandamiddel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 28 oktober 
1857 gebruikt. De kranten De Schelde en De Grondwet zetten bijvoorbeeld het aandeel 
van Félix Grisar en Edouard Verhaegen, twee politici van de Liberale Associatie, in 
de verf.1005 De laatste krant trad echter verzoenender op en voegde er aan toe: “Is 

999  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 26, 35 en 45.
1000  SAA, 572#6, brief  van Van Sulper en Gheysens aan College, 3 augustus 1857. Zie ook de eerste 
brief  die beide heren aan het stadsbestuur toezonden: SAA, 572#6, brief  van Gheysens en Van Sulper 
aan College, 22 juni 1857.
1001  SAA, MA#955/3, brief  van Kamer van Koophandel aan College, 14 juli 1856.
1002  Het Handelsblad, 22-23 augustus 1857; L’Avenir, 23 augustus 1857.
1003  Het Handelsblad, 6-7 september 1857.
1004  L’Avenir, 23 augustus 1857.
1005  De Schelde, 24 oktober 1847; De Grondwet, 24 oktober 1857.
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dit liberael? Is dit katholiek? Neen, dit is werken voor ’t algemeen welzyn.”1006 Het 
zetelende overwegend liberale stadsbestuur had midden oktober via een Koninklijk 
Besluit de officiële toelating verkregen tot de aanleg van de twee lanen. Dit moest 
de kiezer overtuigen dat hetzelfde bestuur ook de Antwerpse kwestie tot een goed 
einde zou brengen. Opmerkelijk was dat de overheid zich in het K.B. meteen veilig 
stelde tegen een verkeerde interpretatie door de Antwerpenaren. Om te voorkomen 
dat ze het als een officiële goedkeuring voor “de verplaetsing van den ringmuer”, met 
andere woorden voor een nieuwe en grotere stadsomwalling, zouden beschouwen, 
poneerde het K.B. dat de toelating voor de leien “ne peut être considérée […], comme 
préjugeant la solution de la question d’agrandissement de la ville d’Anvers.”1007

De Leopold- en Charlottalei werden ingehuldigd op 1 mei 1859, tijdens de 
feestelijkheden ter herinnering aan de wet van 1 mei 1834 voor de aanleg van de 
Belgische sporen.1008 Hoewel Het Handelsblad zich aanvankelijk als vurige verdediger 
van dit initiatief  geprofileerd had, zweeg het dagblad nu het belang ervan dood.1009 
Sterker nog, op 6 april 1858 had de krant zich naar aanleiding van de openbare 
wandeling in het Brusselse park Ter Kamerenbos openlijk gekant tegen de aanleg 
van dergelijke “schoone dreven […] voor de flaneurs van eene enkele stad”.1010 De 
overheid moest zich volgens de krant daarentegen op praktische zaken van algemeen 
belang richten, zoals de aanleg van kanalen en spoorwegen en de voorziening 
van degelijk onderwijs.1011 De toenemende spanningen tussen de katholieken en 
de liberalen als gevolg van de voornoemde liefdadigheidswet, de overtuigende 
overwinning van de Liberale Associatie bij de gemeenteverkiezingen van oktober 
1857 en het alsmaar grotere verschil in de opvatting over de Antwerpse kwestie 
van de doctrinaire liberalen enerzijds en de radicale liberalen, katholieken en 
Vlaamsgezinden anderzijds, hadden de politieke relaties in Antwerpen grondig 

1006  De Grondwet, 24 oktober 1857. Het evenwicht dat de krant probeerde te bewaren, paste volledig 
binnen de evolutie die het kort nadien zou doormaken naar een Meetinggezind blad, zie de Borger, 
Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers, 323.
1007  Het Handelsblad, 6-7 september 1857; L’Avenir, 17 oktober 1857.
1008  vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 102; Journal d’Anvers, 1-2 mei 1859.
1009  Het Handelsblad, 1-2 mei 1859.
1010  Ibidem, 6 april 1858.
1011  Ibidem.
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gewijzigd. Het gezamenlijk blok dat de Antwerpse politici vormden ter verdediging 
van de Antwerpse belangen viel langzaam uiteen. Het einde van het unionisme was 
door de kloof  tussen de doctrinaire liberalen en de katholieken dan wel een feit, 
tegelijk werd begin jaren zestig onder de Meetingpartij een nieuw soort coalitie 
gevormd waarin katholieken, flaminganten en radicale liberalen elkaar vonden.1012 
Voor Antwerpen gold de door Els Witte geponeerde stelling dat het jaar 1857 een 
definitieve breuk tussen katholieken en liberalen betekende dus niet meteen in strikte 
zin.1013

IV.3.2	 Het	standbeeld	van	de	“eerste	held	der	Belgen”	Boduognat1014

Het Journal d’Anvers berichtte in zijn verslag over de inhuldigingsfeesten van de 
Leopoldlei dat de voorgaande avond, op 30 april, een geschilderde replica van 
het standbeeld van Boduognat op het kruispunt van de Leopold- en Charlottalei 
geplaatst was.1015 Na de Nationale Tentoonstelling van Schone Kunsten in 1857 
had de Minister van Binnenlandse Zaken Rogier het Antwerpse College verzocht 
dit kunstwerk van Ducaju in zijn stad op te richten, bij voorkeur op de openbare 
wandeling van de Leopoldlei.1016 Boduognat was een leider van de Nerviërs, 
een volksstam uit het gebied tussen de Schelde en de Samber, die er in 57 v.Chr. 
bijna in geslaagd was het Romeinse leger van Julius Caesar te verslaan.1017 In de 
negentiende-eeuwse nationale geschiedschrijving en identiteitsontwikkeling werd 
Caesars verovering van de toekomstige Belgische regio’s gezien als de eerste van 
een lange reeks zogenaamde vreemde bezettingen.1018 In tegenstelling tot Carnot 
maakte Boduognat geen deel uit van de vreemde bezetting, maar verzette hij zich 
ertegen. Het Handelsblad betitelde Boduognat in een verslag over de onthulling dan 

1012  Voor meer context zie voornoemde publicaties van Wils en Witte.
1013  Witte, ‘The battle for monasteries’, 113.
1014  Het Handelsblad, 15-16 augustus 1859.
1015  Journal d’Anvers, 1-2 mei 1859.
1016  SAA, MA#239, brief  van Charles Rogier aan College, 5 augustus 1858.
1017  Voor een ontstaansgeschiedenis van het beeld zie Warmenbol, ‘Het standbeeld van Boduognat’, 
3-60. Warmenbol interpreteerde het standbeeld in zijn artikel hoofdzakelijk op een Belgisch 
nationalistische wijze. 
1018  Verschaffel, ‘L’ennemi préféré’, 75.
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ook als de “eerste held der Belgen”.1019 De keuze voor Boduognat was echter niet zo 
onschuldig als op het eerste zich leek.
 Het College vroeg stadsingenieur Stoop om advies over een mogelijke 
locatie.1020 Hij stelde proefopstellingen op verschillende plaatsen voor, al leek het 
alsof  de replica uiteindelijk enkel op het rondpunt van de Leopoldlei geplaatst werd. 
Het College koos zonder veel twijfel voor deze plek en volgde aldus de suggestie van 
Rogier.1021 Wanneer het College zijn keuze aan de gemeenteraad voorlegde, liepen 
de gemoederen tussen de voor- en tegenstanders hoog op waardoor de Commissie 
van Schone Kunsten – op dat moment samengesteld uit de liberaal unionistische 
schepen Jules De Vinck en de overwegend liberale raadsleden Leys, Charles Servais, 
Charles Wilmotte en Auguste Van Geetruyen – een onderzoek startte.1022 Binnen het 
stadsbestuur gingen de discussies over de locatie van het beeld hoofdzakelijk over 
esthetische afwegingen. 
 De SBL en enkele onafhankelijke grondeigenaars langs het rondpunt uitten 
hun ongenoegen, onder andere via een petitie.1023 Ze wilden Boduognat niet op 
hun laan, zogezegd vanwege het te zware en tragische onderwerp, maar zoals de 
gemeenteraadsdebatten en krantenartikelen deden vermoeden vooral omdat ze het 
naakte lichaam niet voor hun woningen wilden.1024 Burgemeester Loos, die zich zo 
hard ingezet had voor de verwezenlijking van de Leopoldlei, kreeg het nu aan de stok 
met zijn vroegere medestanders. Hij verdacht hen ervan dat ze het ruiterstandbeeld 
van koning Leopold I meer gepast vonden voor hun wijk, maar hij gaf  niet toe aan 
hun wensen: “le conseil ne s’assemble pas pour discuter les intérêts des propriétaires 
du boulevard Léopold, mais bien ceux de la ville.”1025 Volgens hem was de meerderheid 

1019  Het Handelsblad, 15-16 augustus 1859.
1020  SAA, MA#239, brief  van College aan stadsingenieur Stoop, 2 september 1858.
1021  Ibidem, briefwisseling College en Stoop, 2 september 1858 en 6 januari 1859; SAA, MA#955/1, 
College aan Stoop, 16 mei 1859.
1022  SAA, MA-GR-K#21, notulen gemeenteraadszitting, 21 mei 1859; Journal d’Anvers, 22 mei 1859, 
Le Précurseur, 22 mei 1859; Het Handelsblad, 22-23 mei 1859; De Schelde, 22-23 mei 1859; L’Avenir, 23 
mei 1859; De Grondwet, 23 mei 1859.
1023  De oorspronkelijke petitie werd niet teruggevonden. 
1024  SAA, MA#955/1, rapport Commissie van Schone Kunsten, 20 juni 1859; Het Handelsblad, 26-27 
juni 1859; Journal d’Anvers, 26-27 juni 1859; Le Précurseur, 26-27 juni 1859.
1025  Journal d’Anvers, 26-27 juni 1859.
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van de Antwerpenaren voor Boduognat op de Leopoldlei.1026 Raadsleden Grisar en 
Antoine Dhanis, beiden lid van de eigenaarsvereniging, maakten van hun politieke 
mandaten gebruik om de belangen van hun medeleden te verdedigen. De gematigd 
katholieke Dhanis vond dat ook naar hen geluisterd moest worden, aangezien 
Antwerpen de prachtige wijk en mooie wandeling aan hen dankte.1027 Raadsleden 
van verschillende ideologische strekkingen spanden samen, terwijl bijvoorbeeld 
liberale raadsleden onderling van mening verschilden. Grisar en Verhaegen, die 
voor de gemeenteverkiezingen van 1857 nog samen campagne gevoerd hadden, 
stonden nu tegenover elkaar. De laatste verwelkomde als bestuurslid van de SBL het 
beeldhouwwerk immers wel in zijn laan en had dus waarschijnlijk de petitie nooit 
ondertekend (afb. 4.14).1028

Al gauw bleek dat achter de esthetische ook lokaal politieke argumenten scholen. De 
Commissie van Schone Kunsten vreesde de negatieve invloed van de petitie opgesteld 
door de SBL. De spanningen tussen het stadsbestuur en enkele grondeigenaars 
zouden de militaire en centrale overheid een nieuw argument kunnen geven om de 
algemene stadsvergroting niet door te voeren. De Commissie raadde de gemeenteraad 
daarom een verdaging van de beslissing over de plaatsaanwijzing aan.1029 Wanneer de 
schepen voor Schone Kunsten De Vinck opving dat de petitie nooit aan de Belgische 
overheid overhandigd was, liet hij echter weten dat hij tegen de conclusies van zijn 
eigen Commissie zou stemmen.1030 Loos had gelijkaardige zorgen, maar dan over het 
ruiterbeeld van Leopold I. Een van zijn argumenten om het niet op de Leopoldlei te 
plaatsen, was dat “de kwestie van de vergrooting der stad thans op een goeden voet is 
en waerschynlijk tot een gunstig resultaat zal leiden”.1031 Aangezien Leopold I steeds 
voorstander geweest was van een verzoening tussen de militaire en stedelijke plannen 
zou de oprichting van het koningsbeeld op een dergelijke politiek gecontesteerde 
plek, eerder dan het beeld van Boduognat, verdere discussies kunnen uitlokken. De 

1026  Het Handelsblad, 26-27 juni 1859.
1027  Le Précurseur, 26-27 juni 1859.
1028  Ibidem.
1029  SAA, MA#955/1, rapport Commissie van Schone Kunsten, 20 juni 1859.
1030  Le Précurseur, 26-27 juni 1859; Het Handelsblad, 26-27 juni 1859.
1031  Het Handelsblad, 22-23 mei 1859.
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burgemeester kon een politiek getouwtrek tussen het lokale en nationale niveau op 
dit moment wel missen.
 Toch bleek ook de figuur van Boduognat in te spelen op de politieke 
gevoeligheden die rond de Leopoldlei en haar ruimere omgeving van de vijfde wijk 
speelden. Zo vond raadslid Leys de Leopoldlei voor het beeld uitermate geschikt, 
alleen al omdat “Bodwognat représente la défense du sol de la patrie contre l’invasion 
étrangère”.1032 Zijn boodschap had een dubbele bodem. Enerzijds alludeerde het op 
de dreigende annexatiedrang van de Franse keizer Napoleon III, wiens aantreden 
een van de voornaamste redenen was waarom België zijn verdedigingsstelsel wilde 
optimaliseren.1033 Anderzijds duidde het op het verzet van Antwerpen tegen de invasie 
van zijn eigen Belgische militaire regering. Tijdens zijn inhuldigingstoespraak op 17 
augustus 1861 aanschouwde schepen J.P.F. Delvaux de Leopoldwijk immers als een 
“magnifique quartier qui a pour nous la valeur d’une véritable conquête”.1034 Het was 
voor de Antwerpenaren een hele opgave geweest om tegen de nationale belangen en 
militaire restricties in de stad van een dergelijke weldaad te voorzien. De verovering 
ging in hun ogen niet gepaard met anti-vaderlandse gevoelens. Integendeel, de 
straatnaamverwijzingen naar de koning en prinses Charlotta waren een bewijs van 
hun diep respect tegenover de Belgische dynastie.1035 Ook de twee andere toespraken 
van Louis De Taeye, professor aan de Antwerpse Academie, en de letterkundige 
August Snieders stonden bol van patriottische uitlatingen.1036 

IV.4   Besluit

De Antwerpse overheid was zich de eerste decennia na de Belgische onafhankelijkheid 
meteen bewust van de inherente politieke kracht van de stedelijke ruimte. 
Zoals de gemeenteraadsdebatten over het Mariabeeldje van het stadhuis en de 
straatnaamgeving in de jaren 1830 aantoonden, was het stadsbestuur goed op de 

1032  Journal d’Anvers, 26-27 juni 1859.
1033  Le Page, ‘Het ontstaan van het nationale reduit Antwerpen’, 24-25.
1034  SAA, MA#13/8, redevoering bij de onthulling van het beeld van Boduognat, 17 augustus 1861.
1035  Ibidem.
1036  Le Précurseur, 18 augustus 1861.
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hoogte van zijn bevoegdheden en de juridische reikwijdte van zijn macht over de 
publieke ruimte. Anderzijds nam het, in de lijn van het stedenbouwkundig beleid 
in deze vroegste periode, tegenover de oprichting van publieke beeldhouwwerken 
vooral een voorzichtige en afwachtende houding aan. De standbeelden maakten geen 
wezenlijk onderdeel uit van een doordacht stedenbouwkundig of  cultureel beleid, 
maar kwamen tot stand wanneer de gelegenheid zich voordeed. 
 De Antwerpse overheid nam tussen 1831 en 1863 nooit zelf  het initiatief, maar 
liet veel vrijheid aan andere actoren, zoals beeldhouwers en culturele verenigingen. Als 
gevolg van de economisch moeilijke periode en de financiële aderlating veroorzaakt 
door het Rubensstandbeeld, stond ze niet meteen te springen om een bijdrage te 
leveren aan de standbeelden van Van Dyck en Boduognat. Ze gaf  bijgevolg veel 
uit handen waardoor de verenigingen die bij de verschillende dossiers betrokken 
waren hun invloed konden doen gelden. Veel gemeenteraadsleden waren echter lid 
van dergelijke verenigingen die dus als een soort van informele overlegplatformen 
functioneerden. De stadsbestuursleden ontmoetten er hun collega’s en konden er 
ideeën en visies uitwisselen. Ze konden aldus via officieuze weg druk uitoefenen op 
gemeenteraadsdebatten en -besluiten.
 In tegenstelling tot de algemene houding van het stadsbestuur, speelden 
de burgemeesters Le Grelle en Loos wel regelmatig een sterke rol. Vooral het 
optreden van Le Grelle die meteen in het eerste jaar van zijn aanstelling een 
politieke machtsgreep op het politieke, economische en culturele centrum van 
Antwerpen pleegde, was opvallend. Met de planting van de vrijheidsboom op de 
Grote Markt, de plaatsing van het Mariabeeld in de gevel van het stadhuis en de 
straatnaamgeving – drie aangelegenheden waarin de burgemeester de belangrijkste 
spil vormde – verankerde hij zijn Belgischgezinde, anti-Orangistische en katholieke 
politieke idealen in het stadslandschap. Wanneer Loos in 1848 het roer overnam, 
kon hij zich verzoenen met het karakter van de epicentral political space zoals Le 
Grelle die gecreëerd had. Daarnaast maakten beiden ook dankbaar gebruik van hun 
functies binnen de artistieke, culturele en wetenschappelijke verenigingen om hun 
overtuigingen door te drukken. 

Het Koninklijk Besluit van 7 januari 1835 inzake de bevordering van publieke 
beeldhouwwerken had, hoewel in bescheiden mate, zijn onmiddellijke weerslag 
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op Antwerpen. Er werd meteen werk gemaakt van een standbeeld voor Rubens 
en enkele jaren later volgde het initiatief  voor het standbeeld van Van Dyck. De 
Belgische overheid speelde aanvankelijk een stimulerende rol inzake publieke kunst 
en cultuur. Dit vertaalde zich in de stad Antwerpen vooral in financiële toelages voor 
de realisatie van standbeelden en een enkele keer zelfs in een concreet initiatief. De 
beeldhouwwerken en enkele andere elementen van het stadslandschap leverden op 
hun beurt een bijdrage aan de uitbouw van een Belgisch nationale identiteit. 
 De discoursen rond de beelden en straatnamen draaiden geregeld rond 
nationalisme, patriottisme en verknochtheid aan de Belgische onafhankelijkheid. In 
vergelijking met Brussel – waar, zoals Röttger en Wagenaar aantoonden, de rol als 
Belgische hoofdstad een belangrijke invloed uitoefende op het urbanisme – verloor 
dit aspect echter gauw aan belang. Dit was het gevolg van de specifieke functies 
van Antwerpen als second city enerzijds en militair bolwerk anderzijds. Het stedelijk 
patriottisme nam de bovenhand, al bleef  de nationalistische waarde wel steeds tot 
op zeker niveau meespelen, zoals bijvoorbeeld bij het standbeeld van Carnot. Nog 
voor de jaren 1860, het keerpunt dat in de historiografie naar voren geschoven werd, 
hadden nationale en lokale politieke beslissingen en gebeurtenissen hun invloed op 
de totstandkoming van standbeelden. Ook nu was de goedkeuring of  weigering van 
een beeld een weloverwogen keuze. Reeds voor het midden van de negentiende eeuw 
waren de stedelijke onafhankelijkheid, het eigenbelang en de lokale burgertrots een 
niet te onderschatten stimulans voor stedenbouwkundige en sculpturale realisaties.

De omstandigheden, processen en twistpunten die van invloed waren op de 
totstandkoming van het materiële stadslandschap hadden in de eerste plaats 
betrekking op de stedenbouwkundige realiteit van Antwerpen, de algemeen geldende 
esthetische zienswijzen en de verkeerstechnische bekommernissen. De Antwerpse 
stedenbouwkundige situatie – gevangen binnen de muren van de zestiende-eeuwse 
omwalling – leidde ertoe dat Rubens en Van Dyck in de historische stadskern 
opgericht werden. Door hun locaties werden ze symbolisch opgenomen in de 
Antwerpse samenleving, zoals bleek uit het spotlied dat de inwoners van de vijfde 
wijk over het Rubensbeeld schreven. Zij waren van mening dat de Antwerpenaren 
intra muros hun grote meester verstoten hadden door hem op de Werf, die historisch 
gezien buiten de omwalling lag, te plaatsen. Bij de keuze voor een welbepaalde 
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locatie werd in de eerste twee decennia vooral naar esthetische en verkeerstechnische 
aspecten, zoals een vlotte verkeersdoorstroming, gekeken. Daarnaast werd de 
locatie van de standbeelden van Rubens en Van Dyck gemotiveerd door handels- 
en havenbelangen, waaraan de Antwerpse overheid in deze periode veel aandacht 
schonk. Het Burchtplein, waar in 1840 het Rubensbeeld verscheen, en de Suikerrui, 
die als mogelijke locatie voor Van Dyck naar voren geschoven werd, boden allebei 
uitzicht op de Antwerpse haven. 
 Deze economische, commerciële, verkeerstechnische en esthetische 
argumenten hadden een nauwe band met de liberale waarde van vrijheid, welvaart 
en vooruitgang. Vrijheid was een centraal begrip in de negentiende-eeuwse liberale 
bestuursmentaliteit die draaide rond het besturen van op afstand en die, zoals in de 
studies van Joyce en Röttger naar boven kwam, zijn sporen naliet in de stedenbouw 
en de omgang met de stedelijke ruimte. Le Grelle en Loos legden reeds lang voor de 
grote stedenbouwkundige omwentelingen van de tweede helft van de negentiende 
eeuw de fundamenten van de sanitaire en morele liberale stad. Ze deden dit echter 
nog niet via een allesomvattende visie, binnen een welbewuste politieke cultuur of  
volgens een vooraf  bepaald beleid, maar via sporadische en bescheiden ingrepen, 
wat aansloot bij de vaststellingen die Bertels voor het algemeen stedenbouwkundig 
beleid van deze periode maakte.

Net zoals in bijvoorbeeld Frankijk, speelden in deze periode lokale partijpolitieke 
conflicten nauwelijks mee in de toe-eigening van het materiële stadslandschap. De 
enige politieke spanningen die de kop op staken, hadden betrekking op bestuurlijke 
bevoegdheden en procedures. De ideologische geschillen die zich achter het 
Rubensbeeld verscholen werden zeker niet breedvoerig en openlijk uitgevochten. 
Deze ideologisch rustige periode veruitwendigde zich in standbeelden die 
kenmerkende figuren uit de verre Antwerpse geschiedenis herdachten en die, zoals 
Evens eerder stelde, door alle politieke families gerecupereerd konden worden. In 
dit opzicht verschilde Antwerpen dan weer van de Franse ontwikkelingen waar de 
verering van lokale prominenten, die niet noodzakelijk een nationaal belang hadden, 
pas volledig doorbrak vanaf  1870.
 In het midden van de jaren 1850 sijpelde het liberaal-katholieke conflict 
langzaam door in de politisering van de stedelijke ruimte, wat min of  meer 



286

samenviel met het losbarsten van de Belgische culture war. De katholieke leden van 
het stadsbestuur kantten zich bijvoorbeeld tegen de overdadige vormgeving van de 
Leopold- en Charlottalei. Deze kritiek vloeide voort uit hun visie over de inhoud 
van stedelijk bestuur. Stadsbesturen moesten zich toeleggen op zaken van algemeen 
belang en dus zeker niet op stedenbouwkundige realisaties die enkel de welgestelden 
ten goede kwam. Later hadden ook enkele katholieke bestuursleden het moeilijk met 
de naakte uitbeelding van Boduognat, waarmee ze met hun conservatieve standpunt 
recht tegenover de progressieve liberale gedachte stonden. Toch bleek ook hier de 
partijpolitieke strijd uiteindelijk van ondergeschikt belang en was het vooral het 
conflict tussen de lokale en nationale regering dat het toe-eigeningsproces van de 
stedelijke ruimte, meer bepaald de vijfde wijk extra muros, bepaalde.
 Het politieke debat dat vanaf  het midden van de negentiende eeuw Antwerpen 
in de ban hield, verschoof  de aandacht van het stadshart naar de stadsrand. De 
materiële ruimte en symbolen werden meer dan louter passieve weerspiegelingen 
van een politieke en sociale ideologie en vervulden een actieve rol op het strijdtoneel. 
Naar het einde van de jaren 1850 zette het stadsbestuur standbeelden en 
stedenbouwkundige realisaties in als politiek strategische middelen. Het volgende 
hoofdstuk moet aantonen of  dit ook bleef  gelden in de periode tussen 1863 en 1872 
wanneer de Meetingistische Jozef  Cornelis Van Put burgemeester van Antwerpen 
was.  
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Tegen favoritisme en 
ondoorzichtige politieke 

praktijken

burgemeester Van Put
(1863-1872)

Toen in 1859 de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de bouw van de 
Brialmontomwalling rond de stad Antwerpen stemde, leek het leiderschap van 
burgemeester Jan Frans Loos verzekerd. Zijn bestuur had alles in het werk gesteld 
om het nieuwe, verder van de stad verwijderde verdedigingssysteem gerealiseerd 
te krijgen. Het maakte de oude Spaanse omwalling overbodig en de lang gewenste 
stadsuitbreiding mogelijk. Een drietal jaar later leidde dit belangrijke akkoord echter 
tot Loos’ politieke ondergang. Naast krijgsdienstbaarheden en onteigeningen in de 
randgemeenten zoals Mortsel, Deurne en Borgerhout bleken de plannen ook een 
nieuwe noordelijke citadel met zich mee gebracht te hebben. Er ontstond opnieuw 
hevig protest in de stad. Politici en burgers ontmoetten elkaar op vurige meetings 
waar ze de afbraak van het Noordkasteel en van de Zuidcitadel, die reeds eeuwenlang 
hun stad overschaduwde, eisten. Loos ondernam nog verschillende pogingen in de 
Kamer, bij de regering en de koning om een oplossing te bekomen, maar deze bleven 
zonder succes. De burgemeester en de Liberale Associatie geraakten in diskrediet. 
Het leidde tot een splitsing binnen de liberale familie en een samenwerking 
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tussen radicale liberalen, katholieken en flaminganten die samen de Meetingpartij 
stichtten.1037 
 In november 1862 was Loos’ gemeenteraad nog op audiëntie bij koning 
Leopold I om klaarheid te scheppen over de krijgsdienstbaarheden en de twee kastelen. 
De koning had de raadsleden bijzonder afstandelijk ontvangen, waarna 21 van hen 
uit protest ontslag namen. Deze situatie speelde in de kaart van de Meetingpartij, 
die een maand later overtuigend de gemeenteraadsverkiezingen won.1038 Na een 
korte periode met Xavier Gheysens als dienstdoend burgemeester kreeg Jozef  
Cornelis Van Put het burgemeesterschap toegewezen. De verbitterde relatie tussen 
Antwerpen en koning Leopold I zorgde ervoor dat Van Put pas op 17 december 1866 
officieel benoemd werd.1039 Deze gespannen verhouding zou tekenend blijven voor de 
volledige bestuursperiode van de Meetingpartij. De historiografie legde een zware 
klemtoon op de anti-koningsgezinde gevoelens van Van Puts gemeenteraad.1040 
Het wantrouwen tegenover het koningshuis ging gepaard met een gespannen 
verhouding met de centrale regering.1041 Van 1857 tot 1870 kende de Belgische 
overheid onder Rogier II en Frère-Orban I een homogeen liberale samenstelling, 
wat de samenwerking tussen stad en staat niet altijd ten goede kwam.1042 Het hoefde 
dus niet te verbazen dat de Meetingpartij groot belang hechtte aan gemeentelijke 
autonomie. Ze zette sterk in op een eigen onafhankelijk stedelijk beleid dat draaide 
rond de voornoemde anti-koningsgezindheid, maar evenzeer rond godsdienstige 
neutraliteit, ideologische eenheid, antimilitarisme, flamingantisme en populisme.1043

De Meetingpartij profileerde zich van bij aanvang als een democratische partij. Op 
de talrijke politieke bijeenkomsten of  meetings waarop de militaire plannen van de 
regering onder vuur genomen werden, kon het publiek volledig vrij zijn mening 

1037  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 162-214; Wils, ‘De hoofdstad van de Vlaamse beweging’, 
314-321; Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 53-63.
1038  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 61-62; Beyen, Duerloo, Van Goethem e.a., ‘Het calimerocomplex 
van de stad’, 82-83.
1039  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 67; 
1040  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 73-76; Duerloo, Raeymaekers, Van Goethem e.a., ‘Bestuur en 
politiek op een Schoon Verdiep’, 202.
1041  Beyen, Duerloo, Van Goethem en Van Loon, ‘Het calimerocomplex van de stad’, 77.
1042  Beyen, Duerloo, Van Goethem e.a., ‘Het calimerocomplex van de stad’, 83.
1043  Duerloo, Raeymaekers, Van Goethem e.a., ‘Bestuur en politiek op een Schoon Verdiep’, 198.
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laten horen door de sprekers toe te juichen of  uit te jouwen. Volgens hetzelfde 
principe hadden de toehoorders ook inspraak op wie als vertegenwoordiger in de 
nationale en stedelijke politiek mocht optreden.1044 Bovendien was de voertaal op 
de politieke bijeenkomsten en van de latere Meetingpartij de taal van de lagere, 
niet-stemgerechtigde bevolking, namelijk het Vlaams. Alle Antwerpenaren kregen 
zo de kans zich te verdiepen in politieke kwesties, zich er een eigen mening over 
te vormen en zich nauwer bij het stedelijk beleid betrokken te voelen. Ook tijdens 
de regeerperiode van Van Put en zijn Meetingpartij bleef  het flamingantisme 
een belangrijk aandachtspunt. In 1866 stelde het stadsbestuur bijvoorbeeld het 
Nederlands in als hoofdtaal voor officiële en administratieve aangelegenheden.1045 
 De democratische principes waren merkbaar in de stedenbouwkundige en 
culturele visies van de Meetingpartij. Haar aanhangers uitten geregeld kritiek op 
het schone kunstenbeleid van de centrale regering. De katholiek Meetingistische 
volksvertegenwoordiger Jean-Baptiste Coomans stelde bijvoorbeeld de buitensporige 
uitgaven en de manier waarop openbare opdrachten elke keer opnieuw aan een 
selecte groep kunstenaars toegewezen werden aan de kaak. Ook het Meetinggezinde 
Handelsblad pleitte voor spaarzaamheid en een transparante toekenningsprocedure 
zonder enige zweem van vriendjespolitiek.1046 Op vlak van kunst en cultuur realiseerde 
het Antwerpse Meetingbestuur enkele meer sociaal gezinde projecten, zoals de 
Stedelijke Muziekschool, de Volksbibliotheek in het stadhuis en, als tegenhanger van 
het Théâtre Royal Français, de Nederlandse Schouwburg aan de Kipdorpbrug.1047 
 Uit hoofdstuk I en uit de inauguratierede van dienstdoend burgemeester 
Gheysens bleek de bijzondere aandacht voor stedenbouwkundige en openbare werken 
en voor de ontwikkeling van de haven. Hij beloofde de nivellering van de omwalling, 
de aanleg van straten in de nieuwe wijken en de heroprichting van het Beursgebouw, 
dat in 1858 door een hevige brand verwoest was.1048 De voorbereidende fase van de 

1044  Bal, “Er is lucht en licht in onze straten gekomen.”, 5.
1045  Louis Vos, ‘Van België naar Vlaanderen’, in: Deprez en Vos, Nationalisme in België, 90-91; 
Beyen, Duerloo, Van Goethem e.a., ‘Het calimerocomplex van de stad’, 201; Hancké, De Antwerpse 
burgemeesters, 69-70.
1046  Jan Dirk Baetens, ‘Voor vorst en vaderland: een nieuwe lezing van de muurschilderingen van 
Henri Leys in het Antwerpse stadhuis’, Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis 90.2 (2012) 521.
1047  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 81.
1048  van Mol, Les élus d’Anvers, 237; Duerloo, Raeymaekers, Van Goethem e.a., ‘Bestuur en politiek op 
een Schoon Verdiep’, 204-205; Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 80-81.
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stadsuitbreiding bewees echter dat de toepassing van de democratische principes in 
de praktijk niet altijd eenvoudig was. Het ontwerp van stadsingenieur Théodore Van 
Bever voorzag de afbraak van de omwalling en dus van de onder de Antwerpenaren 
zeer geliefde Promenade du glacis. Tritsmans en Bal toonden aan dat het regerende 
Meetingbestuur pogingen ondernam om gehoor te geven aan de petities tegen de 
verdwijning van de wandeling en om de bevolking te betrekken bij de uitwerking van 
de uitbreidingsplannen, maar dat het uiteindelijk haar eigen politieke belangen boven 
de wensen van de Antwerpenaren plaatste. Bovendien bleken achter de schermen 
ook tal van politieke spelletjes invloed te hebben gehad op de afwikkeling van het 
dossier.1049

 Stadsverfraaiing en publieke beeldhouwkunst leken een minder grote 
prioriteit voor de Meetingpartij. De afbraakwerken van de omwalling, de uitvoering 
van de stadsuitbreiding onder leiding van stadsingenieur Van Bever en de 
havenexpansie vergden de nodige aandacht en financiële middelen. Zeker de eerste 
twee projecten zorgden ervoor dat de stad weinig geld ter beschikking had voor 
andere beleidszaken.1050 Enkel de literator en Vlaams activist Theodoor van Rijswijck 
en de zeventiende-eeuwse kunstschilder David Teniers II werden met een standbeeld 
vereeuwigd en feestelijk gevierd. Daarnaast werden wel nog enkele andere dossiers 
behandeld, maar deze werden ofwel met veel minder belang behandeld, zoals dat 
van de zestiende-eeuwse grondspeculant en urbanist Gilbert van Schoonbeke, of  
geweigerd, zoals dat van het ruiterstandbeeld voor koning Leopold I. Opvallend 
genoeg nam na zes jaar bestuur het College van Burgemeester en Schepenen zelf  
het initiatief  voor de oprichting van een standbeeld, namelijk een ter nagedachtenis 
van voormalig raadslid en kunstschilder Leys.

Dit hoofdstuk schenkt in de eerste plaats aandacht aan de manier waarop het Antwerpse 
stadsbestuur tussen 1863 en 1872 een evenwicht zocht tussen de democratische 
waarden die het koesterde en het elitair fenomeen dat de statuoamnie in wezen was. 
Kwamen de democratische en populistische kenmerken van de Meetingpartij tot 
uiting in de standbeeldendossiers en op welke manier ging de partij om met de kritiek 

1049  Tritsmans, , Waardevolle bijkomstigheden, 72-75; Bal, “Er is lucht en licht in onze straten gekomen.”, 
19-27.
1050  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 260-261.
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die ze had op de werkwijze van de centrale overheid inzake schone kunsten? Ging 
Van Puts bestuur met andere woorden zelf  open en transparant te werk? Konden 
de Antwerpenaren hun invloed doen gelden bij de oprichting van standbeelden, in 
welke fase(s) genoten ze inspraak en op welke manier konden ze hun visies met de 
raadsleden delen? De democratische ingesteldheid kan echter uit meer dan alleen de 
mate van burgerinspraak afgeleid worden. Daarom komen in dit hoofdstuk onder 
meer ook procedurele aangelegenheden, discussies over wie welke bevoegdheden 
genoot en de klemtonen die op bepaalde eigenschappen en verdiensten van de 
vereerde figuren gelegd werden aan bod. Ten slotte worden in de analyses ook steeds 
de andere beleidsthema’s waar de Meetingpartij belang aan hechtte, en dan vooral 
stedelijke onafhankelijkheid en partijpolitieke verzoening, voor ogen gehouden.
 Net zoals het voorgaande hoofdstuk heeft ook dit hoofdstuk een ruimtelijke 
indeling. Het eerste deel van het hoofdstuk gaat opnieuw in op het stedelijke 
machtscentrum van de Grote Markt en het stadhuis. Van Puts bestuur deed eveneens 
ingrepen in deze ruimte, hoewel op een veel minder expliciete manier dan die van 
Le Grelle en Loos. Zoals aangehaald waren de realisatie van de stadsuitbreiding en 
de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van de vijfde wijk een hoofdbekommernis 
van het Meetingbestuur. Deze aandacht liet haar sporen na in verschillende 
standbeeldendossiers, waardoor de volgende paragrafen zich concentreren op 
verschillende ruimtes die een voorname rol speelden in de uitbreidingsplannen, zoals 
de Longchamps op de stadsomwalling, het stadspark en de wijk rondom de Leopoldlei. 
Belangrijk is ook de manier waarop Van Put en zijn collega’s deze stedelijke ruimte 
naar zich toe probeerden te trekken. Opvallend genoeg kwamen er in de wijken 
van het vergrote Antwerpen geen publieke sculpturen terecht, maar wel langs de 
monumentale Leien die de Spaanse omwalling vervingen. Het hoofdstuk sluit af  met 
een analyse van het ruiterstandbeeld voor koning Leopold I. Aangezien de politiek-
ideologische achtergrond van deze casus reeds bekend is, gaat het vooral op zoek 
naar politiek ruimtelijke en democratische aspecten die in de zaak meespeelden. De 
discussiepunten die de andere standbeeldendossiers kenmerkten, doken ook bij het 
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koninklijke standbeeld op waardoor het als het ware als een samenvattend gedeelte 
aangezien kan worden. 

V.1 Het politieke machtscentrum: de Grote Markt en het stadhuis

De gespannen relatie tussen de stad Antwerpen en de centrale regering werd 
bij de indiensttreding van het Meetingbestuur van Van Put meteen op de proef  
gesteld. Op het einde van Loos’ burgemeesterschap had, na lange onderhandelingen, 
kunstschilder en gemeenteraadslid Leys op 28 februari 1861 het contract ondertekend 
voor de uitvoering van monumentale muurschilderingen in de grote audiëntiezaal 
van het stadhuis. De bezieler van het project was Minister van Binnenlandse Zaken 
Rogier.1051 De boodschap die de schilderingen moesten uitbeelden, paste niet meteen 
in het kraam van de Meetingpartij. Ze moest het stedelijke verhaal overstijgen en 
ook de nationaal Belgische belangen verbeelden.1052 Bovendien was Leys lid van de 
Liberale Associatie, de politieke tegenstander van de Meetingers. Hoewel hij zich 
in november 1862 onder de ontslagnemende raadsleden had bevonden, had hij zich 
na zijn herverkiezing een maand later niet kunnen verzoenen met het overwicht 
van de Meetingpartij binnen de gemeenteraad. Hij nam samen met enkele andere 
doctrinaire liberalen, onder wie burgemeester Loos, opnieuw ontslag.1053 De realisatie 
tussen 1864 en 1869 en de inhuldiging in 1870 van de muurschilderingen verliepen 
uiteindelijk zonder veel politieke commotie. Leys voerde achter gesloten deuren zijn 
opdracht uit, waardoor niemand op de hoogte was van de concrete uitwerking en de 
betekenis van het geheel. De stadsbestuursleden, de pers, het politieke en artistieke 
middenveld en de Antwerpenaren kregen de kans niet de taferelen op voorhand 
te beoordelen. Daarnaast was de nationale en internationale context gewijzigd. 

1051  Voor de totstandkoming en de politieke context van het project, zie Baetens, ‘Voor vorst en 
vaderland’, 513-523.
1052  Voor de inhoud van de muurshilderingen zoals Leys die bedoelde, zie Henri Leys, Notice sur la 
décoration de la grande salle de l’hôtel de la ville d’Anvers (1862). Zie ook Pil, ‘De metropool herzien’, 
133-134.
1053  Baetens, ‘Voor vorst en vaderland’, 514-515 en 520.



295

De gespannen relatie tussen stad en staat was inmiddels verbeterd en de Frans-
Pruisische oorlog wakkerde het militarisme en Belgisch patriottisme aan.1054

Net zoals het stadsbestuur van Loos speelde dat van Van Put met het idee om van 
de Grote Markt het artistieke symbool van Antwerpen te maken. De kersverse 
stadsarchitect Dens maakte meteen plannen op voor de restauratie en transformatie 
van het interieur van het stadhuis. Intussen werd ook verder gewerkt aan de 
gevelrestauratie, die uiteindelijk in 1873 voltooid werd.1055 Daarnaast vond tijdens 
de gemeentefeesten van augustus 1864 voor het stadhuis de inhuldiging van een, 
weliswaar voorlopig, gedenkteken voor de zeventiende-eeuwse kunstschilder David 
Teniers II plaats.1056 Twee jaar eerder had het bestuur van de Antwerpse Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten het plan opgevat om het 200-jarig jubileum van haar 
instelling met grootse feesten te vieren. De inwijding van het standbeeld ter ere van 
van haar oprichter en eerste directeur Teniers II zou het hoogtepunt vormen. De 
toenmalige gemeenteraad had zijn goedkeuring gegeven met de mededeling dat hij 
na de prijzige Kunstfeesten van 1861 echter geen financiële bijdrage kon leveren. 
Pas enkele maanden voor de feesten kwam beeldhouwer Ducaju met een oplossing. 
Hij had de Belgische overheid overhaald een beeld van zijn hand te bekostigen. 
Die liet hem vrij in de keuze van het onderwerp en de oprichtingsplaats, met als 
enige voorwaarde dat de betreffende stad financieel zou bijdragen. Ducaju koos voor 
Teniers II en zijn geboortestad Antwerpen.1057

 Al gauw werd duidelijk dat Ducaju het beeld niet tijdig klaar zou krijgen. De 
speciaal opgerichte Algemene Regelingscommissie van Feesten zocht meteen naar 
een oplossing en schreef  beeldhouwer Jan Van Arendonck aan. De kunstenaar zou 
een allegorisch beeld van de stad Antwerpen kronende het borstbeeld van David 
Teniers vervaardigen en stelde voor om na de feesten de buste te vervangen door die 
van Gilbert van Schoonbeke.1058 Het voorstel van de Commissie van Feesten kwam 

1054  Ibidem, 535-536.
1055  Maclot en Van Ginneken, ‘De bouwbiografie van het Antwerpse stadhuis’, 124-126.
1056  SAA, 642#33, briefwisseling en documenten over praktische organisatie inhuldigingsfeest van 
het allegorisch standbeeld voor David Teniers II, augustus 1864.
1057  SAA, MA#955/3, briefwisseling Academie Antwerpen, provinciegouverneur, Algemeene 
Regelingscommissie Feesten van 1864 en stadsbestuur, oktober 1862 en maart 1864.
1058  SAA, 642#33, briefwisseling Algemeene Regelingscommissie, Jan Van Arendonck en College, 
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voor in de gemeenteraad van 2 april 1864. Burgemeester Van Put lichtte het voorstel 
toe en benadrukte de centrale rol van het gedenkteken: “c’est autour de cette statue, 
placée à la Grand’Place ou à la Place de Meir, qu’aura lieu la cérémonie principale des 
fêtes, celle qui sera le pivôt de toutes les autres”.1059 
 Op 22 augustus 1864, de tweede dag van de feesten, werd het gedenkteken 
ingehuldigd op de Grote Markt. Waarom uiteindelijk voor deze locatie en niet voor 
de Meir gekozen werd, is onduidelijk (afb. 5.1). Het centrale symbool van de grootse 
gemeentefeesten deed weinig stof  opwaaien. De redevoeringen van burgemeester Van 
Put, de directeur van de Academie Nicaise De Keyser en een leerling van de Academie 
hadden allesbehalve een politieke ondertoon en waren vooral een eerbetoon aan 
Teniers en de Antwerpse Academie.1060 Wel beklemtoonden de sprekers meermaals 
hun rol in de creatie en ontwikkeling van de ‘Vlaemsche School’. Deze school met haar 
Vlaamse – en vooral Antwerpse – kunstenaars en karakteristieken gaf  mee vorm aan 
de Vlaamsgezindheid van Antwerpen. In de wedstrijd die de stad uitgeschreven had 
voor de straatversiering klonk het bijvoorbeeld als volgt: “Sedert twee eeuwen heeft 
de Akademie den zetel der vlaamsche kunst in onze muren bewaard en den roem der 
oude vlaemsche School staande gehouden.”1061

 De inhuldigingstoespraken werden allen in het Vlaams gehouden, wat in 
schril contrast stond met de Franse redevoeringen van de voorgaande periode. Désiré 
van Spilbeeck stelde in zijn herdenkingsboek van de feesten, uitgegeven door de stad 
Antwerpen, dat het “een waar genoegen” was “den heer bestuurder der Akademie 
de vlaamsche taal te hooren gebruiken, en dit genoegen werd blijkbaar gedeeld door 
de ontelbare menigte die aan de feestplechtigheid deel nam, want M. De Keyser’s 
woorden werden hartelijk toegejuicht.”1062 Enkele pagina’s eerder had de auteur De 
Keyser nog bekritiseerd om de Franse openingsrede die de directeur had voorgebracht 
tijdens de openbare vergadering van de Beheersraad van de Academie. Het publiek 
was eveneens verbaasd “den bestuurder der Akademie die de overleveringen der 

maart 1864.
1059  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1864/1, 780-786.
1060  Journal d’Anvers, 23 augustus 1864; De Grondwet, 24 augustus 1864.
1061  Désiré Van Spilbeeck, Kermisfeesten: 200e verjaring van de stichting der Koninklijke Akademie 
(Antwerpen 1864) 3.
1062  Ibidem, 70.
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vlaamsche school moet handhaven en bevorderen, zijne redevoering in de fransche 
taal te hooren houden”. Velen hadden uit ongenoegen de zaal luidruchtig verlaten.1063

 Het stadsbestuur van Van Put hechtte weliswaar belang aan de uitstraling 
van het stadhuis en de Grote Markt, maar op een veel minder uitgesproken manier 
dan zijn voorgangers Le Grelle en Loos. Met de muurschilderingen van Leys en 
de plannen voor een grootschalige interieurrestauratie bouwde het verder op de 
aspiraties van Loos’ stadsbestuur om Antwerpen opnieuw een waardig politiek gelaat 
te schenken. Van Put schonk het echter meer Vlaamse karaktertrekken. Tegelijk 
echter nam het Meetingbestuur een ambigue houding aan tegenover het stadshart. 
Het schonk weinig aandacht aan de onthulling van Leys’ muurschilderingen in het 
stadhuis. Daarnaast werd na afloop van de gemeentefeesten van 1864 het allegorisch 

1063  Ibidem, 62.

Afbeelding 5.1 Ets van het allegorisch 
standbeeld van de stad Antwerpen kronende 
het borstbeeld van David Teniers II. 
Bron: Désiré Van Spilbeeck, Kermisfeesten: 
200e verjaring van de stichting der Koninklijke 
Akademie (Antwerpen 1864) 69.
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beeld van Teniers II van de Grote Markt verwijderd en werd er nooit aan gedacht 
om het definitieve standbeeld van de kunstschilder eveneens op deze plek te plaatsen.

Verder kwamen tussen 1863 en 1872 geen publieke standbeelden tot stand in het 
stadsgedeelte intra muros. Wel leefde reeds enige tijd het idee om op de Vrijdagsmarkt 
een standbeeld ter ere van de zestiende-eeuwse boekdrukker en uitgever Christoffel 
Plantijn op te richten. Wanneer stadsarchitect Dens om advies gevraagd werd over 
de vernieuwing van het Sint-Catharinabeeld die de pompzuil op de Vrijdagsmarkt 
bekroonde, raadde hij aan deze aanvraag van het Genootschap der oude en nieuwe 
kleerverkoopers ambacht goed te keuren op voorwaarde dat de stad het beeld kon 
vervangen wanneer deze het nodig achtte.1064 Het College, dat meteen vermoedde 
dat Dens hiermee op het standbeeld van Plantijn alludeerde, bracht het Genootschap 
op de hoogte dat het niets in te brengen had tegen het ontwerp van het heiligenbeeld. 
Het ging met andere woorden niet in op Dens’ suggestie en sloot uit dat Plantijn, die 
voor de liberalen een schoolvoorbeeld van een succesvol succesvol ondernemer was, 
de katholieke ruimte van de Vrijdagsmarkt zou omvormen.1065

 De Meetingpartij hield het historisch katholieke stadslandschap in stand en 
bouwde het zelfs rustig verder uit. In maart 1870 vroeg de heer D’ooge-Posseels aan 
het College de toelating om de pomp die tegen zijn woning in de Sint-Antoniusstraat 
aanleunde te vervangen door een nieuw en kleiner model.1066 De stad ging na 
raadpleging van stadsingenieur Van Bever in op de vraag, maar legde wel volgende 
verplichting op: “Gij zult het beeld van den H. Antonius van de pomp laten afnemen 
en weer op nieuw tegen den muur uwer eigendoms plaatsen”.1067 Alle bouwaanvragen 
voor de plaatsing van nieuwe en de verplaatsing of  herstelling van bestaande Maria- 
en heiligenbeelden werden in deze periode positief  beantwoord. De Antwerpenaren 
mochten zich bovendien heel wat veroorloven als het op de Maria- en heiligenbeeldjes 
aankwam. Op 4 maart 1864 verkreeg Thérèsia Vermeulen de bouwtoelating om aan 

1064  SAA, MA#955/1, brief  van stadsarchitect Pieters Dens aan College, 22 december 1863.
1065  Ibidem, uittreksel College, 24 december 1863; ibidem, brief  van het stadsbestuur aan de commissie 
van het Genootschap van het oude en nieuwe Kleerkopersambacht, 5 mei 1864. Voor een studie over 
Christoffel Plantijn, zie bijvoorbeeld Sandra Langereis, De woordenaar: Christoffel Plantijn, ’s werelds 
grootste drukker en uitgever (1520-1589) (Amsterdam 2014). 
1066  SAA, MA#956b, brief  van D’ooge-Posseels aan College, 11 maart 1870. 
1067  Ibidem, brief  van stadsbestuur aan D’ooge-Posseel, 28 maart 1870.
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haar woning in de Louizastraat een Onze-Lieve-Vrouwbeeld te plaatsen.1068 Een kleine 
maand later werd het stadsbestuur op de hoogte gebracht dat het beeld even verderop 
in de aanpalende Koninginnestraat opgericht zou worden. Het schepencollege schreef  
onmiddellijk en zonder enige twijfel een nieuwe bouwtoelating uit.1069 Het bestuur 
focuste met de heiligenbeelden niet alleen op het stadscentrum, maar week ook uit 
naar de nieuwe wijken tussen de Leien en de Brialmontomwalling (afb. 3.4).1070 In 
deze laatste stedelijke ruimte kwamen echter ook alle openbare beeldhouwwerken 
terecht die onder burgemeester Van Put ingehuldigd werden.  
 Sprekend was ook de reactie van de gemeenteraad op het verzoekschrift 
dat een zekere heer Ten Voorden in mei 1865 indiende. De handelaar woonde in 
de tweede wijk die rijkelijk versierd was met Maria- en heiligenbeelden. Volgens 
hem kwam dit fenomeen op reizigers en vreemdelingen over “als eene godsdienstige 
betooging van wege bijna gansch de burgerij, iets wat verkeerd is.”1071 Hij vroeg 
zich af  “of  het oprichten of  stellen van dergelijke of  andere tot de eerediensten 
behoorende beelden, geene inbreuk maakt op de stadsreglementen en tevens op de 
grondwettelijke bestuurregeling”.1072 Hij beriep zich op de in de Belgische Grondwet 
vervatte godsdienstvrijheid en gaf  aan dat het de taak van de overheid was erop 
toe te zien dat dit recht gehandhaafd werd. Hij verzocht het stadsbestuur dan ook 
om van de openbare gebouwen en monumenten alle beeldhouwwerken die geen 
nationale of  gemeentelijke betekenis uitdroegen, te verwijderen.1073 Burgemeester 
Van Put, die de brief  voorgelezen had, was ervan overtuigd dat de raad onmiddellijk 

1068  SAA, 1864#72, bouwtoelating Louizastraat 19, 4 maart 1864.
1069  Ibidem, bouwtoelating Koninginnestraat 45, 
1070  Zie ook hoofdstuk III.
1071  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1865/1, 1031.
1072  Ibidem.
1073  Ibidem, 1031-1032.
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tot de dagorde zou overgaan. Het agendapunt werd inderdaad afgesloten zonder 
enige woordenwisseling.1074

V.2 Nood aan meer ruimte: de stadsuitbreiding in uitvoering

V.2.1	 De	stadsomwalling	gesloopt:	de	Longchamps en	het	nieuwe	stadspark

Tijdens de gemeentefeesten van 1864 vond naast de inhuldiging van het allegorisch 
beeld van Teniers eveneens die van het stanbeeld van Theodoor van Rijswijck plaats. 
Op 28 augustus, de vijfde en laatste dag van de feesten, bevolkten volgens Van 
Spilbeeck “duizende lieden de wandeling, waarin men het standbeeld heeft opgericht 
van den man die de verpersoonlijking der vlaamsche beweging is.”1075 De literator 
en volksdichter van Rijswijck (1811-1849) behoorde tot de eerste Antwerpse 
flaminganten. Samen met Michiel van der Voort richtte hij in 1835 de eerder 
genoemde rederijkerskamer De Olijftak op.1076 In tegenstelling tot Teniers school er 
achter de oprichting van van Rijswijcks standbeeld een complex politiek verhaal. De 
uitgesproken band tussen de vereerde figuur en het flamigantisme maakte van het 
publieke beeldhouwwerk een ideaal politiek middel, zeker voor de Vlaamsgezinde 
Meetingpartij. Van Rijswijck werd door zijn tijdgenoten immers aanschouwd als de 
“Mozes der vlaamsche beweging” of  als “eene der apostels van de vlaamsche zaak”. 
Zijn standbeeld was dan ook “het sijmbool der verrijzenis des vlaamschen volks”.1077

 Het initiatief  voor het standbeeld kwam evenwel niet van het stadsbestuur, 
maar van de Antwerpse Maatschappij van Rhetorica Jong en Leerzuchtig. Reeds in 
1862 had ze het idee opgevat om haar 50-jarig bestaan te vieren met een standbeeld ter 
nagedachtenis van van Rijswijck.1078 Pas in januari 1864 richtte de Maatschappij zich 

1074  Ibidem, 1032.
1075  Ibidem, 91.
1076  Guido Goedemé, ‘Rijswijck, Theodoor van’, in: De Schryver, De Wever, Durnez e.a., Nieuwe 
encyclopedie: R-Z, 2683-2684; Sam van Clemen, ‘Voort, Michiel van der’, in: Ibidem, 3562-3563.
1077  Citaten uit de toespraak die Michiel van der Voort tijdens de inhuldigingsceremonie hield, zie Het 
Handelsblad, 28-29 augustus 1864. 
1078  SAA, MA#955/3, brieven van het bestuur van de Maatschappij Jong en Leerzuchtig aan College, 
26 februari 1862 en 29 januari 1864.
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met enkele praktische vragen tot het stadsbestuur. Ze vroeg of  de stad de kosten van 
het voetstuk op zich wilde nemen en een geschikte plek wilde aanduiden.1079 Opnieuw 
was beeldhouwer De Cuyper nauw betrokken bij de realisatie van het standbeeld. Hij 
was voorzitter van de initatiefnemende vereniging en uitvoerder van het kunstwerk. 
Het College van Burgemeester en Schepenen leek inhoudelijk niet te twijfelen of  
het beeld van van Rijswijck er zou komen of  niet. Het zond de vraag over de locatie 
meteen door naar stadsarchitect Dens. Deze kwam onmiddellijk met de Promenade 
du glacis op de noordelijke zijde van het fort Herentals op de proppen.1080 Nadat 
de zaak langs de gemeenteraad en de Commissie van Schone Kunsten gepasseerd 
was, verleende het College Dens de toestemming om het beeld langs de openbare 
wandeling te plaatsen (afb. 5.2).1081 Tijdens de inhuldigingsceremonie werd de band 
tussen het standbeeld en zijn locatie duidelijk. Volgens van Rijswijcks goede vriend 
Van der Voort was de Longchamps een plek “waar hij [Theodoor van Rijswijck] zoo 
menigmaal aan den boord van gindsche water, verre van het gewoel der stad, droomen 
kwam, of  zijn geliefkoosde dichters en meesters kwam lezen en overdenken.”1082 
 Praktisch gezien was het echter een vreemde keuze. Stadsingenieur Van Bever 
had op 30 juni 1864 – weliswaar na de beslissing over de oprichtingsplaats, maar 
voor de inhuldiging – zijn ontwerp voor de stadsuitbreiding gepresenteerd waarbij 
de Spaanse omwalling en dus ook het fort Herentals en de Longchamps gesloopt 
zouden worden.1083 Toch was de afbraak van de drukbezochte publieke wandeling 
allesbehalve een uitgemaakte zaak. Een groot deel van de Antwerpse bevolking 
was enorm gehecht aan de groenzone. Niet alleen de gegoede klassen, maar ook de 
minderbedeelde Antwerpenaren zochten er hun ontspanning. Na de bekendmaking 
van de plannen van Van Bever volgden drie petities voor het behoud van de 
Promenade.1084 Het beeld van Van Rijswijck kwam tot stand in de periode waarin de 
toekomst van de wandeling onzeker was. Vermoedelijk probeerden de voorstanders 

1079  Ibidem, 29 januari 1864.
1080  Ibidem, brief  van stadsarchitect Dens aan College, 12 maart 1864.
1081  Ibidem, briefwisseling College en Dens, april 1864. Voor de gemeenteraadsdebatten zie Stad 
Antwerpen, Gemeenteblad, 1864/1, 579-582 en 805-807.
1082  Het Handelsblad van Antwerpen, 28-29 augustus 1864.
1083  Bertels en Van Goethem, ‘Vergankelijke stedelijke ruimte’, 127-128; Tritsmans, Waardevolle 
bijkomstigheden, 72.
1084  Tritsmans, , Waardevolle bijkomstigheden, 72-75; Bal, “Er is lucht en licht in onze straten gekomen.”, 
19-21.
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de wandeling met nog meer betekenis en prestige te beladen. Daarnaast probeerde 
het Meetingbestuur met behulp van het beeld zijn democratische karakter in de verf  
te zetten. Tijdens de inhuldiging sprak het Vlaamsgezinde raadslid Gerrits, die in 
de gemeenteraadsdebatten voor het behoud van de Longchamps gepleit had, in zijn 
redevoering bijvoorbeeld de woorden “ook wanneer de Antwerpschen bevolking 
hier dit standbeeld oprigt, beteekent dit wel, dat Antwerpen voornemens is overal 
en door allen het Vlaamsche regt te doen eerbiedigen.”1085 Volgens Gerrits was het 
beeld te danken aan de Antwerpse burgers die er hun stem mee lieten horen. Het 
stadsbestuur kon enkel en alleen zijn verantwoordelijkheid opnemen om de Vlaamse 
wensen van de Antwerpenaren in vervulling te brengen.

Tom Verschaffel stelde dat van Rijswijck tijdens de inhuldiging in de eerste plaats 
vooral als dichter en niet zozeer als activist van de Vlaamse Beweging geëerd werd.1086 
Achter de oprichtingsplaats van het standbeeld bleek echter meer te spelen dan enkel 
zijn literaire belang. Op politiek vlak had de Meetingpartij immers een dubbele 
relatie met de Longchamps. De wandeling was volgens haar te veel doordrongen van 
de Franse cultuur. De naam sloeg aanvankelijk op de wandelfeestdag die door het 
stadsbestuur van Loos voor de eerste keer in 1850 op Witte Donderdag naar Parijs 
voorbeeld georganiseerd werd. De Antwerpenaren gebruikten algauw Longchamps in 
plaats van Promenade du glacis wanneer ze over hun openbare wandeling spraken.1087 
Een zekere E. verwoordde de onvrede die over het Franse gebruik bestond in een 
van zijn hekeldichten als volgt: “Longchamps! ’t Is een geschenk der Franschen, / 
Eens onverwacht hier aanbeland: / ’t Uitheemsche dat de kroon hier spant, / doet 
ons naar vreemde pijpen dansen.”1088 De gemeenteraad van Van Put wilde met deze 

1085  SAA, MA#13/9, redevoering bij het beeld van Theodoor van Rijswijck, 28 augustus 1864. Voor 
het standpunt van Lodewijk Gerrits in het debat over de Longchamps, zie Tritsmans, Waardevolle 
bijkomstigheden, 72.
1086  Verschaffel, ‘Eigen helden’, 65.
1087  Bal, “Er is lucht en licht in onze straten gekomen.”, 19.
1088  De Meeting: demokratiek jaarboekje voor 1867 (Antwerpen s.d.) 62. Zie ook Adelheid Ceulemans, 
‘Artistieke ontmoetingsplaatsen in de poëzie van Theodoor Van Ryswyck (1811-1869)’, in: Inge 
Bertels, Jan Hein Furnée en Tom Sintobin (red.), Tussen beleving en verbeelding: de stad in de negentiende-
eeuwse literatuur (Leuven 2013) 93.
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Franse connotatie komaf  maken en doopte op 15 april 1864 de Longchamps om tot 
Vondelslei.1089 
 Het voormalige Fransgezinde doctrinair-liberale bestuur van burgemeester 
Loos had niet alleen veel energie in de reputatie, maar ook in de vormgeving van 
de openbare wandeling gestoken. Eerst had het de uitbreiding van de wandelwegen 
en het park op de flanken van het fort Herentals gerealiseerd, waarna het met de 
wandelwegen op de middenbermen van de Leopold- en Charlottalei de verbinding 
tussen de Longchamps en twee andere groenzones, meer bepaald de Antwerpse 
Dierentuin – een van Loos’ grootste ondernemingen – en het park van de Koninklijke 
Harmonie, tot stand gebracht had.1090 Op 17 augustus 1861 was ten slotte, op 
initiatief  van de Société de Pharmacie d’Anvers, het standbeeld van de zestiende-
eeuwse Antwerpse apotheker en botanicus Pieter van Coudenberghe op de openbare 
wandeling ingehuldigd.1091 Volgens de doctrinair-liberale krant L’Avenir koesterde 
de stad de wens “pour que des monuments de ce genre, rappelant le souvenir des 
hommes célèbres d’Anvers, viennent successivement embellir la promenade des 
Glacis et ce quartier du comfort, […], que nous envieront bientôt les capitales des 
plus vastes Etats.”1092

 Het Meetingbestuur wilde met het standbeeld van van Rijswijck duidelijk de 
Fransgezinde culturele en politieke betekenis van deze stedelijke ruimte wegwissen. 
Een belangrijk doel was om van Rijswijcks werk actief  verder te zetten en zelfs 
te voltooien, want “de vijand is nog altijd in ons midden, nog altijd blijft onze taal 
onderdrukt, en de Vlaming, hoewel het getal zijner verdedigers zoo ontzaggelijk 
groot is, blijft nog altijd ondergeschikt aan zijnen waalschen broeder.”1093 Het 
standbeeld moest van de Longchamps, of  beter gezegd Vondelslei, een bezinningsplek 
voor jonge Vlaamse burgers maken. Ze konden er inspiratie en steun vinden “om met 
nieuwe kracht, met nieuwen moed voor de Vlaamsche zaak te lijden en te strijden.”1094 

1089  Bal, “Er is lucht en licht in onze straten gekomen.”, 22.
1090  Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid, 302-303; Stynen en Tritsmans, ‘Stadsgroen onder 
spanning’, 59-60.
1091  Voor het dossier van het standbeeld van Pieter van Coudenberghe, zie SAA, MA#955/4, 
standbeeld van Pieter Coudenberg, apotheker, 22 oktober 1860-21 juni 1869.
1092  L’Avenir, 18 augustus 1861.
1093  Het Handelsblad, 28-29 augustus 1864.
1094  Ibidem.



304

Afbeelding 5.2 Grondplan van 
de Promenade du glacis op de 

noordelijke	zijflank	van	het	fort	
Herentals met het locatievoorstel 

voor het standbeeld van Theodoor 
van Rijswijck van stadsarchitect 

Pieter Dens, 1864.    
Bron: SAA, MA#955/3, aenduiding 
der plaets voor het standbeeld van 
de volksdichter T. Van Ryswyck, 12 

maart 1864.

Afbeelding 5.3 Standbeeld van Theodoor van Rijswijck in het Antwerpse stadspark.    
Bron: Letterenhuis, Antwerpen, R986/I.
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Daarnaast prijkte op het voetstuk een weliswaar summier, maar Nederlandstalig 
opschrift.1095 Dit stond in schril contrast met de opschriften van de voorgaande 
periode die ofwel in het Latijn – in het geval van Rubens en van Coudenberghe – 
ofwel in twee talen – in het geval van Boduognat –voorzien werden.1096

 De dubbelzinnige relatie die het Meetingbestuur met de oude stadsomwalling 
en de bijbehorende wandeling onderhield, werd uitgespeeld door zijn doctrinair-
liberale tegenstanders. De krant De Koophandel had zich zeer negatief  uitgelaten over 
de organisatie van de gemeentefeesten. Ze betreurde het gebrek aan straatversiering 
waar Antwerpen tot ver over de stadsgrenzen zo bekend om stond en schoof  de 
schuld in de schoenen van het stadsbestuur. Een stadsbestuur dat bovendien 
verantwoordelijk was voor allerhande stedenbouwkundige flaters: “zonder de 
ongelukkige regering van vandaeg, zou de afbraek der vesten op dezen oogenblik 
al grootendeels voltrokken zyn geweest en de kermis van 1864 zou de verbinding 
der oude aen de nieuwe stad zien inhuldigen”.1097 De Meetingpartij zette volgens De 
Koophandel dus niet genoeg vaart achter de afbraak van de stadsmuren. In het licht 
van deze woorden leek de oprichting van het standbeeld van Van Rijswijck zelfs een 
bekroning van de Spaanse omwalling.
 De feestelijkheden waren voor de doctrinaire liberalen van de Liberale 
Associatie de ideale gelegenheid om het politieke beleid van de – in hun ogen 
katholieke – Meetingpartij te bekritiseren. Toch was de kloof  tussen beide partijen 
niet zo diep als De Koophandel deed uitschijnen. Ook binnen het liberale kamp waren 
er stromingen die opkwamen voor de Vlaamse zaak en van Rijswijck dus als hun 
ware voorbeeld vereerden. De liberale dagbladen Le Précurseur, dat sinds mei 1863 
nochtans hevig de Meetingpartij bestreed, en De Grondwet, met als hoofdredacteur Jan 
Baptist van Rijswijck, schonken met hun verslagen over de inhuldigingsplechtigheid 
wel aandacht aan het standbeeld.1098 Samen met het conservatief  katholieke Journal 

1095  Over de keuze van het opschrift, zie SAA, MA#955/3, briefwisseling tussen Maatschappij van 
Rhetorica Jong en Leerzuchtig en College, juli-augustus 1864.
1096  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 42, 86 en 184; Evens, De openbare heldenverering 
in Antwerpen.
1097  De Koophandel, 24 augustus 1864.
1098  Le Précurseur, 29 augustus 1864; De Grondwet, 29 augustus 1864. Voor de ideologische achtergrond 
van beide kranten, zie de Borger, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers, 507-517 en 322-324.
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d’Anvers bevonden deze kranten zich tussen de uiterste polen van de zogenaamd 
katholiek vooruitstrevende Meetingpartij en de doctrinaire Liberale Associatie.

Ondanks het uitdrukkelijke verzet van een groot deel van de Antwerpenaren stemde 
de gemeenteraad op 5 januari 1865 voor de afbraak van de Longchamps.1099 Niet 
veel later lanceerde de stad een open oproep voor een ontwerp van het stadspark 
op het voormalige fort Herentals. In de opdracht werden enkel het bastion en de 
gracht en dus niet de Promenade du glacis langs de Quinten Matsijs- en Van Eycklei 
opgenomen.1100 Het standbeeld van van Rijswijck kon voorlopig blijven staan. Begin 
1869 werd de beslissing genomen om de Promenade in het landschapspark, dat 
uiteindelijk naar ontwerp van de Duitse landschapsarchitect Eduard Keilig aangelegd 
werd, te integreren.1101 Langs de flanken verrezen prestigieuze lanen – de Rubens-, 
Quinten Matsijs- en Van Eycklei – die bedoeld waren voor woningen van gegoede 
stadsbewoners.1102 Als gevolg hiervan en van reinigingswerken die het standbeeld 
van Van Rijswijck moest ondergaan, stelde stadsrachitect Dens het College voor om 
het beeldhouwwerk “un emplacement qui soit au moins convenable” te geven.1103 Van 
dit initiatief  kwam echter niets in huis.
 Op 7 april 1870 stuurden verschillende Antwerpenaren, onder wie Van 
Rijswijcks goede vriend en volksvertegenwoordiger De Laet, een brief  aan het 
stadsbestuur met de vraag “om een meer waardige plaats te geven aan den man die 
alles opofferde voor de welvaart en de ontvoogding zijner vlaamsche landgenoten.”1104 
Voor hun was het “niet alleen de beeltenis van onzen moedigsten dichter, maar 
tevens het zinnebeeld der overwinning waarvan ons dierbaar Antwerpen na dertig 
jaren strijd, eerst de vruchten gaet inoogsten.”1105 Samen met onder andere Gerrits 

1099  Tritsmans, , Waardevolle bijkomstigheden, 79.
1100  Katrien Hebbelinck, ‘Friedrich Eduard Keilig en het stadspark van Antwerpen’, Monumenten, 
Landschappen & Archeologie (M&L) 28.2 (2009) 49.
1101  Ibidem, 59.
1102  Vande Weghe, Antwerpse straatnamen, 385-386, 401-402 en 481; Tritsmans, Waardevolle 
bijkomstigheden, 81-82.
1103  SAA, MA#955/3, brief  van stadsarchitect Dens aan College, 6 augustus 1869.
1104  Ibidem, brief  va verschillende ondertekenaars aan stadsbestuur, 7 april 1870.
1105  Ibidem.
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en Edward Coremans, beiden Antwerpse raadsleden en volksvertegenwoordigers, 
ijverde De Laet in het Parlement voor de tweetaligheid van Vlaanderen.1106 
 Deze keer maakte het stadsbestuur wel meteen werk van de verplaatsing. 
In de raadszitting van 9 april 1870 werd de kwestie doorgeschoven naar het 
College aangezien dit zich eerder al op de plaatskeuze toegelegd had.1107 Het 
College contacteerde zowel stadsingenieur Van Bever als stadsarchitect Dens. 
Deze laatste stelde een plek in het stadspark voor, meer bepaald langs de Quinten 
Matsijslei rechtover het Estaminet De Longchamp. Van Bever kon zich hier echter 
niet mee verzoenen. Volgens hem hoorden er enkel allegorische beelden thuis in 
het stadspark.1108 Het College leek ook niet overtuigd van het stadspark, want het 
vreesde dat Van Rijswijcks beeltenis er te klein zou uitvallen. Het trad zelf  met een 
nieuwe mogelijke locatie naar voren: de wandeling langs de spoorwegbedding, in de 
nabijheid van het beeld van Van Schoonbeke dat er sinds 1866 opgesteld stond.1109 
Dens maakte een plattegrond op en plaatste het standbeeld rechtover de Jacobsstraat, 
maar was zelf  nauwelijks overtuigd van zijn voorstel.1110 Uiteindelijk werd in de 
gemeenteraad van 17 september 1870 toch unaniem voor het stadspark gekozen (afb. 
5.3).1111 De opstelling van Van Rijswijck in deze groene ruimte leek op het eerste 
zicht een onschuldige keuze, maar later zou blijken dat deze stedelijke ruimte en haar 
omgeving een bijzondere politieke betekenis voor Van Puts bestuur droegen.

V.2.2	 De	vijfde	wijk	en	de	Leopoldwijk

De wijk rond de Leopold- en Charlottalei grensde onmiddellijk aan het stadspark. 
Hoewel deze buurt tot stand gekomen was onder burgemeester Loos en een typisch 
voorbeeld vormde van een liberale stadsmodernisering en betekenisgeving, liet 
Van Puts stadsbestuur haar niet zomaar los. De Leopoldwijk en bij uitbreiding de 
vijfde wijk hadden een belangrijke rol gespeeld in de ontstaansgeschiedenis en het 

1106  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 69; Witte, Craeybeckx en Meynen, Politieke geschiedenis van 
België, 106.
1107  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1870/1, 541-542.
1108  SAA, MA#955/3, briefwisseling College, Dens en Van Bever, april 1870.
1109  Ibidem, collegiale nota.
1110  Ibidem, brief  van stadsarchitect Dens aan College, 29 augustus 1870.
1111  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1870/2, 147-149.
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succes van de Meetingpartij. In wat volgt zal duidelijk worden dat ze met enkele 
bewuste ingrepen deze stedelijke ruimte en haar symbolische betekenis naar haar 
hand probeerde te zetten. 
 In zijn concept voor de stadsuitbreiding respecteerde stadsingenieur Van 
Bever zoveel mogelijk de reeds bestaande indelingen.1112 Na de afbraakwerken van de 
omwalling kon de wijk extra muros zich ten volle ontwikkelen.1113 Na enige tijd werd  
het voormalige Antwerpse grondgebied extra muros opgesplitst. Het noordelijke 
deel, boven de Herentalse vaart die langs de huidige Plantin en Moretuslei liep, 
behield de naam van vijfde wijk, terwijl het zuidelijke de zesde wijk vormde.1114 De 
woonwijken in het nieuwe stadsgedeelte groeiden snel aan. Het Meetingbestuur 
schonk grootgrondbezitters en immobiliënmaatschappijen de volledige vrijheid in 
de aanleg van zijstraten en de verkoop van bouwgronden.1115 Deze methode was ook 
zeer geliefd bij liberale stadsbesturen. In Brussel zette de doctrinair-liberale regering 
van burgemeester Jules Anspach bijvoorbeeld de krijtlijnen uit bij de aanleg van de 
centrale lanen en de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, maar liet ze de uitvoering 
over aan private concessiehouders en vastgoedspeculanten.1116

Toen beeldhouwer Van Arendonck voorstelde om de buste van het allegorische 
beeld van Teniers na de gemeentefeesten van 1864 te vervangen door dat van Van 
Schoonbeke, was hij ervan overtuigd dat de stad de nagedachtenis aan deze “grooten 
weldoener van Antwerpen” verplicht was. Het liefst zag hij het beeld verrijzen op het 
kruispunt van de Promenade du glacis met de Charlotta-, de toenmalige Moretus- en 
de toenmalige Plantinlei. Dit plein, versierd met een monumentale vaas, grensde aan 
de aansluiting van de Herentalse vaart op de brouwersbuis, een van de voornaamste 
verwezenlijkingen van Van Schoonbeke die de eveneens door hem ontwikkelde 
Nieuwstad en haar talrijke brouwerijen van water voorzag.1117 Ondertussen konden op 

1112  Van Bever, Mémoire à l’appui du projet de transformation; Bertels en Van Goethem, ‘Vergankelijke 
stedelijke ruimte’, 128-129.
1113  Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, 237; Bertels, Bisschops en Blondé, 
‘Stadslandschap’, 43.
1114  vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 541.
1115  Steyaert,‘Inleiding’, XVII-XX.
1116  Röttger, ‘Capitol and capital’, 40-41.
1117  SAA, 642#33, briefwisseling Algemeene Regelingscommissie, Jan Van Arendonck en College, 
maart 1864. Voor een studie over Gilbert van Schoonbeke zie Hugo Soly, Urbanisme en kapitalisme te 
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het plein de eerste glimpen van de Sint-Jozefkerk opgevangen worden. Op expliciete 
vraag van verschillende bewoners en grondeigenaars van de Leopoldwijk was op 15 
juli 1860 de stichting van de nieuwe Sint-Jozefparochie bij K.B. vastgesteld, nadat 
de gemeenteraad van Loos er zijn zegen aan gegeven had. August Thomas Joseph 
Moretus, die een groot aantal gronden langs de Charlottalei bezat (afb. 4.13), en de 
Société du Boulevard Léopold schonken beiden een deel van de nodige bouwgrond voor 
de parochiekerk.1118 Onder het liberale bewind hadden de bewoners dus reeds een 
belangrijke impuls gegeven aan het katholieke karakter van hun wijk. 
 Zowel stadsarchitect Pieter Dens als stadsingenieur Van Bever wezen de 
plaats van de vaas af  omdat de vormgeving en de afmetingen van het beeld het zicht 
op de Sint-Jozefkerk zouden belemmeren, het perspectief  van de Charlottalei op het 
standbeeld van Boduognat zou onderbreken en de verkeerscirculatie zou hinderen. 
Het leek echter meer alsof  het stadsbestuur belangrijke en drukbezochte plaatsen 
in en rond de Leopoldwijk niet wilde bekronen met een beeld van Van Schoonbeke. 
Op Van Bevers voorstel om na een voorlopige opstelling en na de voltooiing van zijn 
stedelijk uitbreidingsplan een betere en definitieve plek te kiezen, ging het niet in. 
Uiteindelijk opteerde het stadsbestuur wel voor Dens’ idee om het beeld te plaatsen 
langs de wandeling naast de spoorwegbedding aan het uiteinde van de Leopoldlei, 
een minder bekende uithoek van de buurt. Dens stelde dat deze plaats van aanzienlijk 
belang was, maar gaf  niet aan waarom.1119 Over deze locatie bleven evenwel twijfels 
bestaan. Eind mei 1866 vroeg het College opnieuw naar Dens’ mening over de meest 
geschikte plek. Hij stelde nu ook het toekomstige stadspark voor. Aangezien hij 
zelf  een ontwerp aan het uittekenen was, kon hij voor van Schoonbeke een mooie 
plaats voorzien. Het stadsbestuur schoof  het idee meteen van de baan omdat er nog 
geen definitieve beslissing genomen was. Dens bleef  dan maar bij zijn aanvankelijke 
keuze.1120 Het ging al die tijd slechts om een voorlopige opstellingsplaats. De 

Antwerpen in de 16de eeuw: de stedenbouwkundige en industriële ondernemingen van Gilbert Van Schoonbeke 
(Brussel 1977).
1118  SAA, MA-GR-K#21, notulen gemeenteraad, 6 juni 1860; Prims, De metamorphose van Terlist, 
89-91.
1119  SAA, MA#1378/1, briefwisseling College, Van Bever en Dens, juni-juli 1864; Stad Antwerpen, 
Gemeenteblad, 1864/2, 649-658.
1120  SAA, MA#1378/1, briefwisseling College en Dens, mei-juni 1866.
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gemeenteraad zou pas later een definitieve keuze maken, die er uiteindelijk nooit 
kwam (afb. 5.4).1121

 Naast de moeizame plaatsaanduiding toonden nog verschillende andere 
elementen aan dat het beeld van Van Schoonbeke geen prioriteit was voor het 
stadsbestuur. Het hield bijvoorbeeld geen rekening met de herhaalde eis van 
de Commissie van Feesten om Van Schoonbeke in de omgeving van een van zijn 
stedenbouwkundige realisaties te plaatsen.1122 Stadsverfraaiing en standbeelden waren 
dan wel geen prioriteit van het Meetingbestuur, de drie andere figuren die onder hun 

1121  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1866/2, 22.
1122  SAA, 642 #33: Algemene Regelingscommissie van Feesten aan College, 20 juli, 30 juli en 7 
september 1864.

Afbeelding 5.4 Het monument van Gilbert Van 
Schoonbeke tussen het groen van de openbare 
wandeling naast de spoorwegbedding langs de 
Simons- en Mercatorstraat.    
Bron: Pieter Génard, Anvers à travers les âges, vol. 2 
(Brussel 1888) 45.
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bewind vereeuwigd werden, genoten opvallend meer aandacht.1123 De gedenktekens 
van Van Rijswijck, Teniers en Leys kregen een veel prominentere plaats toebedeeld.1124 
De voorkeursbehandeling van deze laatste twee strookte volledig met de opmerking 
van het flamingantische gemeenteraadslid Lode Gerrits: ‘[J]e ne puisse admettre 
aucun parallèle entre des hommes qui comme Rubens et Van Dyck ont acquis par 
l’art une réputation universelle, et quelqu’un qui, comme Van Schoonbeke, n’a rendu 
que des services locaux à sa ville natale.’1125 In de briefwisseling en discussies van 
het stadsbestuur dook af  en toe op dat Van Schoonbeke een volwaardig standbeeld 
verdiende in plaats van een tweedehands en allegorisch beeldhouwwerk, maar toch 
werd hij door de meesten als minderwaardig beschouwd tegenover andere Antwerpse 
beroemdheden. De oprichting van het beeld eind juli 1866 gebeurde in tegenstelling 
tot die van Van Rijswijck en Teniers dan ook zonder enige inhuldigingsceremonie. 
Het zou zelfs nog tot de zomer van 1867 duren vooraleer Van Arendonck het beeld 
volledig afwerkte.1126

 Het oorspronkelijke politieke belang van de vijfde wijk en de buurt rond 
de Leopoldlei was in enkele jaren tijd gewijzigd, wat zich uitte in een andere 
omgangsvorm met het stadslandschap. Uiteraard schonk de Meetingpartij nog 
aandacht aan dit voor haar betekenisvolle stadsgedeelte. Zo investeerde ze aanzienlijke 
bedragen in de ontwikkeling van de wijk, maar dan eerder in infrastructuur- dan 
in verfraaiingswerken. Tegelijk rekende de Vlaamsgezinde Meeting net zoals 
bij de Longchamps af  met het voormalige Franstalige liberale bestuur door de 
straatbenaming ‘boulevard’ te vervangen door ‘lei’ en de Boulevard Léopold dus 
officieel om te dopen tot Leopoldlei.1127 Enkele maanden eerder had ze ook al het 
plein met de vaas tot Sint-Jozefplein benoemd.1128 In de lijn van haar democratische 
en sociaaleconomische politieke ingesteldheid besteedde de partij haar geld liever 

1123  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 76-78 en 80-82.
1124  Voor de standbeelden van Teniers en Leys zie verder in dit hoofdstuk.  
1125  Ibidem, 1864/2, 654-655.
1126  SAA, MA #1378/1: briefwisseling College en Dens, november 1866-juni 1867.
1127  Bal, “Er is lucht en licht in onze straten gekomen.”, 18 en 22-23; Vande Weghe, Antwerpse straatnamen, 
47.
1128  Vande Weghe, Antwerpse straatnamen, 299.
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aan praktische realisaties die de volledige stad ten goede kwamen dan aan dure 
symbolische standbeelden.1129

V.2.3	 “De	 vergrootingswerken	 zullen	 waarschijnlijk	 aanleiding	 geven,	
voor	het	versieren	der	openbare	plaatsen” 1130

Tijdens het gemeenteraadsdebat van 12 maart 1864 over de oprichting en de plaats 
van het standbeeld van Theodoor van Rijswijck uitte het radicaal liberale raadslid en 
tevens broer van de vereerde dichter Jan Baptist van Rijswijck zijn ongenoegen over 
de totstandkoming van het beeldhouwwerk. Hij was van mening dat “les monuments 
que l’on érige à des illustrations qui se sont distinguées soit par le génie, soit par les 
services rendus, doivent être érigés par l’Etat ou par les communes, comme cela a 
eu lieu pour Rubens à Anvers, Grétry à Liège, Godefroid de Bouillon à Bruxelles, et 
non pas par l’initiative de quelques personnes ou sociétés privées.”1131 Bij sommige 
raadsleden groeide de overtuiging dat het stadsbestuur zelf  het voortouw diende te 
nemen in de oprichting van standbeelden. Het was de taak van de stedelijke overheid 
om proactief  op te treden in de verheerlijking van grote persoonlijkheden en zo 
individuele en private initiatieven een stapje voor te zijn. Dit betekende echter dat 
burgers en verenigingen veel minder ruimte zouden krijgen om hun belangen in de 
stedelijke ruimte uit te drukken. 
 Dit groeiende zelfbewustzijn was waarschijnlijk een van de redenen waarom 
het Meetingbestuur in de zomer van 1865 het idee van beeldhouwer Jean François van 
den Kerckhove voor een standbeeld van Abraham Ortelius afwimpelde. Vermoedelijk 
speelden nog tal van andere motieven mee, zoals het geldgebrek waarmee het 
bestuur kampte, inhoudelijke redenen die aan de persoon Ortelius gelinkt waren, 
de stadsvergroting die enorm veel aandacht opslorpte en het tekort aan voldoende 
ruime pleinen.1132 Dit laatste deelde het College alvast als officiële reden aan Van 

1129  Wils, ‘De hoofdstad van de Vlaamse beweging’, 316.
1130  SAA, MA#955/4, brief  van College aan beeldhouwer Jean François van den Kerckhove, 14 juni 
1865.
1131  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1864/1, 578.
1132  Voor de financiële moeilijkheden van het Meetingbestuur, zie Wils, Het ontstaan van de 
Meetingpartij, 260-261. Wat de inhoudelijke redenen betrof, kon het Meetingistische bestuur zich 
vermoedelijk niet vinden in de waardering die Van den Kerckhove in zijn brief  voor Ortelius uitte. 
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den Kerckhove mee. De stadsuitbreiding zou “waarschijnlijk aanleiding geven, voor 
het versieren der openbare plaatsen, tot het oprichten van standbeelden”, maar 
momenteel kon er nog geen precieze locatie aangewezen worden.1133

 Een goede twee jaar later, op 10 september 1867, richtte Van den Kerckhove 
zich opnieuw tot het stadsbestuur in verband met het standbeeld van Ortelius. Zijn 
onzorgvuldige verwoording leidde ertoe dat het stadsbestuur hem verkeerd begreep 
of  dat het een gemakkelijke uitvlucht voorhanden had om het initiatief  alweer af  
te wimpelen. Van den Kerckhove schreef  dat hij vernomen had dat “den gemeente-
raad van Antwerpen zich binnen kort zal bezig houden met het opregting van een 
standbeeld aan den vermaarde “Ortelius””.1134 De beeldhouwer veronderstelde dat 
de oprichting nu wel aan de orde zou zijn, aangezien de stadsuitbreiding volop in 
uitvoering was.1135 Het stadsbestuur liet Van den Kerckhove diezelfde maand nog 
weten dat er in elk geval geen andere kunstenaar een voorstel gedaan had. Indien dit 
wel het geval zou geweest zijn, waren ze zijn voorstel zeker niet vergeten.1136 Met dit 
korte antwoord was voor het Meetingbestuur de kous af.
 Eind jaren 1860 werd er een derde poging ondernomen om een standbeeld 
voor Ortelius op te richten. Deze keer hield een Commission du monument d’Ortelius, 
waarvan schepen John Cogels-Osy de voorzitter was, zich met de praktische 
organisatie bezig. Het beeld zou niet door Van den Kerckhove vervaardigd worden, 
maar door beeldhouwer De Cuyper, die echter in 1870 overleed. De Commissie vroeg 
aan het stadsbestuur financiële hulp om het beeld te kunnen voltooien.1137 De Cuyper 
had enkel nog maar een schaaldmodel vervaardigd en was nog niet aan beeldhouwen 
toegekomen.1138 De gemeenteraad ging deze keer wel mee in het voorstel, al keurde het 
enkel een bijdrage van 2000 BF voor de uitvoering en voltooiing van het beeld goed. 

De beeldhouwer beklemtoonde het belang van de zestiende-eeuwse wetenschapper voor de vroegere 
en huidige Antwerpse handel. De Meetingpartij hechtte echter minder belang aan de economische 
stedelijke identiteit, aangezien deze vooral geassocieerd werd met de liberale tegenpartij. Zie SAA, 
MA#955/4, brief  van Van den Kerckhove aan College, 17 mei 1865.
1133  SAA, MA#955/4, brief  van College aan van den Kerckhove, 14 juni 1865.
1134  Ibidem, brief  van van den Kerckhove aan College, 10 september 1867.
1135  Voor een overzicht van de uitvoeringsfases van het plan van Van Bever, zie Bertels en Van 
Goethem, ‘Vergankelijke stedelijke ruimte’, 128-133.
1136  SAA, MA#955/3, brief  van College aan van den Kerckhove, 30 september 1867.
1137  SAA, MA#955/3, brief  van Commission du monument d’Ortelius aan College, 22 maart 1870.
1138  Ibidem, verslag Commissie van Schone Kunsten, 12 mei 1870; ibidem, rapport Commissie van 
Schone Kunsten, 18 mei 1870.
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Pas later zou over de oprichting en de locatie gedebatteerd worden.1139 Vermoedelijk 
speelden de waardering voor beeldhouwer De Cuyper, die bijzonder actief  geweest 
was binnen de Commissie der vijfde wijk en verschillende publieke beelden op zijn 
naam had staan, en de rechtstreekse betrokkenheid van een van de bestuursleden 
in het voordeel van het project. De communicatie tussen het stadsbestuur en de 
Commissie viel stil en het initiatief  stierf  uiteindelijk een stille dood.

Ondertussen bleef  de kwestie van het definitieve standbeeld van Teniers II hangende. 
De eerste grote discussies gingen over bevoegdheden en procedures, meer bepaald in 
hoeverre de centrale Belgische overheid zich mocht inmengen in dergelijke dossiers. 
Aangezien de liberale Minister van Binnenlandse Zaken Alphonse Vandenpeereboom 
graag de visie van het Antwerpse stadsbestuur over deze zaak wilde vernemen, plaatste 
het College het op de gemeenteraadsagenda van 2 april 1864.1140 Burgemeester Van 
Put lichtte de stand van zaken toe – meer bepaald dat beeldhouwer Ducaju bij de 
centrale overheid de opdracht bekomen had een standbeeld van Teniers II voor 
Antwerpen te vervaardigen, op voorwaarde dat de stad bijdroeg in de kosten – en 
stelde een stedelijke bijdrage van 16.000 BF voor.1141 Er barstte een hevige discussie 
los tussen voor- en tegenstanders van het voorsteel van de Minister.
 Van Put nam het samen met schepen Charles-François d’Hane-Steenhuyse en 
raadslid Hippolyte Selb op voor het aanbod van Vandenpeereboom. De burgemeester 
wees de gemeenteraad erop dat het initiatief  niet van de Staat kwam, maar van 
Ducaju. Hij vreesde bovendien dat wanneer Antwerpen geen bijdrage zou leveren, 
het standbeeld aan een andere stad geschonken zou worden. “Certes, cela ne peut 
entrer ni dans les voeux, ni dans les intentions d’aucun Anversois, et nous sommes 
certain de rencontrer l’assentiment général”.1142 De tegenstanders, zoals raadsleden 
Bellemans en Félix Van Spilbeeck, hadden vooral moeite met de financiële eis die 
de overheid stelde – terwijl ze dit voor Brusselse standbeelden nooit deed – en met 

1139  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1870/1, 752.
1140  Dit is dezelfde gemeenteraadszitting waarin ook het voorstel van de Commissie van Feesten en 
beeldhouwer Van Arendonck voor het voorlopig allegorisch beeld van Teniers besproken werd, zie 
eerder. 
1141  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1864/1, 758-759.
1142  Ibidem, 760 en 763.
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de aanstellingswijze van de beeldhouwer.1143 Het laatste raadslid kloeg vooral de 
gewoonte om opdrachten uit te delen aan steeds dezelfde geliefkoosde kunstenaars 
aan. Hij was dan ook van mening dat “accepter de la main du Gouvernement un 
artiste, c’est encourager ce système de favoritisme que je ne saurais approuver.”1144 
Uiteindelijk stemden toch alle raadsleden in het voordeel van het collegevoorstel, 
behalve Van Spilbeeck die zich van stemming onthield.1145

 Na deze raadszitting volgde een lange periode van financiële onderhandelingen 
tussen het Antwerpse stadsbestuur, de provinciegouverneur Pycke d’Ideghem, de 
Belgische overheid en de beeldhouwer Ducaju.1146 In de gemeenteraad van 18 februari 
1865, waarin de geldelijke tegemoetkoming van de Staat en de stad besproken werd, 
nam schepen Cogels-Osy het op voor de centrale regering. De schepen maakte 
duidelijk dat er geen vastgestelde regels bestonden over hoeveel procent van de totale 
kosten de Staat in dergelijke dossiers op zich nam, maar dat hij de bijdrage wat betreft 
het Teniersbeeld al “buitengewoon ruim” vond.1147 Enkele maanden later, tijdens de 
gemeenteraad van 16 oktober, haalden raadsleden Gerrits en Van Spilbeeck op hun 
beurt hard uit naar de Belgische overheid. De eerste vond het onaanvaardbaar dat 
de Staat de oorspronkelijke overeenkomst niet naleefde en de stad met een grotere 
kost opzadelde.1148 Van Spilbeeck betreurde eveneens de nieuwe wending en stelde 
zelfs voor de hele zaak te laten varen, want “wij hebben ons geld genoeg noodig 
om het niet toe te leggen aan standbeelden wier oprichting niet volkomen aan alle 
vereischten, beantwoorden zou.”1149 De door het College en de Commissie van Schone 

1143  Ibidem, 761-763.
1144  Ibidem, 763.
1145  Ibidem, 765.
1146  SAA, MA#955/3, briefwisseling stadsbestuur, provinciegouverneur Pycke d’Ideghem, Minister 
van Binnenlandse Zaken Vandenpeereboom en beeldhouwer Ducaju, mei 1864-februari 1865.
1147  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1865/1, 327.
1148  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1865/2, 629. Na onderhandelingen met Ducaju, bekwam de 
Belgische overheid dat de beeldhouwer zijn oorspronkelijk geschatte bedrag van 48000 BF naar 31000 
BF zou laten zakken. Ducaju ging uiteindelijk akkoord, maar zou wel de hoogte van het beeld aanpassen 
van vier naar drie meter. Minister Vandenpeereboom liet vervolgens aan het stadsbestuur weten dat 
hij 18000 BF neerlegde, waardoor Antwerpen nog een bedrag van 13000 BF moest overbruggen. 
In de zitting van 18 februari 1865 legde het College aan de gemeenteraad een totaalbedrag van 
19000 BF voor, waarin de 13000 BF en de 6000 BF voor het voetstuk inbegrepen zaten. Zie SAA, 
MA#955/3, briefwisseling, mei-oktober 1864; ibidem, brief  van Minister Vandenpeereboom aan 
College, 7 februari 1865; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1865/1, 323-325.
1149  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1865/2, 630-631.
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Kunsten voorgestelde bijdrage van 19000 BF werd uiteindelijk goedgekeurd met 
twaalf  stemmen tegen acht.1150

In mei 1865 startte het onderzoek naar een geschikte locatie voor het standbeeld van 
Teniers II. De aanzet werd gegeven door Minister Vandenpeereboom. Deze vroeg 
aan het Antwerpse stadsbestuur om samen met Ducaju een plaats af  te spreken zodat 
dit in het contract opgenomen kon worden.1151 De stedelijke Commissie van Schone 
Kunsten legde zich op de vraag toe. De Meir oefende in deze periode nog steeds 
een grote aantrekkingskracht uit. Reeds bij de lancering van zijn idee stelde Ducaju 
– naast de Ossen- en Paardenmarkt die na de voltooiing van de stadsuitbreiding 
centraal in de stad zouden liggen – deze plaats voor. Meer dan een jaar later was hij 
er nog steeds van overtuigd. De Meir lag immers in de nabijheid van de Beurs waar 
de Antwerpse Academie gesticht was.1152 
 Op 16 oktober 1865 werd het rapport van de Commissie van Schone Kunsten 
met het voorstel van de Meir-Huidevettersstraat in de gemeenteraad besproken. 
Net als in de vorige dossiers werden er weer heel wat voor- en tegenargumenten 
opgeworpen.1153 Op voorstel van raadslid Van Spilbeeck werd er uiteindelijk voor 
gekozen pas een locatie aan te duiden wanneer Ducaju het standbeeld voltooid zou 
hebben.1154 Aan Minister Vandenpeereboom liet het stadsbestuur verstaan dat eens 
de transformatiewerken van de voormalige militaire terreinen voltooid zouden 
zijn voor het beeld “un emplacement plus convenable que ceux qui pourraient être 
désignés aujourd’hui” gevonden zou kunnen worden.1155 Ook raadslid Ommeganck 
had gesuggereerd te wachten op de voltooiing van de stadsuitbreiding. Hij haalde 
hiervoor hetzelfde argument aan dat in het dossier van Ortelius gebruikt was, 

1150  Ibidem, 631.
1151  SAA, MA#955/3, brief  van Minister Vandenpeereboom aan College, 6 mei 1865.
1152  Ibidem, brief  van Ducaju aan College, 10 maart 1864, ibidem, brief  van d’Hane-Steenhuyse aan 
Commissie van Schone Kunsten, 14 augustus 1865.
1153  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1865/2, 622-633.
1154  Ibidem, 632-634.
1155  SAA, MA#955/3, brief  van stadsbestuur aan Minister Vandenpeereboom, 18 oktober 1865.
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namelijk dat er in het nieuwe stadsgedeelte verschillende pleinen aangelegd zouden 
worden die veel geschikter zouden zijn voor standbeelden.1156

 Nadat Ducaju het model van het standbeeld in maart 1866 voltooid had, 
belastte de gemeenteraad het College met proefopstellingen. Deze waren vooral 
bedoeld om na te gaan in hoeverre het originele voorstel van de Commissie van 
Schone Kunsten over het kruispunt van de Meir en de Huidevettersstraat geschikt 
was.1157 Uiteindelijk vonden proeven op verschillende plekken op de Meir en ook 
zeker op de Victorieplaats (huidige Franklin Rooseveltplaats), Vuilrui en Leguit 
plaats.1158 Nadat de proefopstellingen in de binnenstad niets opgeleverd hadden, 
had de Commissie de zoektocht verder gezet in het nieuwe stadsgedeelte, “c’est à 
dire sur les terrains des anciennes fortifications”.1159 Alle leden hadden zich unaniem 
geschaard achter het vierkante plein tussen de Leysstraat en de nieuwe Boulevard 
(afb. 5.5).1160 Zonder veel discussie stemden alle raadsleden, met uitzondering van 
één onthouding, voor het voorstel van de Commissie van Schone Kunsten. 

Zelfs de raadsleden die aanvankelijk bedenkingen hadden bij het project schaarden 
zich achter de oprichtingsplaats.1161

 De grote ringboulevard, de huidige Leien, ter hoogte van de voormalige 
Spaanse omwalling vormde het centrale element binnen het uitbreidingsplan van 
Van Bever.1162 De stadsingenieur haalde zijn inspiratie uit de uitbreidingsplannen 
van de havensteden Lille, Le Havre, Riga, Marseille en Bordeaux. Vermoedelijk 
liet hij zich ook leiden door het algemeen model van de Oostenrijkse hoofdstad 
Wenen.1163 Eind 1857 gaf  keizer Frans Jozef  I de opdracht de dertiende-eeuwse 
stadswallen te slopen en te vervangen door een monumentale laan. Deze laan, 
beter bekend als de Ringstrabe, zou de historische binnenstad omgorden en de 

1156  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1865/2, 627.
1157  SAA, MA#955/3, brief  Ducaju aan College, 24 maart 1866; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 
1867/1, 49-54.
1158  SAA, MA#955/3, briefwisseling, januari-juni 1867; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1867/1, 761.
1159  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1867/1, 1070.
1160  Ibidem.
1161  Ibidem, 1074.
1162  Van Bever, Mémoire à l’appui du projet de transformation, 9; Bertels en Van Goethem, ‘Vergankelijke 
stedelijke ruimte’, 129.
1163  Bertels en Van Goethem, ‘Vergankelijke stedelijke ruimte’, 128.
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Afbeelding 5.5 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et de ses environs van Jean Baptist Van de 
Kerckhove met aanduiding van het plein (cirkel, nr. 34) tussen de Leysstraat en de Kunstlei waar het 

standbeeld van David Teniers II op 18 augustus 1867 ingehuldigd werd, 1869. 
Bron: SAA, 12#4205.

Afbeelding 5.6 
De Vlaamse 

Schouwburg langs de 
Handelslei (huidige 

Italiëlei) waarvoor 
stadsarchitect Pieter 

Dens in 1869 van 
het Meetingbestuur 
de opdracht kreeg, 
ongedateerde	foto.

Bron: SAA, 40#1016.
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verbinding met de omringende voorsteden verzorgen.1164 Rondom de brede laan 
verschenen tal van publieke gebouwen, zoals de opera, de keizerlijke archieven, de 
bibliotheek en het stadhuis, woongelegenheden en in een latere fase winkels, cafés en 
restaurants.1165 Ook in Antwerpen zouden de 60 meter brede Leien de wijken intra 
en extra muros met elkaar verbinden. Verschillende percelen waren bestemd voor 
stedelijke en nationale publieke gebouwen en moesten de omliggende woonwijken 
een monumentaal uiterlijk schenken. Stadsarchitect Dens kreeg zo in 1869 van het 
Meetingbestuur de opdracht een Vlaamse Schouwburg te ontwerpen (afb. 5.6).1166 Met 
de vervanging van de stadsomwalling door de Leien verwezenlijkte het stadsbestuur 
van Van Put een belangrijk aspect van zijn politiek programma. De Meetingpartij 
dankte haar verkiezingsoverwinning van 1863 aan de belofte Antwerpen van dit 
materiële symbool te verlossen. Hoewel niet iedereen opgezet was met de volledige 
verdwijning van de (bouw)historisch waardevolle stadsomwalling – en dan vooral 
de indrukwekkende stadspoorten – schonk ze in de plaats een stedenbouwkundig 
ontwerp dat de moderniteit, voorspoed en vooruitgang van de stad symboliseerde.1167 
Aangezien Antwerpen in tegenstelling tot Wenen geen keizerlijke hoofdstad was 
waar het hof  en de adel verzamelde, waren het opzet en de functie van de Leien 
weliswaar veel kleinschaliger en bescheidener.1168

 In het kamp van de politieke tegenstanders van het Meetingbestuur was het 
opvallend stil. De dagbladen verspilden bijzonder weinig inkt aan de oprichting en 
de locatie van Teniers’ standbeeld. Enkel het katholieke Handelsblad en de liberale 
Koophandel berichtten bijvoorbeeld over de inhuldiging die op 18 augustus 1867 
plaatsvond. De laatse krant liet zich enkel ontvallen dat er een algemeen gevoel heerste 
“dat de plaatsing niet al te best gekozen is geworden.”1169 Daarnaast staken ook de 
Vlaamse gevoeligheden de kop op. Het Handelsblad betreurde de Franse redevoeringen 
die bij de inhuldiging gegeven waren, “iets wat voorzeker zeer ongepast was bij 

1164  Olsen, The city as a work of  art, 58.
1165  Ibidem, 69-72 en 76.
1166  Bertels en Van Goethem, ‘Vergankelijke stedelijke ruimte’, 129; Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-
eeuwse metropool’, 238-239.
1167  Voor het verzet tegen de sloop van bepaalde stadspoorten, zie Bertels, Building the city, 338-345; 
Bertels en Van Goethem, ‘Vergankelijke stedelijke ruimte’, 133-142.
1168  Olsen, The city as a work of  art, 69-72.
1169  De Koophandel, 19 augustus 1867.
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eene vlaamsche feestviering.”1170 Enkele maanden na de onthulling, bij collegiaal 
besluit van 28 december 1867, werd het plein omgedoopt tot Teniersplaats.1171 De 
aangrenzende lei kreeg op 8 augustus 1868 de naam Kunstboulevard die volgens 
het raadsbesluit van 22 maart 1869 omgevormd werd tot Kunstlei.1172 Deze namen 
pasten binnen een grootschalig idee om de omliggende woonwijk van straten te 
voorzien die naar vooraanstaande kunstschilders verwezen. Centraal in de wijk zou 
het stadspark liggen waarin Van Bever de oprichting van een nieuw Museum voor 
Schone Kunsten voorzag.1173

Enkele jaren later werd het standbeeld van Teniers II op de Teniersplaats reeds 
bedreigd. Tijdens een bijeenkomst van de Commissie van Schone Kunsten waarin 
beraadslaagd werd over de plaats van het monument van de negentiende-eeeuwse 
kunstschilder Leys, wierp raadslid Ommeganck op om het standbeeld van Teniers 
een andere plaats toe te wijzen zodat dat van Leys er kon opgericht worden.1174 Een 
dag na het overlijden van Leys op 15 augustus 1869 had het College beslist om aan de 
gemeenteraad de oprichting van een gedenkteken voor te stellen.1175 Het initiatief  was 
op zijn minst opvallend te noemen, aangezien de relatie tussen het Meetingbestuur 
en de liberale Leys, die van 1848 tot 1862 als raadslid onder burgemeester Loos 
gezeteld had, niet altijd optimaal geweest was.1176 In de tweede helft van de jaren 
1860 was echter een omslag in de waardering van Leys merkbaar geweest. Op 28 
mei 1867 was bijvoorbeeld bij collegiaal besluit de Statiestraat, die de Meir met 
de Poternepoort verbond, omgedoopt tot Leysstraat (afb. 5.7).1177 Het initiatief  
voor het Leysbeeld was in het licht van de naderende gemeenteraadsverkiezingen 
mogelijk een politieke zet. De populariteit van de Meetingpartij was sinds de 
inhuldiging van het ruiterstandbeeld van koning Leopold I door de doctrinair-

1170  Het Handelsblad, 18 augustus 1867.
1171  vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 464.
1172  Ibidem, 179.
1173  Ibidem, 180; Van Bever, Mémoire à l’appui du projet de transformation, 11; Lombaerde, ‘Antwerpen 
als 19de-eeuwse metropool’, 239; Van den Nieuwenhuizen, ‘De stadsuitbreiding van Antwerpen’, 112.
1174  SAA, MA#955/4, zitting Commissie van Schone Kunsten, 17 januari 1872.
1175  Ibidem, uittreksel College, 26 augustus 1869.
1176  Baetens, ‘Voor vorst en vaderland’, 520. Zie ook het gedeelte over de muurschilderingen die Leys 
tussen 1861 en zijn dood in 1869 in de grote audiëntiezaal van het stadhuis uitvoerde. 
1177  vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 294.
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liberale, regerings- en koningsgezinde Kamer van Koophandel in augustus 1868, 
het proces tegen de Meetingistische volksvertegenwoordiger Jan de Laet en de 
talrijke belastingsverhogingen enorm gedaald. De Liberale Associatie buitte deze 
situaties uit en won langzaam maar zeker terrein. De Meetingers behaalden bij de 
stembusgang eind oktober 1869 uiteindelijk een nipte overwinning.1178 
 De principekwesties die in het dossier van Teniers de boventoon voerden, 
speelden ook nog steeds op het einde van de jaren 1860. In de brief  waarin Van Put 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken, inmiddels de doctrinaire liberaal Eudore 
Pirmez, het initiatief  van het College meedeelde, polste de burgemeester meteen 
naar de bereidheid van het Ministerie om een gedeelte van de kosten te dekken.1179 
Na de hevige discussies over de inmenging van de overheid in het dossier van het 
standbeeld Teniers en de hele kwestie van het standbeeld voor koning Leopold I 
durfde het stadsbestuur het aan om bij de centrale regering naar financiële steun te 
vragen.1180 Het antwoord van minister Pirmez was positief. Hij liet verstaan dat “le 
Gouvernement considérait comme un devoir de s‘associer à toute manifestation qui 
aurait pour objet de rendre un légitime hommage au grand artiste.”1181 Het Ministerie 
was bereid om de helft van de kosten voor zijn rekening te nemen, op voorwaarde 
dat er eerst een akkoord over de totale kostprijs afgesloten zou worden.1182 Enkele 
maanden later ontstonden hierover problemen. Het wedstrijdprogramma dat de 
gemeenteraad op 2 april 1870 goedkeurde, vermeldde dat het beeld voor een bedrag 
van maximum 50.000 BF vervaardigd en geplaatst moest worden.1183 Aangezien de 
regering slechts voor 20.000 BF kon bijleggen, wilde Pirmez de som laten zakken tot 
40.000 BF.1184 Het stadsbestuur poogde nog een bijdrage van 25.000 BF te verkrijgen 
door tegemoet te komen aan de eis om een gelijk aantal vertegenwoordigers van de 

1178  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 269-272. Voor het ruiterstandbeeld van koning Leopold I 
zie verder in dit hoofdstuk.
1179  SAA, MA#955/4, brief  van burgemeester Van Put aan Minister Eudore Pirmez, 11 september 
1869.
1180  Voor de kwestie van het standbeeld voor koning Leopold I zie verder in dit hoofdstuk.  
1181  Ibidem, brief  Minister Pirmez aan stadsbestuur, 23 september 1869.
1182  Ibidem.
1183  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1870/1, 448.
1184  SAA, MA#955/4, brief  van Minister Pirmez aan stadsbestuur, 18 april 1870.
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Afbeelding 5.8 Detail uit het plan Anvers van Jean Baptist Van de Kerckhove met 
aanduiding van de square op de Maria-Louizalei (cirkel) waar het standbeeld van Hendrik 

Leys opgesteld werd, 1870. 
Bron: SAA, 12#4206.

Afbeelding 5.7 Details uit de plannen Plan de la ville d’Anvers et de son agrandissement 
général (links) en Plan de la ville d’Anvers et de ses environs van (rechts), beiden van Jean 

Baptist Van de Kerckhove, met aanduiding van de Statiestraat en Leysstraat, 1864 en 1869. 
Bron: SAA, 12#4198 en 12#4205.
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stad en de staat in de wedstrijdjury te laten zetelen.1185 Het haalde uiteindelijk niets 
uit. De gemeenteraad liet de totaalsom zakken naar 40.000 BF.1186

Volgens het wedstrijdprogramma moesten de deelnemers in een toelichtende nota de 
locatie meedelen waar ze hun standbeeld wilden zien oprijzen.1187 Er werden in totaal 
25 ontwerpen ingezonden. In de inzendingen keerden enkele locaties veelvuldig 
terug, zoals de square op de Louiza-Marialei, de Kunstlei in de buurt van het 
stadspark, de Teniersplaats, de Meir en de Grote Markt.1188 De nieuwe prestigieuze 
Leien en de omgeving van het stadspark, aangelegd tussen 1867 en 1869, oefenden 
op de kunstenaars een grote aantrekkingskracht uit. De gemeenteraad duidde in de 
geheime zitting van 8 juli 1871 beeldhouwer Ducaju als winnaar aan, ook al had de 
wedstrijdjury de eerste plaats aan de Antwerpse beeldhouwer Jacques de Braekeleer 
toegewezen.1189 Er waren geruchten opgedoken dat de Franse leermeester van de 
Braekeleer, Albert-Ernest Carrier-Belleuse, een wezenlijke bijdrage geleverd had 
aan het ontwerp. De Antwerpse bevolking en het Vlaamsgezinde Meetingbestuur 
waren niet opgezet met een Franse betrokkenheid en wilden koste wat het kost een 
zuiver Vlaams monument.1190 Wanneer de Minister van Binnenlandse Zaken, sinds 
2 juli 1870 de katholieke Henri de Lettenhove, het stadsbestuur om een motivering 
vroeg, kon dat enkel meedelen dat de stemming geheim en anoniem gebeurd was 
waardoor er geen officiële verklaring voorhanden was.1191 In deze periode werd steeds 
meer belang gehecht aan de nationale identiteit van de beeldhouwer. In het algemeen 

1185  Ibidem, geheime zitting gemeenteraad, 30 april 1870; ibidem, brief  van burgemeester Van Put aan 
Minister Pirmez, 10 mei 1870.
1186  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1870/1, 755-759.
1187  Ibidem, 758.
1188  SAA, MA#955/4, ingezonden ontwerpen prijskamp voor het gedenkteeken Leys, april 1871.
1189  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1871/1, 355; Ibidem, 1871/2, 24.
1190  Zie bijvoorbeeld de brief  van de Antwerpse kunstenaar Jozef  Janssens en het rapport van de 
Commissie van Schone Kunsten en de Commissie voor het monument Leys over de uitspraak van 
de jury: SAA, MA#955/4, brief  van Jozef  Janssens aan College, 23 april 1871; ibidem, verslag der 
Commissie van Schone Kunsten en der bijzondere Commissie voor het gedenkteeken over de uitspraak 
van de jury, 23 mei 1871.
1191  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 181. Zie ook SAA, MA#955/4, brief  van Minister 
Kervyn de Lettenhove aan stadsbestuur, 2 augustus 1871; ibidem, brief  van stadsbestuur aan Minister 
Kervyn de Lettenhove, 31 augustus 1871.
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waren de Belgische herkomst en vormgeving twee belangrijke aandachtspunten bij 
de toekenning van publieke opdrachten.1192 
 Ducaju stelde bij zijn inzending de Teniersplaats voor, maar toen eind 1871 
de Commissie van Schone Kunsten de zoektocht naar de locatie voor het standbeeld 
startte, had de beeldhouwer de plaats voor de hoofdingang van het stadspark, 
beter bekend als de square op de Louiza-Marialei, in gedachten (afb. 5.8).1193 
Stadsarchitect Dens en stadsingenieur Van Bever gaven allebei hun zegen.1194 Op 
hetzelfde moment deed raadslid Ommeganck in de Commissie van Schone Kunsten 
zijn voorstel om het standbeeld van Leys op de Teniersplaats op te stellen. Ook de 
familie van de kunstschilder liet in een brief  weten dat ze gewonnen was voor deze 
plek. Het standbeeld zou er zich bevinden in de nabijheid van zijn woning en van 
de straat die naar hem vernoemd was.1195 De meerderheid van de Commissie van 
Schone Kunsten was om praktische redenen echter niet gewonnen voor dit idee. 
Enerzijds zou het nieuwe beeld in plaats van in het midden van de Teniersplaats – 
waar Teniers II opgesteld stond – beter op de lijnrichting van de Kunstlei geplaatst 
worden. Hiervoor waren, vanwege de zopas gedempte vesten, stevige en dus prijzige 
fundamenten noodzakelijk. Anderzijds zou de naam van de Teniersplaats gewijzigd 
moeten worden “en dit zou wederom eene gansche verandering te weeg brengen 
op al de boeken, akten van notarissen enz.”1196 Blijkbaar had Ducaju inmiddels ook 
het rondpunt tussen de Kunstlei en de Maria-Theresialei of  het rondpunt tussen de 
Kunstlei en de Maria-Henriëttalei voorgesteld. De Commissie bepleitte de Louiza-
Marialei voorlopig vrij te houden en schoof  het rondpunt van de Maria-Theresialei 
naar voren.1197 
 De gemeenteraad uitte in de geheime zitting van 25 maart 1872 meteen 
verkeerstechnische bedenkingen bij het voorstel van zijn Commissie van Schone 

1192  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 155-156. 
1193  SAA, MA#955/4, brief  beeldhouwer Ducaju aan de schepen en voorzitter van de Commissie van 
Schone Kunsten d’Hane-Steenhuyse, 18 december 1871.
1194  Ibidem, brief  Dens aan College, 28 december 1871; ibidem, brief  Van Bever aan College, 15 
januari 1872.
1195  SAA, MA#955/3, brief  van Julien Leys aan schepen Jean Schul, 27 januari 1872; ibidem, brief  
van stadsbestuur aan Commissie van Schone Kunsten, februari 1872.
1196  Ibidem, zitting Commissie van Schone Kunsten, 2 februari 1872; ibidem, verslag Commissie van 
Schone Kunsten, 20 februari 1872.
1197  Ibidem, verslag Commissie van Schone Kunsten, 20 februari 1872.
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Kunsten. De verhoogde ronde punten belemmerden nu al een vlotte circulatie en een 
standbeeld zou dit alleen maar negatief  beïnvloeden.1198 De Commissie van Schone 
Kunsten zette het overleg met Ducaju verder, terwijl het schepencollege naar de 
mening van stadsingenieur Van Bever vroeg. Deze laatste raadde de Leien af  die 
“à cause de leurs grandes proportions conviennent peu à l’établissement de statues 
de dimensions ordinaires.”1199 Hoewel standbeelden in deze periode toch vooral 
gewaardeerd werden om hun verfraaiingskwaliteiten en om de monumentaliteit 
die ze hun omgeving schonken, waren in bepaalde stedelijke ruimtes die eenzelfde 
uitstraling hadden beelden met te kleine afmetingen niet welkom. Van Bever volgde 
in de plaats het nieuwe voorstel van de Commissie en Ducaju, namelijk het Sint-
Jorisplein.1200 Desondanks besliste de gemeenteraad in geheime zitting met twaalf  
stemmen voor en drie tegen voor de plaats die Ducaju oorspronkelijk voorgesteld 
had, namelijk de square van de Louiza-Marialei.1201 Het Meetingbestuur zou de 
inhuldiging van het beeld niet meer meemaken. In september 1872 verloor de 
Meetingpartij de gemeenteverkiezingen en nam de liberale De Wael het stuur van 
Van Put over.1202 De onthulling geschiedde pas op 19 augustus 1873.
 De Antwerpse gemeenteraad nam verschillende beslissingen over Leys’ 
standbeeld achter gesloten deuren, zoals bijvoorbeeld de keuzes voor Ducaju als 
wedstrijdwinnaar en de oprichtingsplaats. In het laatste geval was het de Commissie 
van Schone Kunsten die suggereerde de zaak in geheime zitting te behandelen 
“omdat zij namelijk in verband staat met persoonlijke kwestiën.”1203 Debatten in 
geheime zitting werden niet schriftelijk geregistreerd en het stadsbestuur was 
geen verklaring verschuldigd over het genomen besluit. Het was dus een bijzonder 
ondoorzichtige werkwijze waarmee de raadsleden kritiek gemakkelijk van zich af  
konden schudden. Wat betreft de plaatskeuze hoefden ze zich niet te verantwoorden 

1198  Ibidem, geheime zitting gemeenteraad, 25 maart 1872.
1199  Ibidem, brief  van Van Bever aan College, 10 april 1872. 
1200  Ibidem, brief  van Van Bever aan College, 6 mei 1872; ibidem, verslag Commissie van Schone 
Kunsten, 23 mei 1872.
1201  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1872/2, 48; SAA, MA#955/4, geheime zitting gemeenteraad, 23 
juli 1872.
1202  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 85-89.
1203  SAA, MA#955/4, geheime zitting gemeenteraad, 23 mei 1872.
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tegenover de familie Leys, die het beeld liever in de nabijheid van de Leysstraat 
opgericht zag worden.
De problematiek rond eenduidige procedures en bevoegdheden dook ook op binnen 
andere beleidskwesties. Het stadsbestuur van Van Put schonk bijzondere aandacht 
aan straat- en pleinnamen, zeker in de onmiddellijke omgeving van de standbeelden. 
Zoals Ruben Bal reeds eerder aantoonde, gebruikte het dit middel heel bewust om zijn 
politieke ideologie en programma in het stadslandschap in te brengen.1204 Bij aanvang 
van de Meetingperiode bleek de straatnaamgeving vooral nattevingerwerk, weliswaar 
op basis van voorstellen afkomstig van enkele stadsambtenaren zoals stadsarchivaris 
Pieter Génard en stadsingenieur Van Bever.1205 Binnen de gemeenteraad heerste grote 
verwarring over wie effectief  de bevoegdheid genoot. In 1867 mondde twee maal 
een agendapunt over de aanleg van een straat uit in discussies over de naamgeving. 
Raadsleden klaagden vooral de onhandige en weinig transparante methode aan. 
Lodewijk Mathot sprak over “un système incommode pour le public”, terwijl raadslid 
Joseph Bellemans het systeem waarin het bestuur leek te willen volharden ongezond 
vond.1206 Burgemeester Van Put liet telkens verstaan dat het het College was “qui a 
dans ses attributions la distribution des noms de rues.”1207 
 Deze periode vormde het keerpunt voor zowel de taakverdeling als de te volgen 
procedure van de straatnaamgeving. In augustus 1868 keurde het College nog een 
aantal namen voorlopig goed.1208 Hoewel Van Put in juni 1867 de raadsleden Mathot 
en Bellemans min of  meer gegarandeerd had dat het College werk zou maken van een 
straatnamencommissie en van een meer doordacht systeem, had het schepencollege 
kennelijk weer alleen gehandeld.1209 De gemeenteraad uitte zijn onnoegen door 
een commissie van vijf  raaddsleden samen te stellen.1210 De commissie maakte een 
verslag op en stelde de wijziging van enkele van de voorlopige straatnamen voor. 

1204  Bal, “Er is lucht en licht in onze straten gekomen.”, 22-23.
1205  vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 46-47.
1206  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1867/1, 1007; Ibidem, 1867/2, 496.
1207  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1867/2, 496; Ibidem, 1867/1, 1005.
1208  SAA, MA-CBS-A#25, notulen College, 8 augustus 1868.
1209  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1867/1, 1007-1008.
1210  Ibidem, 1868/2, 510; vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 47.
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De gemeenteraad keurde vervolgens de voorstellen van zijn commissie zonder enige 
woordenwisseling goed.1211

 In de raadszitting van 22 maart 1869 stelde de straatnamencommissie haar 
rapport met de straatnamen voor de gronden van de voormalige omwalling en 
rond de nieuwe havendokken voor. Na een ellenlange discussie wierp Mathot op 
om de bevoegdheid van de straatnamen volledig aan het College over te laten.1212 
Het College moest zich daarbij laten adviseren door een bijzondere commissie en 
wanneer het de benaming van groepen straten betrof, moest het de namenlijst ter 
goedkeuring aan de raad voorleggen. Bij de benaming van een enkele straat was het 
College toegestaan alleen te beslissen.1213

V.3 Antwerpen en het koningshuis

Op 14 juli 1856 ontving het stadsbestuur, toen nog onder burgemeesterschap van 
Loos, een brief  van de Antwerpse Kamer van Koophandel. Naar aanleiding van 
de 25ste verjaring van de troonsbestijging drukte ze de wens uit een standbeeld 
ter ere van koning Leopold I “sur une des places publiques de la ville agrandie” 
op te richten.1214 Naast enkele patriottische beweegredenen benadrukte de Kamer 
vooral het specifieke belang van Leopold I voor de economische voorspoed van 
Antwerpen.1215 Drie dagen later keurde de gemeenteraad het initiatief  unaniem goed 
en vaardigde het zes raadsleden af  voor het Comité Central institué pour l’érection de 
la statue du Roi Léopold dat door de Kamer van Koophandel ingesteld was.1216 Het 
idee werd warm onthaald in de pers. De doctrinair-liberale krant L’Avenir schreef  
bijvoorbeeld dat “les partis disparaissent et s’effacent; c’est que les hommes de 
toutes les opinions tiendront à honneur de prouver d’une manière éclatante au Roi 
et au pays, la reconnaissance de toute Anvers.”1217 Het katholieke, post-unionistische 

1211  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1868/2, 622.
1212  Ibidem, 1869/1, 329. 
1213  Ibidem, 330.
1214  SAA, MA#955/3, brief  van Kamer van Koophandel aan College, 14 juli 1856.
1215  Ibidem.
1216  SAA, MA-GR-K#21, notulen gemeenteraadszitting, 17 juli 1856.
1217  L’Avenir, 30 juli 1856.
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Handelsblad juichte het standbeeld en de voorgestelde oprichtingsplaats toe. De 
naam van de koning moest aan het nieuwe stadsgedeelte gekoppeld worden, “want 
indien de moeijelyke kwestie op eene voldoende manier werd opgelost – dan is dit 
wel grootendeels aen den koning te danken.”1218 De geldinzameling verliep dan ook 
vlot. Midden augustus was er al zo’n 60.000 BF rondgehaald.1219 
 De volgende jaren bleef  het opvallend stil rond het dossier. Verschillende 
leden van de Kamer van Koophandel raakten door hun betrokkenheid bij de Commissie 
der vijfde wijk verwikkeld in de Antwerpse kwestie waarvan de afhandeling zeker tot 
in 1862 veel energie vergde. De Kamer had echter nooit de bedoeling gehad haar 
band met de centrale overheid en de koning op te geven. Nadat de Meetingpartij aan 
de macht kwam, liep de vijandigheid tussen de Kamer en het stadsbestuur dan ook 
hoog op.1220 Ondertussen bleef  het Centraal comité van het standbeeld zich in alle 
stilte bezig houden met het dossier en volgde het de uitvoering door beeldhouwer 
Joseph Geefs, die door het Centraal comité zelf  aangeduid was, op.1221 De casus van 
het ruiterbeeld werd in de historiografie regelmatig als voorbeeld aangehaald om 
het ideologisch contrast tussen de doctrinaire Liberale Associatie en Kamer van 
Koophandel enerzijds en de Meetingpartij anderzijds en om de anti-koningsgezinde 
overtuiging van het Meetingistische stadsbestuur te bewijzen.1222 
 Het ruiterstandbeeld werd in deze studies nauwelijks in een bredere politiek 
ruimtelijke context geplaatst. Zoals het gedeelte over de Leopold- en Charlottalei 
in het voorgaande hoofdstuk aantoonde, gebruikte Antwerpen het beeldhouwwerk 
als een materieel argument in de onderhandelingen over de stadsvergroting en de 
militaire plannen. Het initiatief  voor het beeld kwam immers tot stand nadat Leopold 
I enkele toegevingen aan de stad gedaan had.1223 Met het gedenkteken wilden de 
Antwerpenaren hun dank betuigen en vooral de koning aan hun zijde houden. Nadat 

1218  Het Handelsblad, 31 juli 1856.
1219  Le Précurseur, 17 augustus 1856; Het Handelsblad, 18 augustus 1856.
1220  Devos en Van Damme, In de ban van Mercurius, 67-70.
1221  Voor het verslag van de vergadering waarin het Centraal comité Joseph Geefs aanduidde, zie 
SAA, MA#955/5, notulen vergadering Centraal comité, 2 december 1857. 
1222  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 75-76; Evens, De openbare heldenverering in Antwerpen; 
Devos en Van Damme, In de ban van Mercurius, 71-72; Beyen, Duerloo, Van Goethem e.a., ‘Het 
calimerocomplex van de stad’, 82-83 en 84; Duerloo, Raeymaekers, Van Goethem e.a., ‘Bestuur en 
politiek op een Schoon Verdiep’, 201-202.
1223  Voor meer achtergrondinformatie, zie Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 44-45. 
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generaal en burggraaf  de Nieulandt in een vergadering van het Centraal comité de 
vraag had gesteld “si dans l’intention du Comité l’érection de la statue au Roi est 
subordonnée à l’agrandissement de la ville”, antwoordde de voorzitter Charles Agie 
nochtans dat het niet in de bedoeling van het comité, noch van de initiatiefnemende 
Kamer van Koophandel lag om aan het standbeeld een voorwaarde te verbinden.1224 In 
wat volgt zal dieper gegraven worden naar de manier waarop het beeld van Leopold 
I als onderdeel van de fysieke stedelijke ruimte gebruikt werd om politieke doelen te 
bereiken. De ideologische twist was daarbij uiteraard niet weg te denken en speelde 
altijd op een zeker niveau mee.

Eind 1865 was Geefs zo goed als klaar met de uitvoering van het ruiterstandbeeld. 
Het Centraal comité richtte zich tot het College met de vraag om een plaats aan te 
duiden. Het hield vast aan de oorspronkelijke wens van 1856 en wees het stadsbestuur 
er dan ook op dat “aux termes de la souscription, la statue doit être érigée, sur une 
des places de la ville agrandie.”1225 Stadsingenieur Van Bever zette zich meteen actief  
in om een geschikte locatie te zoeken. Hij stelde voor om een kleine commissie – 
bestaande uit hemzelf, stadsarchitect Dens en beeldhouwer Geefs – samen te stellen, 
waarvoor het College hem enkele dagen later de toestemming verleende.1226 Van 
Bever had op zijn ontwerp voor de stadsuitbreiding van eind juni 1864 een plek 
voorzien voor het standbeeld. Ter hoogte van de voormalige Borgerhoutsepoort 
voorzag hij een ruim plein met in het midden het statue équestre (afb. 5.9). Het oog van 
de commissie Van Bever, Dens en Geefs viel uiteindelijk op het Sint-Jorisplein waar 
de Sint-Jorispoort  – ook wel bekend onder de namen Keizerspoort, Mechelsepoort 
of  Berchemsepoort – weldra afgebroken zou worden.1227 Koning Leopold I had 
destijds zijn Blijde Intrede langsheen deze poort gemaakt en het plein bezat de ideale 
dimensies voor een gunstige perspectiefwerking. Bovendien mondden op het plein 
zeven belangrijke straten uit die naar voorname stadswijken leidden. Belangrijk was 
ook dat het plein zijn huidige gedaante dankte aan de transformatie van de militaire 

1224  SAA, MA#955/5, notulen vergadering Centraal comité, 2 augustus 1856.
1225  SAA, MA#955/4, brief  van Centraal comité aan College, 26 december 1865.
1226  Ibidem, briefwisseling stadsingenieur Van Bever en College, 30 december 1865 en 5 januari 1866.
1227  Bertels, Building the city, 340-343.
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gronden en dus deel uitmaakte van de stadsvergroting. Hiermee beantwoordde de 
locatie aan de vereiste van het Centraal comité.1228 

 Het Meetingbestuur zette allesbehalve vaart achter de zaak en liet het 
Centraal comité geregeld in het ongewisse. Zo deelde het bijvoorbeeld nooit officieel 
de suggestie van Van Bever, Dens en Geefs mee. Tussen december 1865 en april 
1868 schreven het Centraal comité en de Kamer van Koophandel zeker tien keer 

1228  SAA, MA#955/3, brief  Commissie Van Bever-Dens-Geefs aan College, 16 januari 1866.

Afbeelding 5.9 Detail uit het Projet de transformation des terrains militaires de la vieille enceinte 
et des quartiers incorporés dans la nouvelle enceinte van stadsingenieur Théodore Van Bever 

met aanduiding van het plein ter hoogte van de voormalige Borgerhoutsepoort (cirkel) waar de 
ingenieur een plaats voorzag voor het ruiterstandbeeld van koning Leopold I , 1864. 

Bron: SAA, 12#3460.
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het stadsbestuur aan om een plaatsaanduiding te bekomen. Pas na de derde brief  
verscheen de zaak op de gemeenteraadsagenda van 24 maart 1866.1229 Er werd beslist 
het vraagstuk door te zenden naar de gezamenlijke Commissie van Schone Kunsten 
en Wegen.1230 Deze Commissie sloot zich aan bij de keuze van Van Bever, Dens en 
Geefs, maar achtte het wel noodzakelijk een evaluatie te maken van de visuele impact 
die het beeld en het plein onderling zouden uitoefenen. Aangezien hiervoor eerst de 
stadspoort afgebroken moest worden, raadde de Commissie aan nog geen definitieve 
beslissing te nemen.1231 Het College bracht de Kamer van Koophandel op de hoogte 
en stelde zichzelf  onschuldig voor. De Minister van Binnenlandse Zaken Rogierhad, 
zo benadrukte het College, de Sint-Jorispoort en de Borgerhoutsepoort recent het 
statuut van “monument de l’antiquité” gegeven.1232 Zelf  beschouwde het College 
de stadspoorten als weinig waardevolle bouwwerken en voelde het zich evenzeer 
slachtoffer van de ministeriële beslissing. Hoewel de gemeente dankzij de wet van 
1859 eigenaar was van de stadsomwalling en -poorten, zorgde het nieuwe statuut 
ervoor dat artikel 76 van de gemeentewet van toepassing was.1233 Dit artikel inzake 
de afbraak van oudheidkundige monumenten schreef  het advies van de provincie en 
de goedkeuring van de koning – en dus de regering – voor.1234

 Raadslid Schul, die er reeds eerder blijk van gegeven had het koningsbeeld 
gunstig gezind te zijn, bepleitte in de gemeenteraad van 18 juni 1866 een onderzoek 
naar een andere geschikte locatie.1235 Ook het Centraal comité gaf  niet op en 
vroeg eerst om de toewijzing van een ander plein en later zelfs om een voorlopige 
oprichtingsplaats.1236 Na aanhoudend stilzwijgen van het stadsbestuur raakte het 
geduld van de Kamer van Koophandel op. Op 18 augustus stond de Blijde Intrede 

1229  Ibidem, brief  Centraal comité aan gemeenteraad, 14 maart 1866.  
1230  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1866/1, 475.
1231  SAA, MA#955/3, rapport Commissie van Schone Kunsten en Wegen, 28 mei 1866.
1232  Ibidem, brief  College aan Kamer van Koophandel, 30 mei 1866.
1233  Ibidem.
1234  Loi communale’, 56.
1235  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1866/1, 896-897. Schul peilde bijvoorbeeld in de gemeenteraad 
van 10 februari 1866 naar de stand van zaken. Hij wenste de inhuldiging samen te zien vallen met 
het bezoek dat koning Leopold II in de zomer aan Antwerpen zou brengen. Zie Stad Antwerpen, 
Gemeenteblad, 1866/1, 262.
1236  SAA, MA#955/3, brief  van Kamer van Koophandel aan stadsbestuur, 25 juni 1866; ibidem, 3 juli 
1866.
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van koning Leopold II gepland en het zou het ideale moment zijn om het standbeeld 
in te huldigen.1237 Tijdens de vergadering van het Centraal comité op 20 juli dook 
voor het eerst het idee op om het heft in eigen handen te nemen en het standbeeld 
in te huldigen “sur une place ou dans un local en dehors de la voie urbaine”.1238 
Aangezien de meerderheid echter nog steeds voor een voorzichtige bemiddelende 
aanpak opteerde, schreeft het Comité het stadsbestuur een laatste keer aan met de 
duidelijke waarschuwing dat het met het idee speelde om het standbeeld zonder 
medewerking van de stedelijke overheid op te richten.1239 De gemeenteraad besliste 
in geheime zitting – ondanks de poging van raadslid Van Honsem om de kwestie 
in openbaarheid te brengen - “que pour le moment il n’y a pas lieu de statuer sur la 
demande de la chambre de commerce”.1240 De doctrinair-liberale krant De Koophandel 
liet zich enkele weken later ontvallen dat het Meetingbestuur ironisch genoeg geen 
voorlopige plaats kon aanduiden voor het koninklijke standbeeld, terwijl ze dit wel 
kon voor dat van Van Schoonbeke.1241 De inhuldiging bleef  uiteindelijk uit. Koning 
Leopold II had zijn bezoek aan Antwerpen geannuleerd vanwege onenigheid over het 
feestprogramma en vanwege de anti-royalistische gevoelens die in de stad leefden.1242

 Na bijna meer dan twee jaar kwam er opnieuw schot in de zaak. Op 24 
maart 1868 zond de Kamer van Koophandel een brief  aan het stadsbestuur waarin 
ze meedeelde dat de omstandigheden die de gemeenteraad er destijds toe hadden 
aangezet om voorlopig geen beslissing te nemen ondertussen volledig gewijzigd 
waren: “l’appropriation des anciens terrains militaires est presqu’entièrement 
achevée”.1243 De gemeenteraad besliste echter opnieuw met veertien stemmen voor 
en elf  tegen “dat de tijd niet is gekomen, om over de oprichting des standbeelds van 
koning Leopold I te beraadslagen.”1244 Het Centraal comité zette vervolgens zijn 
woorden om in daden en startte een geldinzameling voor de aankoop van een terrein 

1237  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 74.
1238  SAA, MA#955/5, notulen vergadering Centraal comité, 20 juli 1866.
1239  Ibidem; SAA, MA#955/3, brief  van Centraal comité aan College, 20 juli 1866.
1240  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1866/2, 84 en 100.
1241  De Koophandel, 15-16 augustus 1866.
1242  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 74.
1243  SAA, MA#955/3, brief  van Kamer van Koophandel aan stadsbestuur, 24 maart 1868.
1244  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1868/1, 715; SAA, MA#955/3, geheime zitting gemeenteraad, 
25 april 1868.
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aagenboden door de Société Immobilière d’Anvers. De overeenkomst omvatte onder 
andere dat het terrein teruggeschonken zou worden op het moment dat het Antwerpse 
stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn bevolking opnam door het 
standbeeld een publieke plaats te schenken.1245 De Société Immobilière d’Anvers – een 
Engelse maatschappij opgericht door de Parijse projectontwikkelaar Charles Ibry – 
had eerder in januari 1866 de opdracht binnengehaald om de omwalling te slopen 
en de militaire terreinen te ontwikkelen.1246 Ondanks de uitzonderlijke rechten die ze 
dankzij het stadsbestuur genoot, stak de Société nu de draak met de Meetingpartij.

De inhuldiging vond plaats op 2 augustus 1868 tijdens de tweedaagse nationale 
feesten die door de Kamer van Koophandel georganiseerd werden.1247 De grote massa 
toeschouwers verzamelde rond het open private terrein tussen de Willemsstraat (latere 
Hereynsstraat en huidige Lange Leemstraat), de Kunstlei (huidige Frankrijklei), en 
de Mechelsesteenweg (afb. 5.10 en afb. 5.11). Net zoals in andere Europese steden 
waar private belangen een vooraanstaande rol in stedenbouwkundige praktijken 
speelden, oefenden de grondeigenaars en projectontwikkelaars een grote macht uit 
op de Antwerpse stadsontwikkeling.1248 Het gezag van het Antwerpse stadsbestuur 
beperkte zich tot straten en pleinen waardoor het niets kon beginnen tegen de 
Société Immobilière d’Anvers die controle uitoefende over het binnengebied van de 
bouwblokken en percelen. 
 Anderzijds werd de bevoegdheid van het stadsbestuur ondergraven door de 
Antwerpse provinciale overheid. Op 25 mei 1868 vroeg de aannemer Joseph Lefebvre 
de collegiale toestemming om het voetstuk van het standbeeld en de omheining rond 
het betreffende perceel uit te voeren. Zoals te verwachten antwoordde het College 
hem met een kopie van de raadsbeslissing van 25 april.1249 Lefebvre richtte zich 
nadien tot de Provincie Antwerpen, die hem wel de toestemming verleende. Wanneer 
de aannemer het College hiervan op de hoogte stelde, kon het stadsbestuur niets 

1245  SAA, MA#955/5, notulen vergadering Centraal comité, 27 mei 1868.
1246  Bertels, Building the city, 331-332; Prims en De Meyer, Het Zuid, 21-22; Lombaerde, ‘Antwerpen 
als 19de-eeuwse metropool’, 237.
1247  Voor het programma van de feesten, zie bijvoorbeeld De Koophandel, 21 juli 1868.
1248  Ladd, Urban planning and civic order, 77-110; de Klerk, De modernisering van de stad, 168-173.
1249  SAA, MA#955/3, briefwisseling Joseph Lefebvre en College, 25 mei, 1 juni en 9 juni 1868.
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Afbeelding 5.10 
Detail uit het Plan 
de la ville d’Anvers 
et de ses environs 
van Jean Baptist Van 
de Kerckhove met 
aanduiding van de 
locatie (cirkel) waar 
het ruiterstandbeeld 
van koning Leopold 
I ingehuldigd werd, 
1869. 
Bron: SAA, 12#4205.

Afbeelding 5.11 Een grote mensenmassa woonde de inhuldigingsceremonie van het standbeeld 
van koning Leopold I, georganiseerd door de Antwerpse Kamer van Koophandel, op het private 
terrein tussen de vroegere Willemsstraat, Kunstlei en Mechelsesteenweg bij, 2 augustus 1868. 

Bron: SAA, FOTO-OF#16440.
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anders doen dan de provinciale goedkeuring volgen. Het gaf  echter geen letterlijke 
goedkeuring, maar antwoordde droog dat “la ville n’a plus à y intervenir.”1250 

Net zoals bij de andere standbeelden werd er ook in de behandeling van het dossier 
van het ruiterstandbeeld veel geredetwist over bevoegdheden en rechtmatige 
vertegenwoordiging. De eerste stap die burgemeester Van Put zette, was het 
onderzoek naar Loos’ erevoorzitterschap van het Centraal comité. In dit onderzoek 
werd veel waarde gehecht aan de reden die het katholieke raadslid Théodore De 
Cock destijds opgegeven had om zijn benoeming als commissielid te weigeren. Zijn 
mening was dat “le Conseil Communal […] ne peut pas prêter à exécuter au nom de 
tous un projet décrété par la chambre de commerce”.1251 Het Meetingbestuur greep 
deze verklaring aan als bewijs dat Loos het erevoorzitterschap toegewezen gekregen 
had in zijn functie als burgemeester en dat het nu aan Van Put toekwam.1252 Het 
comité liet het nooit zover komen, waardoor de Meetingpartij later kon beweren dat 
het comité zelf  de medewerking van het stadsbestuur belemmerde.1253

 Vlak voor de inhuldiging publiceerde het College een stedelijke proclamatie 
met de mededeling dat de Kamer van Koophandel haar bevoegdheid te buiten 
ging.1254 De Koophandelskamer reageerde dat ze enkel en alleen gebruik maakte “van 
een grondwettelijk en onbetwistbaar recht, door op ONZEN grond, het standbeeld, 
welk door duizenden antwerpsche inschrijvers, onder onze bescherming, aan 
Leopold I is gestemd, op te richten.”1255 Ook eerder werd er in de briefwisseling en 
discussies gespeculeerd over waar het standbeeld officieel opgericht mocht worden. 
De voorzitter van de Kamer van Koophandel, Thierry Nottebohm, had tijdens een 
ontmoeting met burgemeester Van Put gedreigd het ruiterstandbeeld in Berchem 
te plaatsen als het stadsbestuur zich in stilzwijgen bleef  hullen. Van Put had hier 
laconiek op geantwoord dat dit onmogelijk was, daar de openbare inschrijving van 
1856 bepaalde dat het beeld zijn plaats binnen de versterking van het vergrote 

1250  Ibidem, briefwisseling Lefebvre en College, 23 juni 1868.
1251  SAA, MA#955/3, brief  van raadslid De Cock aan College, 21 juli 1856.
1252  Ibidem, nota’s onderzoek voorzitterschap centrale commissie standbeeld koning Leopold I, 
februari-augustus 1864 en januari-februari 1866.
1253  Het Handelsblad, 2 augustus 1866.
1254  SAA, MA#1094/1, proclamatie stad Antwerpen, 31 juli 1868.
1255  Ibidem, proclamatie koophandelskamer van Antwerpen, 1 augustus 1868.
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Antwerpen moest krijgen.1256 Ook het Centraal comité zelf  twijfelde of  het wel 
over het recht beschikte om het beeldhouwwerk op een privaat terrein op te richten. 
Volgens voormalig burgemeester Le Grelle – die als katholiek politicus vermoedelijk 
enige sympathie voor de Meetingpartij voelde – kon het perceel in kwestie nooit tot 
een publieke plaats omgevormd worden, toch zeker niet zonder toestemming van 
de gemeenteraad. Daarnaast haalde hij het argument aan dat aan de inschrijvers 
beloofd was Leopold I een publieke plaats te schenken, waardoor een private plek bij 
voorbaat uitgesloten was.1257 
 Verder vonden de Meetingers het ongeoorloofd dat de Kamer van Koophandel 
en haar Centraal comité zich in de plaats stelden van de gemeenteraadsleden die 
door de Antwerpenaren democratisch verkozen waren. Tot de bovenvermelde 
proclamatie van 31 juli 1868 uitte het stadsbestuur deze beschuldiging evenwel 
nooit letterlijk.1258De Meetinggezinde pers daarentegen veroordeelde veelvuldig 
de Kamer van Koophandel “die zich een recht aanmatigde, dat zij niet had; die aan 
het magistraat van Antwerpen de wet wilde voorschrijven.”1259 Het stadsbestuur 
genoot bovendien de volledige vrijheid om tegen de plaatsing van het koningsbeeld 
te stemmen.1260 De Koophandelskamer van haar kant was ervan overtuigd dat ze de 
belangen van de Antwerpse bevolking – en dan vooral van de deelnemers aan de 
openbare inschrijving – vertegenwoordigde en dus de bevoegdheid genoot bepaalde 
beslissingen onafhankelijk te nemen. De stedelijke overheid had tot tweemaal toe 
haar zegen gegeven aan het initiatief, meer bepaald Loos’ bestuur op 17 juli 1856 en 
dat van Van Put in een brief  van 30 mei 1866. In deze brief  – die de Kamer integraal 
kopieerde in haar proclamatie van 1 augustus 1868 – had het College meegedeeld 
dat “zoodra er eene oplossing zal zijn, zullen wij [burgemeester en schepenen] zoo 
spoedig mogelijk gevolg geven aan uwe vraag, en dan ook de eer hebben u de door ons 
genomen beslissing te doen kennen.”1261 De doctrinair-liberale krant De Koophandel 
attendeerde het Meetingistische stadsbestuur erop dat een gemeenteraadslid niet 

1256  SAA, MA#955/5, notulen vergadering Centraal comité, 20 juli 1866.
1257  Ibidem, 6 mei 1868.
1258  SAA, MA#1094/1, proclamatie stad Antwerpen, 31 juli 1868.
1259  Het Handelsblad, 26 juli 1868. Zie bijvoorbeeld ook Het Handelsblad, 2 augustus 1866; Journal 
d’Anvers, 30 juli 1868; ibidem, 31 juli 1868
1260  Journal d’Anvers, 31 juli 1868.
1261  SAA, MA#1094/1, proclamatie koophandelskamer van Antwerpen, 1 augustus 1868.
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zetelde in naam van zijn eigen politieke overtuiging of  om “den dwarsdryver” te 
spelen, “maer om de wenschen en de belangen der meerderheid des volks waer te 
nemen.”1262 

Het Centraal comité en de Kamer van Koophandel slaagden erin om met het 
ruiterstandbeeld van Leopold I de politieke waarden, kenmerken en realisaties 
waarvoor de Meetingpartij stond in haar nadeel te doen uitdraaien. Het 
beeldhouwwerk op de private grond langs de monumentale Leien was voor Van Put 
en zijn bestuursleden vermoedelijk een doorn in het oog. Het plan-Van Bever en de 
uitvoering van de stadsuitbreiding waren immers pronkstukken van hun beleid. Op 
die manier toverden de doctrinaire liberalen een gedeelte van deze Meetingistische 
stedelijke ruimte om in wat Kooij een ‘centripetal political space’ noemde, namelijk 
een ruimte waar politieke activiteiten georganiseerd werden die bedoeld waren 
om het beleid en de beslissingen van het politieke machtscentrum te sturen en te 
beïnvloeden.1263 De Koophandelskamer en liberale politici bekritiseerden met behulp 
van het materiële stadslandschap niet alleen het antiroyalisme van de Meetingpartij, 
maar gebruikten het ook om andere standpunten van het heersende bestuur onder 
vuur te nemen.
 De Antwerpse liberale familie daagde het oorspronkelijke uitgangspunt van 
de Meetingers om zich boven elke partijstrijd te plaatsen rechtstreeks uit. Van bij 
aanvang beklemtoonden de initiatiefnemers van het ruiterstandsbeeld dat het om 
een eensgezinde onderneming van de Kamer van Koophandel, het stadsbestuur 
en de Antwerpenaren ging.1264 De leden van de Koophandelskamer omschreven 
de Meetingers als “degenen, DIE NIET AARZELEN DE BELANGEN VAN 
ANTWERPEN AAN PARTIJ-BELANGEN TE SLACHTOFFEREN.”1265 De 
Meetingpartij wierp dergelijke beschuldigingen natuurlijk terug naar haar liberale 
tegenstanders. Volgens Het Handelsblad was “heel die beweging […] niets anders 
dan weer eene partij-werking van den eenen, eene eigenbelangwerking van den 

1262  De Koophandel, 4 augustus 1866.
1263  Kooij, ‘Urban elites and political space’, 7.
1264  SAA, MA#955/3, brief  van Kamer van Koophandel aan College, 14 juli 1856.
1265  SAA, MA#1094/1, proclamatie koophandelskamer van Antwerpen, 1 augustus 1868.
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anderen kant.”1266 In haar verslag over de inhuldigingsplechtigheid zag het Journal 
d’Anvers in de kalmte en de rust die de aanhangers van het Meetingbestuur bewaard 
hadden een bewijs dat ze zich niet door partijpolitieke vijandigheid liet vangen: 
“Notre population a écouté la voix de ses magistrats. Rien de sa part n’est venu 
troubler l’oeuvre d’hommes qui n’hésitent pas à sacrifier Anvers à un intérêt de parti; 
[…] elle a compris que sa force réside dans la légalité.”1267

 De doctrinairen waren ervan overtuigd dat het Meetingbestuur het standbeeld 
gebruikte – of  eerder misbruikte – om andere politieke motieven te verbergen. De 
krampachtige weigering om een definitieve en zelfs voorlopige oprichtingsplaats 
aan te duiden, betekende in hun ogen niets anders dan een veroordeling van 
koning Leopold I, die Antwerpen met nieuwe versterkingen opgezadeld had.1268 De 
Meetinggezinde pers beweerde het omgekeerde. De Meetingpartij koesterde geen 
anti-dynastieke gevoelens, ze had enkel moeite met de Antwerpse doctrinairen en de 
liberale Belgische regering.1269 Het ultieme bewijs was dat in de gemeenteraadszitting 
van 25 april 1868 ook twee katholieke Meetingers, onder wie zelfs de voorzitter van 
de katholieke Grondwettelijke en Konservatieve Vereeniging Karel Blondel, zich tegen 
een verdaging van het agendapunt over het ruiterbeeld geuit hadden: “Jammer, niet 
waar Précurseur, zonder dat zoudt gij weer de Jesuieten en de Paulusstraat kunnen 
beschuldigen van anti-koningsgezind te zijn!”1270 
 Ten slotte lag ook het democratische karakter van het Meetingbestuur onder 
vuur. Net zoals bij het standbeeld van Leys nam de gemeenteraad in het dossier van het 
koningsbeeld verschillende beslissingen achter gesloten deuren. Dankzij de geheime 
beraadslaging diende het volgens De Koophandel geen verantwoording af  te leggen 
en kon het zijn verantwoordelijkheid tegenover de Antwerpenaren ontlopen.1271 De 
doctrinaire liberalen juichten de poging van raadslid Van Honsem om de kwestie 
naar de openbare agenda van de gemeenteraad te verplaatsen logischerwijs toe en 

1266  Het Handelsblad, 27 juli 1866.
1267  Journal d’Anvers, 4 augustus 1868.
1268  SAA, MA#955/5, notulen vergadering Centraal comité, 20 juli 1866 ; De Koophandel, 21 juli 
1866.
1269  Zie bijvoorbeeld Journal d’Anvers, 27 april 1868; Het Handelsblad, 31 juli 1868, Journal d’Anvers, 1 
augustus 1868, Het Handelsblad, 4 augustus 1868; ibidem, 5 augustus 1868.
1270  Het Handelsblad, 25 april 1868.
1271  De Koophandel, 24 juli 1866.
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stelden zich de vraag: “Is dat eene reden om kwaed te zyn op M. Van Honsem? 
Bylangen niet. Toen onzen gemeentevaders aan ’t roer kwamen, riep M. Van Put 
zelf  uit: “Geene geheimen meer voor het volk ; het moet en zal alles weten.””1272 

V.4 Besluit

Uit de kritiek die de Meetingpartij op het cultuur- en schone kunstenbeleid van de 
centrale overheid uitte en uit haar democratische ingesteldheid, rees het vermoeden 
dat het stadsbestuur van burgemeester Van Put weinig tijd en geld aan elitaire en 
prijzige publieke standbeelden zou spenderen. Toch bleek uit de verschillende dossiers 
dat de beeldhouwwerken een bijzondere betekenis droegen binnen het cultureel, 
ruimtelijk en politiek stedelijk beleid. Zo ondernam Van Puts bestuur verschillende 
pogingen om Antwerpen als kunststad te profileren. Het zette daarbij vooral in 
op figuren uit de Vlaamse kunstsschool en de Vlaamse Beweging die de Vlaamse 
identiteit en strijdpunten van de stad vorm gaven. De manier waarop de dossiers 
afgehandeld werden, getuigde echter van een dubele relatie tussen de Meetingpartij 
en de materiële symbolen. De tweestrijd hing vaak samen met de agendapunten die 
ze wilde realiseren en de politieke idealen die ze verdedigde. 
 Van Put en zijn collega’s gebruikten de standbeelden om een brug naar 
de Antwerpse bevolking te slaan. Met het allegorisch beeld van Teniers en het 
gedenkteken van Van Rijswijck schonk het de Grote Markt, de Longchamps en het 
stadspark een Vlaams en meer volks karakter. Anderzijds schoof  het Meetingbestuur 
zijn democratische waarden zonder veel moeite opzij. Bij de afhandeling van de 
dossiers werden de Antwerpenaren op geen enkel moment geraadpleegd. De 
bestuursleden gaven daarnaast nauwelijks gehoor aan particuliere initiatieven en 
wensen. Ze wimpelden tot twee maal toe het initiatief  van beeldhouwer Van den 
Kerckhove af  en deden wat betreft de plaatskeuze van Leys’ gedenkteken niets met 
de voorkeur die de familie van de kunstenaar meegedeeld had. Het enige moment 
waarbij de bevolking betrokken werd, waren de inhuldigingsceremonies. De 
toespraken werden in tegenstelling tot de voorgaande periode van burgemeesters 

1272  Ibidem, 25 juli 1868.
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Le Grelle en Loos systematisch in het Nederlands gehouden. Voor de plaatsing en 
herstelling van Maria- en heiligenbeeldjes, die het katholieke karakter van de stad 
uitdroegen, kregen de Antwerpenaren wel veel meer ruimte voor initiatief. 
 Bovendien verloren verenigingen hun rol en inspraak in de oprichting van 
publieke beeldhouwwerken. De eerste standbeelden van Teniers en Van Rijswijck 
kwamen er wel nog dankzij stedelijke verenigingen en instellingen, maar de latere 
officieel goedgekeurde beelden kwamen allen zonder substantiële medewerking van 
het socio-culturele middenveld tot stand. Het zelfbewustzijn van het stadsbestuur 
groeide met de jaren. Het trok meer en meer naar zich toe en uiteindelijk nam in 1869 
het schepencollege zelf  het initiatief  tot de oprichting van het Leysstandbeeld. Dit 
nam niet weg dat sommige raadsleden hun bedenkingen bij de dure aangelegenheden 
behielden. Raadslid Van Spilbeeck vond dat het geld beter aan andere belangrijke 
zaken gespendeerd kon worden dan aan een standbeeld van bijvoorbeeld Teniers II.
De procedures die tijdens de bestuursperiode van Van Put gevolgd werden, 
waren niet vastomlijnd. Toch was de nood aan systematisering voelbaar. Na 
enige omzwervingen telde het Meetingbestuur voor de straatnaamgeving een te 
volgen procedure vast. Bij het standbeeld van Leys probeerde de gemeenteraad de 
aanstelling van de beeldhouwer eerlijk te laten verlopen door een anonieme wedstrijd 
te openen. Tegelijk bood hij hiermee een alternatief  voor het favoritisme van de 
centrale regering. Als puntje bij paaltje kwam, duidde de raad de winnaar echter 
in geheime zitting aan. Ook over het ruiterbeeld van Leopold I vonden geheime 
stemmingen plaats. De Meetingpartij maakte zich met andere woorden zelf  schuldig 
aan ondoorzichtige en oneerlijke praktijken.

Ruimtelijk gezien had het stadsbestuur geen nood om binnen de wallen stedelijke 
ruimtes op te eisen. Zelfs het politieke hart van de Grote Markt liet het haast 
ongemoeid. Wel hield het met het open beleid rond de Maria- en heiligenbeeldjes aan 
woninggevels en op openbare pompen de katholieke uitstraling van Antwerpen op 
subtiele wijze in stand. In de beginperiode lieten de Meetingers zich niet blindelings 
meeslepen door de statuomanie, maar wanneer de eerste financieel moeilijke 
bestuursjaren achter de rug waren en de stadsuitbreiding langzaam maar zeker vorm 
kreeg, zwichtten ze uiteindelijk toch voor de rage. De bestuursleden beseften dat ze 
heel wat nieuwe pleinen en open ruimtes voor monumenten ter beschikking zouden 
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hebben. De Meetingpartij koesterde net zoals de liberalen het verlangen Antwerpen 
een monumentaal stadsbeeld te schenken en zette daarvoor eveneens in op een 
rationele, toekomstgerichte stadsmodernisering waar publieke sculpturen integraal 
deel van uitmaakten.
 Burgemeester Van Put besteedde tijdens zijn bewind veel aandacht aan 
de uitvoering van de stadsvergroting en de ingrijpende stedenbouwkundige 
ontwikkelingen die ermee gepaard gingen. Hij vond het dan ook belangrijk de naam 
van de Meetingpartij – die tussen 1863 en 1872 alsmaar meer synoniem stond voor de 
katholieke partij – aan enkele stedelijke ruimtes van de wijk extra muros te koppelen, 
zoals de Leien en het stadspark. Zijn bestuur gebruikte daar eigen standbeelden 
en een doordachte straatnaamgeving voor, maar bouwde evengoed verder op 
stedenbouwkundige realisaties en methoden, bijvoorbeeld het concessiesysteem, 
die onder hun liberale voorgangers ontwikkeld waren. De standbeelden waarmee 
de Meetingpartij de nieuwe stadswijken een prestigieuze uistraling wilde geven, 
moesten echter wel volledig binnen haar kraam passen. Hierdoor werden paradoxaal 
genoeg de grootschalige werken ook wel eens als een gemakkelijk argument gebruikt 
om een initiatief, zoals dat van Ortelius, van de hand te doen.

De omgang van de Meetingpartij met de materiële stedelijke ruimte en de 
standbeelden in het bijzonder wierp een andere blik op bepaalde kenmerken die de 
historiografie aan deze politieke formatie toeschreef. Bij het standbeeld van Leopold 
I liepen de partijpolitieke spanningen inderdaad hoog op, maar in de andere dossiers 
speelde de ideologische twist louter op de achtergrond mee. De vernederlandsing 
van de Longchamps met het beeld van Van Rijswijck impliceerde een afkeuring van de 
Fransgezinde doctrinaire liberalen. Deze kritiek had echter vooral betrekking op de 
taalkwestie eerder dan op de liberaal-katholieke politieke strijd. Het Meetingistische 
stadsbestuur hield zich op dit vlak dus aan zijn principe van godsdienstige neutraliteit.
 Daarnaast bleek de relatie die het stadsbestuur van Van Put met de 
centrale overheid had niet altijd zo problematisch geweest te zijn. De verschillende 
discussies over de mate waarin de Belgische overheid zich mocht mengen in de 
standbeeldendossiers, toonden dat de gemeenteraad geen houding wist aan te 
nemen tegenover de betrokkenheid van de centrale overheid. Uiteindelijk schrokken 
burgemeester Van Put en het schepencollege er bijvoorbeeld niet voor terug om 
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voor het standbeeld van Leys een financieel beroep te doen op het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Ze gaven hier telkens een deel van hun zeggenschap en dus 
stedelijke onafhankelijkheid mee uit handen.

Terwijl de navolgende regeerperiode van burgemeester De Wael traditioneel 
beschouwd werd als het hoogtepunt van de publieke beeldhouwkunst, was onder het 
Meetingistische stadsbestuur van Van Put reeds een omwenteling merkbaar. Het 
ging eerder nog om een periode van onderzoeken, ontdekken en experimenteren, 
maar tussen 1863 en 1872 vond toch ook een zekere systematisering en centralisering 
plaats. De Meetingers trokken de organisatie en opvolging alsmaar meer naar zich toe 
en namen de touwtjes steeds meer in handen. Ondanks hun volkse en democratische 
agenda realiseerden ze zich evengoed als hun voorgangers dat de standbeelden 
handige instrumenten in de realisatie van politieke doelstellingen en strijdpunten 
konden zijn. Begin jaren 1860 pleitte ze dan wel voor een radicaal nieuwe politiek, in 
de praktijk paste ze zich uiteindelijk toch aan reeds bestaande bestuurstradities en 
-praktijken aan.





© SAA, GP#2965



345

“Nous serons des administrateurs 
avant d’être des hommes 

politiques”:*

burgemeester De Wael
(1872-1892)

De gemeenteraadsverkiezingen van 1 juli 1872 brachten een kentering teweeg in 
het politieke bestuur van de stad Antwerpen. De liberalen behaalden met glans de 
meerderheid van de stemmen en verdreven zo de Meetingpartij uit het stadhuis.1273 De 
doctrinaire Liberale Associatie had sinds de tweede helft van de jaren 1860 toenadering 
gezocht tot de radicale liberalen die zich bij de Meetingbeweging aangesloten hadden. 
De Associatie probeerde munt te slaan uit de interne strubbelingen waarmee haar 
tegenstander alsmaar meer te kampen had. Enerzijds hadden de radicale liberalen 
hun krachten gebundeld in een Union libérale, die trouw bleef  aan de Meetingpartij, 
anderzijds had Julius De Geyter zich van de Meeting afgescheurd en een Liberale 
Vlaamse Bond gesticht. Heel wat Vlaamsgezinde liberalen volgden De Geyter 
en maakten de overstap van de Meeting naar de nieuwe Bond, die zijn politiek 
programma concentreerde rond antikatholicisme, democratie en flamigantisme.1274 

*      Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1872/2, 186.
1273  Hancké, ‘De Antwerpse politieke wereld’, 115.
1274  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 259-265; Els Durnez, ‘De taalstrijd (1830-1914)’, in: 
Verhulst en Hasquin (red.), Het liberalisme in België, 211; José Verschaeren, ‘Liberale Vlaamsche Bond’, 
in: De Schryver, De Wever, Durnez e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging: G-Q, 1884-
1885.
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Vervolgens stichtten De Geyter, August Michiels en Ferdinand van der Taelen op 
1 april 1872 de Geuzenbond, die de radicale liberale strijdpunten verdedigde en dus 
een waardig alternatief  bood voor de Meetingistische liberalen.1275 De doctrinaire 
Liberale Associatie, de Liberale Vlaamse Bond en de Geuzenbond versmolten voor 
de gemeenteverkiezingen in de Verenigde Liberalen van Antwerpen of  de Liberale 
Federatie en vormden zo een ijzersterk blok tegen het zetelende Meetingbestuur.1276 
 Daarnaast speelden nog enkele andere nationale en lokale gebeurtenissen in 
het voordeel van de Antwerpse liberalen. De kiescijnsverlaging voor provinciale en 
gemeentelijke verkiezingen had ertoe geleid dat niet slechts de gebruikelijke helft, 
maar alle zetels van de gemeenteraad dienden vervangen te worden.1277 De wet schiep 
met andere woorden de mogelijkheid om een radicaal nieuw stadsbestuur te kiezen. De 
Meetingpartij had schade geleden ten gevolge van de Chamborddagen van februari 
1872. De Franse kroonpretendent Henri Chambord, die enorm gecontesteerd was om 
zijn conservatieve politieke ideeën, vertoefde enkele dagen in de stad. De Antwerpse 
liberalen protesteerden tegen zijn verblijf  in de stad en richtten hun acties eveneens 
tegen de intussen voor katholiek aanschouwde Meetingpartij.1278 Drie maanden 
later ontstond er opnieuw commotie, deze keer rond het havenplan dat de katholieke 
eerste minister Jules Malou gelanceerd had.1279 De handelskringen bekloegen zich 
bovendien over het havenbeleid van het Meetingbestuur, dat nauwelijks stappen 
ondernam om de infrastructuur en de uitrusting degelijk uit te bouwen, en stemden 
bijgevolg liberaal.1280

De nieuwe burgemeester Léopold de Wael betuigde in zijn inauguratierede van 
2 september 1872 dat als “[d]épositaires des pouvoirs publics, nous [de 

1275  José Verschaeren, ‘Geuzenbond’, in: De Schryver, De Wever, Durnez e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie 
van de Vlaamse Beweging: G-Q, 1298.
1276  Ibidem, 274; Wils, ‘De hoofdstad van de Vlaamse beweging’, 316; Hancké, De Antwerpse 
burgemeesters, 86; Hancké, ‘De Antwerpse politieke wereld’, 115; Beyen, Duerloo, Van Goethem e.a., 
‘Het calimerocomplex van de stad’, 83.
1277  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 273; Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 86. 
1278  Henri Chambord wilde de vernieuwingen die de Franse Revolutie gebracht had, uitwissen en 
de principes van het Ancien Régime opnieuw de samenleving binnenbrengen. Daarbij kreeg hij de 
openlijke steun van paus Pius IX en de katholieke politici. Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 273-
274; Van Gerven, ‘Stad, adel en kerk’,  76-77; Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 85.
1279  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 85-86.
1280  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 274-275.
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bestuursleden] serons des administrateurs avant d’être des hommes politiques.”1281 
De Wael maakte met deze woorden de manier bekend waarop hij de komende jaren 
Antwerpen zou besturen. Hij stelde een administratief  beheer voorop waarbij de 
raadsleden louter administratieve verplichtingen en taken zouden aangaan en 
uitvoeren. Over het algemeen waren doctrinaire liberalen geen grote voorstander 
van overheidsinmenging, maar De Waels bestuur bleek dit principe in bepaalde 
beleidsdomeinen toch toe te passen. Wanneer hij zijn visie op stedelijk onderwijs 
voorstelde, liet hij zich bijvoorbeeld ontvallen dat “l’intervention la plus large de 
la commune, de l’état et de la province peut seule donner à l’enseignement public 
cette base nationale toujours solide qui assure sa stabilité et son développement.”1282 
Op vlak van de haven ging De Waels stadsbestuur zelfs nog een stap verder door 
een streng overheidsbeleid te voeren waarbij privatisering en concessies volledig 
onbespreekbaar waren.1283 De directe betrokkenheid van de stedelijke overheid 
paste binnen het liberale ideaal van ‘besturen van op afstand’. Deze liberale 
bestuursmentaliteit veronderstelde in naam van economische, sociale en individuele 
vrijheid een zekere mate van overheindsinterventionisme.1284 
 Dit hoofdstuk gaat aan de hand van de tussen 1872 en 1892 opgerichte 
standbeelden en hun onmiddellijke stedenbouwkundige omgeving na in hoeverre 
De Wael zijn belofte over de administratieve bestuurswijze waar maakte. Er wordt 
nagegaan welke bestuurstechnieken het stadsbestuur daarbij concreet toepaste: ging 
het om een zuivere laissez-faire of  eerder een liberaal interventionisme? Uit het 
voorgaande hoofdstuk bleek de nood aan een vastomlijnde procedure voor de oprichting 
van standbeelden. Werd deze procedure na 1872 op punt gesteld of  behandelde de 
stedelijke overheid elk dossier naargelang de specifieke omstandigheden? Hoe ging ze 
bovendien om met de centralisering en systematisering waartoe haar Meetingistische 
voorganger de eerste stappen gezet had? 

De burgemeester beweerde met zijn uitspraak dat hij en zijn collega’s zich niet 
zouden inlaten met politiek-ideologische conflicten. Nochtans beleefde de Belgische 

1281  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1872/2, 186.
1282  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1872/2, 189.
1283  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 101.
1284  Hannes, ‘Economisch liberalisme’, 163-168.



348

culture war in deze periode zijn hoogtepunt. De liberaal-katholieke tegenstelling 
bleef  niet langer beperkt tot de politieke wereld, maar drong in alle segmenten 
van de samenleving door.1285 In de Antwerpse politieke geschiedenis wordt het jaar 
1872 doorgaans als een breuk voorgesteld. De Wael liet zich in zijn openingsrede 
ironisch genoeg meteen uit over zijn katholieke tegenstanders van de Meetingpartij: 
“Une détestable équivoque, exploitée avec perfidie par nos adversaires politiques, a 
fait dévier Anvers de cette voie vraiment nationale.”1286 De burgemeester zette het 
contrast nog eens extra in de verf  wanneer hij de programmapunten van het nieuwe 
bestuur toelichtte. De verzoening met het vaderland en het koningshuis was voor 
de burgemeester de eerste en belangrijkste taak. Hij wilde eer betonen “à la patrie 
commune, à ses libres institutions et à la royauté.”1287 Daarnaast zou het nieuwe 
bestuur bijzondere aandacht schenken aan het onderwijs. Hoewel het verre van de 
bedoeling was “d’être hostiles au sentiment religieux”, deelde het stadsbestuur de 
overtuiging dat “l’école doit être laïque, national”.1288

 Toch was de kloof  tussen het Meetingbestuur van Van Put en het doctrinair-
liberale bestuur van de Wael niet altijd zo diep als herhaaldelijk voorgesteld werd. 
De nieuwe stedelijke overheid bouwde verder op enkele tradities en realisaties die 
in het voorgaande decennium geïntroduceerd waren. De Meetingpartij had een 
eigengereide politieke cultuur uitgebouwd die nog lang in het Antwerpse politieke 
denken en handelen zou doorleven.1289 De volkse of  populistische politiekvoering 
– een belangrijk kenmerk van de Meetingperiode – bleef  ook binnen de Liberale 
Federatie een zwaartepunt. Vooral de Geuzenbond zorgde voor een popularisering 
van het liberalisme.1290 In de praktijk zette het bestuur van De Waele enkele 
beleidslijnen van zijn voorganger verder en rondde het verschillende lopende dossiers 

1285  Witte, ‘The battle for monasteries’, 113-126. 
1286  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1872/2, 184.
1287  Ibidem.
1288  Ibidem, 190. Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 94-95; Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 
275.
1289  Duerloo, Raeymaekers, Van Goethem e.a., ‘Bestuur en politiek op een Schoon Verdiep’, 202-203; 
Hancké, ‘De Antwerpse politieke wereld’, 116.
1290  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 72-73 en 87-88; Duerloo, Raeymaekers, Van Goethem 
e.a., ‘Bestuur en politiek op een Schoon Verdiep’, 202; Beyen, Duerloo, Van Goethem e.a., ‘Het 
calimerocomplex van de stad’, 84.
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af.1291 De Meetingpartij had er voor gezorgd dat de doctrinaire Liberale Associatie 
zich opengesteld had voor het flamingantische en het radicale programma van haar 
geestesgenoten, waardoor er vanaf  1872 ook in het beleid aandacht geschonken werd 
aan de Vlaamse cultuur en identiteit en gehoor gegeven werd aan radicaal liberale 
eisen.1292 Ten slotte bleven het leger en de militaire vestingen onder het liberale 
bewind bijzonder onpopulair. Het stadsbestuur bleef  strijden voor een opheffing van 
het Noordkasteel en de afbraak van de Brialmontomwalling.1293

 Naast de bestuurwijze onderzoekt dit hoofdstuk of  de dossiers van de 
standbeelden getekend werden door stedelijke, nationale en eventueel internationale 
politiek-ideologische kwesties en gevoeligheden. Betekende de veronderstelde 
politieke breuk van 1872 ook een breuk in de omgang met de stedelijke ruimte, de 
standbeelden en de straatnamen of  zette het nieuwe liberale bestuur de lijnen die de 
Meetingpartij uitgezet had verder? Werd de politieke partijstrijd die zich met het 
ruiterstandbeeld van koning Leopold I openlijk in de stedelijke ruimte gemanifesteerd 
had ook in deze periode gevoerd? In hoeverre gebruikten De Wael en zijn collega’s 
de standbeelden en het materiële stadslandschap om liberale programmapunten te 
verwezenlijken? 

Naast de eerder vernoemde domeinen namen ook stadsverfraaiing, kunst en 
cultuur een belangrijke plaats in binnen het beleid van De Waels stadsbestuur. 
De burgemeester verwierf  vooral naamsbekendheid dankzij de grootschalige 
stedenbouwkundige ingrepen, de realisatie van tal van openbare gebouwen en de 
oprichting van standbeelden.1294 Tijdens zijn twintig jaar burgemeesterschap brak de 
Antwerpse statuomanie volledig door. In totaal werden achttien initiatieven genomen, 
waarvan er vijf  geweigerd werden en twee pas onder het bewind van Jan van Rijswijck 
voltooid werden, en huldigde het magistraat veertien beelden in. Het succes van 
de standbeelden had door de specifieke waarde die De Wael aan de kunstwerken 
toekende onder andere een lokaal politieke verklaring. De burgemeester erkende 

1291  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 77 en 81.
1292  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 68-70 en 95-97; Hancké, ‘De Antwerpse politieke wereld’, 
115; Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 260 en 276.
1293  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 98-99; Hancké, ‘De Antwerpse politieke wereld’, 115.
1294  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 101-106; Hancké, ‘De Antwerpse politieke wereld’, 116.
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ten volle de politieke betekenis en functie die de publieke beeldhouwwerken konden 
dragen. Zijn inauguratierede leverde meteen een bewijs van dit bewustzijn. Concreet 
zou hij de relatie tussen Antwerpen en de dynastie herstellen aan de hand van de 
verplaatsing van het standbeeld van koning Leopold I: “le premier acte administratif  
des élus du 1r Juillet, l’acte qui doit inaugurer leur présence à l’hôtel de ville d’Anvers, 
soit de décreter qu’Anvers reçoive, sur un terrain communal, la statue de Léopold 
Ir”.1295 Publieke standbeelden maakten van meet af  aan wezenlijk deel uit van het 
nieuwe liberale beleid.
 Het eerste deel van dit hoofdstuk focust net zoals de twee voorgaande op het 
politieke machtscentrum van de Grote Markt. Het liberale stadsbestuur pleegde met 
de oprichting van de monumentale Brabofontein een expliciete, maar geen unanieme 
machtsgreep op deze ruimte. Nadien wordt onderzocht hoe De Waels bestuur de 
Leien en het stadspark van de stadsuitbreiding, die de katholieke Meetingers als 
de hunne beschouwden, poogde op te eisen. Het ruiterstandbeeld verhuisde van de 
private grond net buiten de voormalige stadsomwalling naar een plein dat enkele 
meters verder, maar net binnen de vesting lag. In dezelfde zomer werd ook het 
standbeeld van Leys, waarvan het dossier bijna volledig door het Meetingbestuur 
opgevolgd werd, ingehuldigd op een plek tussen de lanen en het stadspark. Meer 
dan tien jaar later richtte het stadsbestuur op de Kipdorpbrug, die op overgang 
van de Handels- en Kunstlei (huidige Italië- en Frankrijklei) lag, het gedenkteken 
van de Franse Furie op. In en rond het stadspark zelf  ten slotte verrezen tal van 
beelden die politci en kunstschilders herdachten. Met het beeld van de negentiende-
eeuwse Vlaamse literator Hendrik Conscience drong het dan weer een ruimte 
binnen die een eeuwenoude katholieke betekenis droeg. Het laatste deel richt zich 
op standbeelden in ruimtes die met behulp van grootschalige stedenbouwkundige 
ingrepen getransformeerd werden, zoals de Zuidwijk en de Nationalestraat. Het gaat 
na hoe de beeldhouwwerken gerealiseerd werden en welke rol ze speelden binnen 
de projecten die volgens de principes van de liberale stedenbouw en de liberale 
bestuursmentaliteit tot stand kwamen. Doorheen het hoofdstuk zal ook het beleid 

1295  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1872/2, 184.
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inzake de Maria- en heiligenbeelden en de straatnaamgeving, waarmee De Wael en 
zijn collega’s heel bewust omgingen, geregeld terugkeren.

VI.1 Het politieke machtscentrum: de Grote Markt

Onder grote belangstelling van de Antwerpse bevolking vond op 21 augustus 
1887, nog net voor de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen van oktober dat 
jaar, de inhuldiging van de monumentale Brabofontein op de Grote Markt plaats 
(afb. 6.1).1296 Het beeldhouwwerk van Jef  Lambeaux werd traditioneel opgevat als 
het materieel symbool van De Waels doctrinair-liberale stadsbestuur. Enerzijds 
verheerlijkte en ondersteunde het de liberale ideologie, anderzijds was het een 
uithaal naar de katholieke tegenpartij.1297 Lambeaux’ voorstelling weerspiegelde een 
liberale interpretatie van de legende.1298 De stad Antwerpen dankte haar ontstaan en 
ontwikkeling aan de ondernemende handelaars, terwijl de overwinning van Brabo 
naar het bilateraal verdrag van de afkoop van de Scheldetol uit 1863 verwees.1299 
De fontein herintroduceerde daarnaast het Brabobeeld, of  met andere woorden het 
lokale symbool van economische vrijheid, dat in de zestiende eeuw voor enkele jaren 
de gevel van het nieuwe stadhuis gesierd had, maar plaats had moeten ruimen voor 
een Onze-Lieve-Vrouwebeeld.1300 Na eeuwen van verval, herstelde en oversteeg 
het huidige stadsbestuur de voorspoed van de Antwerpse Gouden Eeuw.1301 De 

1296  Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater, 124.
1297  Deseure, Duerloo, Tritsmans e.a., ‘Brandpunt van de stedelijke gemeenschap’, 57; Tritsmans en 
Van Damme, ‘Agorafobie in een moderniserende metropool?’, 35; 57; Lampo, Het stadhuis, 116.
1298  Volgens de legende bevrijdde de Romeinse soldaat Silvius Brabo de stad Antwerpen van de 
reus Druon Antigoon. Antigoon leefde in het oude kasteel het Steen van waaruit hij tol inde bij 
schepen die de Schelde opvoeren. Zeelieden die weigerden te betalen, hakte hij de hand af. Brabo 
overwon Antigoon en liet hem dezelfde straf  ondergaan. De overwinning leverde Antwerpen vrije 
Scheldevaart op. Voor meer informatie over de legende van Brabo en de reus Antigoon, zie Inge 
Schoups, Brabo en de reus: het ware verhaal in woord en beeld (Zwolle 2002).
1299  Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater, 122; Lettens, ‘Over de ontstaansgeschiedenis 
van de Brabofontein’, 5; Deseure, Duerloo, Tritsmans e.a., ‘Brandpunt van de stedelijke gemeenschap’, 
56. Schepen van Schone Kunsten Jean Nauts beklemtoonde deze interpretatie ook in zijn 
inhuldigingstoespraak, zie SAA, MA#13/9, redevoering uitgesproken bij de onthulling van de fontein 
Lambeaux, 21 augustus 1887.
1300  Zie eerder in hoofdstuk IV.
1301  Over het belang van de Schelde en de stedelijke economische geschiedenis voor de negentiende-
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concrete vormgeving en uitwerking van het beeldhouwwerk, ten slotte, beledigden 
de conservatieve katholieke politici. Ze namen aanstoot aan de naakte Brabo en de 
sensuele zeefnimfen die hem omringden.1302

 De Brabofontein was de materiële veruitwendiging van het stedelijke 
ondergrondse waterleidingnet waarmee De Waels bestuur Antwerpen in een 
moderne liberale sanitaire stad omvormde. Het ging niet om een ingeving van 

eeuwse handelsstad, zie bijvoorbeeld Brecht Deseure, Guido Marnef  en Gerrit Verhoeven, ‘Inleiding. 
Een pot vol mosselen: de Schelde en de stedelijke identiteit van Antwerpen (zestiende-twintigste eeuw), 
Tijdschrift voor geschiedenis 123.4 (2010) 480-485; Ilja Van Damme, ‘Scaldis getekend: percepties van 
het economisch welvaren van de stad Antwerpen of  de genese van een handelsideologie (zestiende-
negentiende eeuw)’, Tijdschrift voor geschiedenis, 123.4 (2010) 486-403.
1302  Het Handelsblad, 17 juni 1887; Het Handelsblad, 19 augustus 1887.

Afbeelding 6.1 De inhuldiging van de Brabofontein op 21 augustus 1887 vond plaats onder grote 
publieke belangstelling, 21 augustus 1887.

Bron: SAA, FOTO-OF#5732.
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het moment, maar om een welbewust vooropgezet plan. De concessieakte die het 
in 1879 met de Antwerp Waterworks Company Limited gesloten had, verplichtte de 
maatschappij voor 50.000 BF in de oprichting van een fontein te investeren.1303 De 
sanitaire stad leverde een wezenlijke bijdrage aan de vorming van zedelijk en sociaal 
vrije burgers die centraal stonden in de negentiende-eeuwse doctrinair-liberale 
bestuursmentaliteit.1304 De fontein rechtvaardigde de liberale moraal die draaide 
rond stedelijke autonomie en zelfbestuur. In tegenstelling tot Brussel koos het 
Antwerpse bestuur daarbij niet voor de municipalisatie van het waterbedrijf, maar 
voor het concessiesysteem.1305

De fontein kwam terecht op precies dezelfde plek waar tot kort voordien de 
vrijheidsboom gestaan had. Hoewel deze Belgisch-nationalistische symbolen hun 
betekenis reeds in de jaren 1840 verloren hadden, bleef  het Antwerpse exemplaar 
tot mei 1882 de Grote Markt sieren.1306 Op dat moment besliste het stadsbestuur 
de inmiddels dode boom te vellen. Een deel van de stronk werd overgebracht naar 
het stedelijk Oudheidkundig Museum, terwijl een ander deel verwerkt werd in een 
schrijftafel voor de burgemeester.1307 Ook al besteedden de Antwerpenaren nog 
nauwelijks aandacht aan hun vrijheidsboom, zijn verwijdering weekte toch zekere 
politieke gevoeligheden los. De specifieke band met de Belgische Revolutie had een 
bijzondere betekenis voor de katholieke politici. De periode juist na de Revolutie 
was zeer gunstig geweest voor de katholieke zijde Ze slaagde er in om haar politieke 
macht uit te breiden en de absolute meerderheid op nationaal niveau en in enkele 
steden te verwerven.1308 Het katholieke Handelsblad betreurde het kappen van de 
boom, maar besefte dat hij in de huidige politieke situatie zijn symbolische betekenis 
verloren had: “Hij scheen, in de laatste jaren, nog te willen leven, maar als de vrijheid 
van 1830 zelve dood is, gedood door de geuzerij, wat zou dan het zinnebeeld nog 

1303  Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater, 118.
1304  Joyce, The rule of  freedom, 62-75; Röttger, ‘Capitol and capital’, 28-31 en 35-36.
1305  Röttger, ‘Capitol and capital’, 37.
1306  Lampo, Het stadhuis, 116.
1307  SAA, MA#1362/1, briefwisseling tussen College, secertaris van het Oudheidkundig Museum 
Pieter Génard en stadsarchitect Dens, 23 mei 1882.
1308  Witte, Politieke machtsstrijd, 139-187 en 255-289. 
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moeten leven!”1309 Het liberale bestuur toonde anderzijds, door enkele stamdelen te 
bewaren, respect voor de boom die ooit door een katholieke burgemeester geplant 
was. De symboliek van vrijheid speelde een belangrijke rol in het doctrinair-liberale 
programma van De Waels stedelijk bestuur.
 Hoewel de verwijdering van de boom een open vlakte voor het stadhuis 
creëerde en bijgevolg het huidige stadsbestuur de mogelijkheid bood om de stedelijke 
ruimte van de Grote Markt en het stadhuis naar zich toe te trekken, was het tot 
de zomer van 1887 wachten vooraleer een nieuw materieel symbool op de Grote 
Markt verrees. Intussen was wel reeds de grootschalige interieurrestauratie van 
het stadhuis van start gegaan. Burgemeester Loos had met de muurschilderingen 
van de Leyszaal de eerste stappen gezet, terwijl stadsarchitect Dens onder het 
Meetingbestuur het verbouwingsplan uitgewerkt had. De eigenlijke uitvoering vond 
plaats tussen 1880 en 1885, maar de voltooiing geschiedde uiteindelijk pas in 1899.1310 
Het bestuur van De Wael was net zoals dat van zijn voorgangers op zoek naar een 
waardige uiting van zijn stedelijk zelfbewustzijn, zijn politieke agenda en zijn visie 
op lokale autonomie en verantwoordelijkheid.1311 De Brabofontein was dankzij het 
vrijheidsthema – in dit geval economische vrijheid – overigens nauw verbonden aan 
de voormalige vrijheidsboom.1312 Hiermee vergelijkbaar juichte de liberale krant Le 
Précurseur de locatie van Brabo op de Grote Markt toe: “et dire, par exemple, que 
Brabo personnifiant l’affranchissement, la liberté, il est naturel et convenable de 
l’installer sur le forum où s’élève le monument de nos franchises communales.”1313 
Stedelijke onafhankelijkheid was eveneens een belangrijk aandachtspunt van het 
katholieke Meetingbestuur geweest.

De fontein wakkerde niet enkel de strijd tussen liberale en katholieke politici aan, 
maar wekte ook onderlinge wrevel tussen de liberalen op. Hugo Lettens toonde 
reeds aan dat de voor- en tegenstanders van Lambeaux’ ontwerp, waarvan hij de 

1309  Het Handelsblad, 5 mei 1882.
1310  Maclot en Van Ginneken, ‘De bouwbiografie van het Antwerpse stadhuis’, 133.
1311  Duerloo, Raeymaekers, Van Goethem e.a., ‘Bestuur en politiek op een Schoon Verdiep’, 198 en 
202.
1312  Lettens, ‘Over de ontstaansgeschiedenis van de Brabofontein’, 4; Tritsmans en Van Damme, 
‘Agorafobie in een moderniserende metropool?’, 35.
1313  Le Précurseur, 21 juni 1887.
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eerste versie rond mei 1883 voltooid had, niet eenvoudig op te delen waren volgens 
een respectievelijk liberale en katholieke overtuiging.1314 De liberale krant De 
Koophandel was in haar recensie van het Gentse Salon bijvoorbeeld niet erg lovend 
over het beeldhouwwerk dat er aan het brede publiek tentoongesteld werd.1315 Ook de 
stedelijke Commissie van Schone Kunsten, die op verzoek van het Antwerpse College 
Lambeaux’ voorstel onderzocht, uitte sterke twijfels. Uiteindelijk aanvaardde ze het 
beeld in december 1883, nadat de beeldhouwer er nog verschillende aanpassingen 
aan doorgevoerd had.1316 
 Daarnaast was de keuze voor de Grote Markt als oprichtingsplaats geen 
vanzelfsprekendheid geweest. Lambeaux koesterde van bij aanvang de wens om zijn 
sculptuur in zijn geboortestad, vlak bij zijn geboortehuis op de Grote Markt, op te 
richten.1317 De Commissie van Schone Kunsten volgde zijn suggestie en droeg in 
maart 1884 het politieke stadshart voor. Brabo kon er voor het zestiende-eeuwse 
stadhuis en in de nabijheid van de Schelde en het Steen geplaatst worden.1318 Hoewel 
de gemeenteraad de aanbevelingen goedkeurde, werd de discussie over de locatie twee 
maanden later opnieuw geopend.1319 Enkele andere opties, zoals de Brouwersvliet en 
de hoek tussen de Kuipers- en Zilversmidstraat, werden in beschouwing genomen. 
De raadsleden verwierpen beiden meteen vanwege hun respectievelijk maritieme 
en commerciële karakter. De Grote Markt genoot de voorkeur dankzij haar 
uitgestrektheid, historische reminiscentie en de wisselwerking tussen het standbeeld, 
het stadhuis en de omringende gildenhuizen. De verfijnde moderne en Vlaamse stijl 
van het beeldhouwwerk zou de gevel van het stadhuis niet ondermijnen, maar eerder 
“uit het oogpunt der versiering, […] als het ware de Grootemarkt voltooien”.1320 De 

1314  Lettens, ‘Over de ontstaansgeschiedenis van de Brabofontein’, 8. 
1315  Ibidem, 7; De Koophandel, 25 oktober 1883.
1316  SAA, MA#1301, verslag Commissie van Schone Kunsten, 22 december 1883.
1317  Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater, 122.
1318  SAA, MA#1301, verslag Commissie van Schone Kunsten, 4 maart 1884.
1319  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1884/1, 155; SAA, MA#1301, uittreksel College, 5 mei 1884; 
ibidem, brief  van College aan Commissie van Schone Kunsten, 6 mei 1884.
1320  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1884/2, 32.
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gemeenteraad nam het verslag van de Commissie zonder enige woordenwisseling 
aan.1321

 Meer dan een jaar later wees burgemeester De Wael de Grote Markt alsnog 
van de hand. Hij pleitte voor de Van Dijckkaai (huidige Ernest Van Dijckkaai) 
die langs de oever van de Schelde en naast het Steen lag (afb. 6.2).1322 De officiële 
redenering achter zijn keuze was de rechtstreekse band tussen de legende van Brabo 
en Antigoon, de Schelde en het kasteel. Daarnaast was de Grote Markt volgens hem 
niet ruim genoeg, in tegenstelling tot de wijdse vlakte van de kaaien.1323 Waarschijnlijk 
wou De Wael de nieuwe kaaien, die van ontzettend groot belang waren voor de 
stijgende economische welvaart van Antwerpen, met een indrukwekkend monument 
bekronen en rechtvaardigen. In naam van de modernisering van de haven had tussen 
1877 en 1885 de omstreden rechttrekking van de Scheldekaaien plaatsgevonden (afb. 
6.3). Het oudste stadsdeel rond de Werf  en het Burchtplein verdween, waardoor 
vele Antwerpenaren onteigend werden en zich genoodzaakt zagen te verhuizen.1324 
De ommezwaai van De Wael leidde tot onenigheid binnen het homogeen liberale 
schepencollege: Joseph Lefebvre en Evarist Allewaert volgden het idee van hun 
burgemeester, terwijl Arthur Van den Nest en Jean Nauts de eerdere beslissing van 
de gemeenteraad verdedigden.1325 Na proefopstellingen op beide plaatsen bleven 
alle Commissieleden, met uitzondering van Jan van Beers, overtuigd van de Grote 
Markt.1326 Op 21 juni 1887 stemde uiteindelijk een kleine meerderheid – twaalf  
stemmen tegen elf  – voor deze laatste locatie.1327 De katholieken lieten hun kans 
niet onbenut om munt te slaan uit deze tweestrijd. Het Handelsblad bracht “hulde aan 

1321  Ibidem, 31-33.
1322  SAA, MA#1301, uittreksel College, 7 september 1885.
1323  Ibidem, brief  van College aan Commissie van Schone Kunsten, 31 oktober 1885.
1324  Bertels, Building the city, 266; Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, 241. Buyst, 
‘De gemeentepolitiek met betrekking tot de ruimtelijke ordening’, 187-188.
1325  SAA, MA#1301, uittreksel College, 26 oktober 1885.
1326  Ibidem, verslag Commissie van Schone Kunsten, 3 juni 1887.
1327  SAA, MA#1301, uittreksel gemeenteraad en overzicht stemming, 21 juni 1887; Stad Antwerpen, 
Gemeenteblad, 1887/1, 531.
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Afbeelding 6.2 Grondplan van de Van Dijckkaai (huidige Ernest Van Dijckkaai) waarop 
stadsingenieur Gustave Royers met een rode stip de plaats voor de Brabofontein aanduidde, 1885.

Bron: SAA, MA#1301, appropriation de la partie centrale des quais de l’Escaut, 21 oktober 1885.

Afbeelding 6.3 Zicht op de Van Dijckkaai tijdens de rechttrekking van de Scheldekaaien, 1877-1884.
Bron: SAA, FOTO-ALB#2131.
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de 11, die ten minste hebben begrepen dat er iets anders op de Groote-Markt staan 
moest dan een clown, die daar op één been danst.”1328

 Uit de discussies over de oprichtingsplaats bleek bovendien dat sommige 
liberalen zich ongemakkelijk voelden bij een naakte figuur in het politieke epicentrum. 
De liberale stadsingenieur Gustave Royers, bijvoorbeeld, raadde aan het Brabobeeld 
voor het Hôtel du Nord, dat op de hoek tussen de Maalderijstraat en de Grote Markt 
lag, te plaatsen. Hier zou Brabo zijn gezicht naar de Schelde kunnen wenden en zou 

1328  Het Handelsblad, 23 juni 1887.

Afbeelding 6.4 Brabo draait zich met zijn naakte achterwerk in 
de richting van het stadhuis, 1890-1910.

Bron: SAA, GP#6775.
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zijn naakte achterwerk minder zichtbaar zijn dan wanneer het beeld centraal op het 
plein geplaatst zou worden. Uiteindelijk werd Brabo in het midden van de Grote 
Markt opgericht, met zijn rug in de richting van het stadhuis (afb. 6.4).1329 Later 
was van deze terughoudendheid echter niet veel meer te bespeuren. De Koophandel 
verontwaardigde zich over een artikel van Het Handelsblad dat de spot dreef  met 
het beeldhouwwerk. De auteur van de laatste krant wist niets van kunst af  en was 
“enkel bezield […] met overdreven en misplaatsten politieke hartstocht of  wel een 
onoverwinnelijken afschrik van de naaktheid hebben.”1330

Achter de oprichting van de Brabofontein school een veel complexer verhaal dan 
louter een culture war die tussen de Antwerpse liberalen en katholieken woedde. 
De stedelijke ruimte van de Grote Markt omvatte een geschiedenis waaraan de 
Meetingers mee vorm gegeven hadden en die door hun liberale opvolgers niet 
radicaal gewist, maar eerder hergebruikt werd. Vrijheid, stedelijke onafhankelijkheid 
en lokale rechten waren thema’s die ook voor het Meetingbestuur van Van Put van 
belang geweest waren. Bovendien werd de fontein niet enkel tegengewerkt vanuit 
de katholieke zijde, maar leidde ze ook tot onenigheden binnen het homogeen 
liberale stadsbestuur en de Antwerpse liberale familie in het algemeen. Lambeaux’ 
beeldhouwwerk stond op het moment van zijn ontstaan zeker niet synoniem voor een 
krachtig en eensgezind stadsbestuur, zoals het symbool in de historiografie geregeld 
voorgesteld werd.

VI.2 Hoe de liberalen “pronken met het schoon en de verdiensten der 
Meeting”1331 

De meeste standbeelden die onder burgemeester De Wael opgericht werden, 
verschenen langs de Leien en in en rond het stadspark. Van 1876 tot het einde 
van zijn burgemeesterschap lieten de liberale bestuursleden deze ruimte niet los. 
Ze richtten er achtereenvolgens het standbeeld van Loos, Quinten Matsijs, Jacob 

1329  SAA, MA#1301, verslag Commissie van Schone Kunsten, 3 juni 1887.
1330  De Koophandel, 23 augustus 1887.
1331  Het Handelsblad, 23 juli 1873.
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Jordaens en Evarist Allewaert op. De grote ringboulevard en het stadspark waren 
de pronkstukken van stadsingenieur Van Bevers uitbreidingsplan. Het voorgaande 
Meetingbestuur had veel tijd en financiële middelen in de uitvoering en voltooiing 
van het plan geïnvesteerd, waardoor de Leien, het stadspark en de nieuwe woonwijken 
een bijzondere betekenis voor de Meetingers droegen. Burgemeester De Wael en zijn 
collega’s waren zich hier ongetwijfeld bewust van. Het volgende gedeelte onderzoekt 
in hoeverre ze de Meetingistische realisaties ongemoeid lieten of  in hoeverre ze 
de noodzaak voelden in te grijpen en zich de ruimte toe te eigenen. Hierbij wordt 
gekeken naar de verschillende bestuurstechnieken die het stadsbestuur in dit proces 
gebruikte.

VI.2.1	 De	katholiek-Meetingistische	Leien	herzien

Balanceren op de stadsrand: de verplaatsing van het standbeeld van koning Leopold I

Vijf  dagen na de openingsreden van burgemeester De Wael belastte de gemeenteraad 
de gemengde Commissie van Schone Kunsten, Openbare Werken en Wegenis 
met het onderzoek naar een nieuwe locatie voor het ruiterstandbeeld van koning 
Leopold I.1332 Raadslid J. Van den Bogaert plaatste echter een kanttekening bij 
de gevolgde werkwijze. Hij geloofde dat deze zaak niet heropend mocht worden 
zonder dat de oorspronkelijke uitvoeringscommissie zich tot het College of  de 
gemeenteraad gewend had. Het beeld behoorde immers “aan niemand toe dan aan 
de inschrijvers.”1333 Schepen van Schone Kunsten Jacques Cuylits ging hier tegenin. 
Het vorige bestuur had de vraag van het Centraal comité en de Koophandelskamer 
onbeantwoord gelaten, waardoor het slechts een voorlopige oprichting betrof. Hij 
redeneerde dat een beslissing “die een einde moet stellen aan den voorloopigen staat 
van zaken” noodzakelijk was.1334 Raadsheer Edouard Van Peborgh, tevens lid van 
de Kamer van Koophandel, sprong Cuylits bij en stelde – in tegenstelling tot het 

1332  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1872/2, 202.
1333  Ibidem, 199.
1334  Ibidem, 201.
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argument waarmee het Meetingbestuur de plaatsaanduiding destijds afgewimpeld 
had – dat “aujourd’hui, ce moment est venu.”1335

 Nog in dezelfde maand kwam het verslag van de gemengde Commissie in de 
gemeenteraad voor. De Commissie had unaniem beslist “que la place St.-Georges est 
le meilleur emplacement d’Anvers agrandi, pour y ériger la statue équestre de Léopold 
I.”1336 Zelf  motiveerde ze de keuze voor het Sint-Jorisplein op basis van esthetische 
en historische redenen. Op deze plek stond tot rond 1866 de Sint-Jorispoort als 
onderdeel van de zestiende-eeuwse Spaanse omwalling (afb. 6.5). De poort werd 
tussen 1542 en 1545 gebouwd en op 25 november van dat laatste jaar met een 
Blijde Intrede van Keizer Karel V ingehuldigd. Het bouwwerk kreeg als bijnaam de 
Keizerspoort.1337 Vele eeuwen later, in 1831, maakte ook koning Leopold I zijn eerste 
Antwerpse Blijde Intrede langs deze poort.1338 De plaatskeuze en de achterliggende 
motivering stemden letterlijk overeen met het voorstel dat de Commissie Van Bever, 
Dens en Geefs in januari 1866 aan het Meetingistische schepencollege gedaan had.1339

 Opmerkelijk was dat het Sint-Jorisplein strikt genomen binnen de voormalige 
omwalling lag en dus niet in het vergrote deel of  in de nieuwe wijken van Antwerpen. 
Hoewel de Commissie van Schone Kunsten, Openbare Werken en Wegenis dit niet 
expliciet in haar verantwoording vermeldde, schuilde hier waarschijnlijk dezelfde 
gedachtegang als in 1866 achter. Toen beschouwden Van Bever, Dens en Geefs het 
plein als onderdeel van de stadsuitbreiding, aangezien het pas na de afbraak van de 
vestingwerken tot stand gekomen was (afb. 6.6).1340 Tijdens de officiële overhandiging 
van het beeld aan de stad, op 21 juli 1873, koppelde burgemeester De Wael deze 
specifieke geschiedenis aan de verdiensten van koning Leopold I: “Het standbeeld van 
den vrijmakenden Koning bevindt zich daar, waar vroeger de spaansche vestingen 
Antwerpen als in eenen ijzeren band hielden gekneld. Door de wet van 9 juni 1859, 
welke de afbraak van onze verschansingen en de daarstelling der groote omheining 

1335  Ibidem.
1336  Ibidem, 213.
1337  Piet Lombaerde, ‘De vroege versterkingswerken van Antwerpen en de Spaanse omwalling: 
vanaf  ca. 1507 tot het einde van de Spaanse Successieoorlog in 1713’, in: Lombaerde (red.), Antwerpen 
versterkt, 24 en 28; vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 292.
1338  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1872/2, 213.
1339  SAA, MA#955/3, brief  Commissie Van Bever-Dens-Geefs aan College, 16 januari 1866.
1340  Ibidem.
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Afbeelding 6.5 Detail van de Sint-Jorispoort, ook wel Keizerspoort, Mechelse poort of Berchemse 
poort genoemd, uit het Antwerpse stadsgezicht van Virgilius Bononiensis, 1565. De poort werd in 

1866 afgebroken, waarna op de plek het ruiterstandbeeld van koning Leopold I opgericht werd.
Bron: Museum Plantin-Moretus, Prentenkabinet, UNESCO Werelderfgoed.

Afbeelding 6.6 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et de son agrandissement général van Jean 
Baptist Van de Kerckhove, 1868. Op de plek van de voormalige Sint-Jorispoort, die in de onderlaag 
van	de	plattegrond	in	fijne	zwarte	lijnvoering	zichtbaar	is,	zou	een	plein	aangelegd	worden.
Bron: SAA, 12#4197.
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Afbeelding 6.7 Het 
ruiterstandbeeld van 
koning Leopold I op 
de Leopoldplaats, ca. 
1889. Voor de plaatsing 
van het hekwerk 
met gaslaantaarns 
ondervond het 
stadsbestuur van 
Léopold De Wael 
tegenwerking van de 
katholieke provinciale 
Bestendige Deputatie.
Bron: SAA, FOTO-
OF#4453.

Afbeelding 6.8 Detail uit het plan Anvers van Jean Baptist Van de Kerckhove, 1870. Zoals de kaart 
aantoont, betrof de verhuis van het ruiterstandbeeld van het private terrein naar het openbare 

plein slechts enkele meters.
Bron: SAA, 12#4206.
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vaststelde, te bekrachtigen, heeft Leopold I onder ’t zedelijke zoo wel als onder ’t 
stoffelijke opzicht de wezenlijke vrijmaking van Antwerpen geteekend.”1341 Om de 
band tussen de voormalige koning, het beeld en de geschiedenis van de locatie te 
versterken, had het College het Sint-Jorisplein omgedoopt tot Leopoldplein (huidige 
Leopoldplaats).1342 De Wael bestempelde bovendien het nieuwe stadsgedeelte als 
“Leopoldstad”.1343 Door het politieke ideaal van royalisme aan de stadsuitbreiding te 
koppelen, legde zijn bestuur beslag op deze stedelijke ruimte.
 De enige vertraging waarmee het stadsbestuur tijdens de afhandeling van 
het dossier rekening had moeten houden, was de goedkeuring tot oprichting die 
het van de bestendige deputatie moest verwerven. Het Sint-Jorisplein viel onder de 
categorie ‘grote wegen’, waardoor de provincie er zeggenschap over had.1344 Lang 
moest het bestuur echter niet wachten. Op 2 december 1872, een kleine maand 
nadat het College de aanvraag opgezonden had, ontving het de officiële toelating 
van provinciegouverneur Edward Pycke d’Ideghem.1345 Heel anders verliep het 
wanneer de stad een traliehek met gaslantaarns rond het beeld wilde plaatsen. 
Opnieuw diende de stad een aanvraag tot goedkeuring bij de provincie in.1346 Deze 
keer oordeelde de Bestendigde Deputatie dat het advies van de KCM noodzakelijk 
was.1347 De gemeenteraad vermoedde de bewuste tegenwerking van de deputatie, die 
inmiddels volledig uit katholieke leden samengesteld was.1348 Raadslid Georges Gits 
stelde bijvoorbeeld: “De bestendige deputatie heeft het doel bereikt dat zij zich had 
gesteld, namelijk te beletten dat wij het gedenkteeken van Leopold I, vóór de komst 

1341  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1873/2, 9.
1342  SAA, MA#955/3, uittreksel College, 11 juli 1873; vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse 
straatnamen, 292.
1343  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1873/2, 10.
1344  Ibidem, 1872/2, 214; ‘Loi communale’, 54.
1345  SAA, MA#955/3, brief  van gouverneur Pycke d’Ideghem aan stadsbestuur, 2 december 1872.
1346  Ibidem, brief  van College aan gouverneur Pycke d’Ideghem, 30 juni 1874.
1347  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1874/2, 97.
1348  Heylen, de Nil, d’Hondt e.a., Geschiedenis van de provincie Antwerpen, 60; Wils, ‘Antwerpen 
hoofdstad van de Vlaamse beweging’, 317.
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van ’s Konings zoon, zouden voltooien.”1349 Midden augustus 1874 zou Leopold II 
een officieel bezoek aan Antwerpen brengen (afb. 6.7).1350

Net zoals in de jaren 1860 vond er rond het ruiterstandbeeld een ideologische strijd 
plaats. De Waels liberale regering beklemtoonde gedurig het kwaad opzet en de 
betreurenswaardige vergissingen van zijn Meetingistische voorganger. Zelfs in 
het rapport van de Commissie van Schone Kunsten, Openbare Werken en Wegenis 
vielen harde woorden over de conservatieve tegenpartij: “L’ancienne Administration 
communale a eu tort de ne pas se rendre aux voeux du commerce qui est la force vive 
de notre population; voilà pour l’abus du pouvoir.”1351 Ook ruimtelijk gezien maakten 
De Wael en zijn collega’s hun tegengestelde visie duidelijk. Enerzijds verkoos het 
de oprichtingsplek die ook onder het Meetingbestuur opgeworpen was, maar die 
de partij uiteindelijk afgewezen had. Anderzijds verhuisde het ruiterbeeld slechts 
enkele meters van plaats (afb. 6.8). Het oorspronkelijk private terrein grensde aan de 
oostelijke zijde van de Kunstlei, terwijl de nieuwe publieke plaats langs de westelijke 
zijde lag. De verplaatsing leek een absurde onderneming, waarmee de liberale 
bestuursleden juist op de schijnvertoning van Van Put en zijn raadsleden wilden 
wijzen. Het kostte duidelijk weinig moeite om het beeld op een publieke stadsgrond 
te plaatsen.
  De conservatieve Meetingpartij probeerde van haar kant de Antwerpenaren 
er van te overtuigen dat ze zich nooit schuldig had gemaakt aan anti-royalistische 
beledigingen.1352 In een publicatie bracht de partij verschillende argumenten naar 
voren die het tegendeel bewezen.1353 Ze maakte een opsomming van enerzijds 
conservatieve of  Meetingistische en anderzijds liberale personen die destijds een 
financiële bijdrage geleverd hadden aan het beeldhouwwerk. De eerste groep telde 
meer namen en had een veel groter bedrag verzameld dan de tweede groep.1354 
Ondertussen was er op het politieke toneel ook een nieuwe speler opgedoken. De 
socialisten kantten zich openlijk tegen de monarchie en het koningshuis. De katholieke 

1349  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1874/2, 99.
1350  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 93-94.
1351  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1872/2, 212.
1352  L’Escaut, 6 september 1872; Het Handelsblad, 4 juli 1873; ibidem, 6 juli 1873.
1353  Visite de Sa Majesté Léopold II à Anvers: la vérité au roi et au pays (Antwerpen 1873) 123-131.
1354  Het Handelsblad, 19 juli 1873.
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en liberale partij beschouwden ze als gelijken: “Wie koning zegt, zegt immers kerk, 
dus!...”1355 De Meetingpartij beweerde op haar beurt dat sommige gemeenteraadsheren 
lid waren van de Internationale en dus het socialistische gedachtegoed aanhingen.1356 
De socialisten en katholieken hadden dan weer gemeen dat ze de onnodige kosten 
die publieke standbeelden met zich meebrachten, bekritiseerden. Het Handelsblad 
begreep niet “hoe een raad, die beloofd had niets dan nuttige instellingen voor het 
volk te maken, dewijl er reeds meer dan genoeg voor de pracht gedaan was – hoe deze 
begint met eene beeldenmakerij, die altijd veel geld kosten en zelfs, in dit geval, geen 
reden van bestaan heeft.”1357 Volgens de socialistische krant De Werker verkwistte 
de stedelijke overheid “100,000 franks der stadskasse, die het werkvolk nog eens zal 
moeten uitzweeten”.1358

Hendrik Leys “fut une personnalité artistique”1359

De officiële overdracht van het ruiterstandbeeld van Leopold I aan de stad bereidde 
de gemeentefeesten van midden augustus 1873 voor. Op het programma stond onder 
andere de inhuldiging van het standbeeld van Leys, waartoe het initiatief  reeds in 
1869 onder burgemeester Van Puts bestuur genomen werd. Schepen Cuylits bracht 
in de gemeenteraadszitting van 7 oktober 1872 de voorgeschiedenis en een huidige 
stand van zaken.1360 In zijn voordracht was geen enkele zweem van vijandigheid 
tegenover het voorgaande Meetingbestuur te bespeuren en ook in andere liberale 
middens was de toon mild. De doctrinair-liberale Précurseur deelde haar lezers mee 
dat “la commission est d’avis que l’achèvement de la statue se fasse et que son érection 

1355  De Werker, 21 september 1872; ibidem, 19 juli 1873. 
1356  Journal d’Anvers, 4 september 1872.
1357  Het Handelsblad, 3 september 1872. Zie ook Het Handelsblad, 4 september 1872 en Het Handelsblad, 
10 september 1872.
1358  De Werker, 19 juli 1873.
1359  SAA, MA#13/9, redevoering uitgesproken bij de onthulling van het standbeeld van Leys, 19 
augustus 1873.
1360  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1872/2, 272-275.
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ait lieu avec les moyens et sur les bases déjà discutés et approuvés par le conseil 
précédent.”1361 
 De inhuldigingsceremonie op de Louiza-Marialei, langs de zijde van de 
Kunstlei, bleef  eveneens gevrijwaard van partijpolitieke twisten (afb. 6.9). De 
verschillende kranten leverden slecht bescheiden besprekingen.1362 De rust die rond 
Leys heerste, kwam voort uit de oorsprong van het dossier en uit de betekenis van zijn 
figuur. De Meetingpartij kon moeilijk kritiek uiten op een van haar eigen initiatieven. 
Leys’ talent en verdiensten konden echter niet exclusief  door de Meeting toegeëigend 
worden. Als voormalig liberaal raadslid herkende ook de liberale partij zich in zijn 
persoonlijke waarden en overtuigingen. Opvallend genoeg ging De Wael in zijn 
inhuldigingstoespraak niet in op de politieke verwezenlijkingen van de kunstschilder. 
Wel maakte hij, naar aanleiding van de aanwezigheid van koning Leopold II, de ene 
na de andere nationaalgezinde uitlating. Hij sprak bijvoorbeeld over Leys’ specifieke 
bijdrage aan de wedergeboorte van de Belgische kunst en bedankte de koning en de 
overheid voor de schilderijen en het standbeeld die de stad dankzij hun medewerking 
had kunnen verwerven en realiseren (afb. 6.10).1363

 Zoals de conservatief-katholieke krant L’Escaut suggereerde, wantrouwden 
de liberalen het stilzwijgen van de katholieke zijde: “La presse doctrinaire constate le 
silence absolu, […], pendant les fêtes. C’est pourtant la conséquence bien naturelle de 
l’abstention de nos amis politiques. Mais, les organes de la coterie déchue s’étonnent 
toujours, quand ils voient leurs adversaires conserver invariablement une attidude 
loyale et france.”1364 De achterdocht was waarschijnlijk gewekt door de talrijke punten 
van kritiek die de katholieke pers op de voorbereidingen van de feesten geuit had. 
Enerzijds merkte ze op dat de religieuze processie die traditioneel op de eerste dag 
van de feesten plaatsvond, was “verbannen door de geuzen.”1365 Anderzijds stelde ze 
zich vragen bij de opbouw van het programma. De inhuldiging van Leys’ standbeeld 
was initieel voorzien op 16 augustus, terwijl Leopold II pas een dag later Antwerpen 

1361  Le Précurseur, 8 oktober 1872.
1362  Zie bijvoorbeeld Het Handelsblad, 19 augustus 1873; L’Opinion, 19-20 augustus 1873; Le Précurseur, 
20 augustus 1873.
1363  SAA, MA#13/9, redevoering uitgesproken bij de onthulling van het standbeeld van Leys, 19 
augustus 1873.
1364  L’Escaut, 21 augustus 1873.
1365  Het Handelsblad, 23 juli 1873. Zie ook Het Handelsblad, 25 juli 1873.
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Afbeelding 6.9 Detail uit het Nouveau plan guide de la 
ville d’Anvers van Aloïs Scheepers met aanduiding van 
de Maria-Louizalei waar het standbeeld van Hendrik 
Leys op 19 augustus 1873 ingehuldigd werd, 1874.
Bron: SAA, 12#12548.

Afbeelding 6.10 Het standbeeld van 
kunstschilder Hendrik Leys op de square 

van de Maria-Louizalei, 1880-1890.
Bron: SAA, FOTO-GF#1247.
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zou bezoeken. “M. De Wael avait-il secrètement résolu de reléguer l’inauguration 
de la statue de notre illustre peintre au second plan des fêtes, par rancune pour 
l’administration meetinguiste qui a decrété l’érection de ce monument?”, vroeg 
L’Escaut zich dan ook af.1366 Het stadsbestuur sleutelde nadien nog aan het schema. 
Uiteindelijk ging het koninklijk bezoek van twee dagen later dan oorspronkelijk 
gepland door en werd het standbeeld van Leys in zijn aanwezigheid ingehuldigd.1367 
Het Handelsblad concludeerde dat het programma van de gemeentefeesten er in het 
algemeen goed uitzag, “maar ongelukkig, moeten onze stadhuismannen in alles, 
pronken met het schoon en de verdiensten der Meeting.”1368 De krant maakte een 
opsomming van allerhande stedenbouwkundige en architecturale verwezenlijkingen 
die het resultaat waren van het voormalige Meetingbestuur. Hieronder bevonden 
zich onder meer de beelden van Leys en Leopold I, het Beursgebouw, de dokken en 
de Vlaamse schouwburg.1369

De expliciet liberale toe-eigening van de Leien: de Franse Furie

Meer dan tien jaar later, op 2 mei 1885, werd op de Kipdorpbrug het gedenkteken 
van de Franse Furie van zijn sluier ontdaan (afb. 6.11).1370 De Kipdorpbrug grensde 
onmiddellijk aan de Leien, ter hoogte van de overgang tussen de toenmalige Handels- 
en Kunstlei. Het plein werd gedomineerd door de Vlaamse schouwburg die er door 
stadsarchitect Dens vanaf  1869 opgericht was (afb. 12). De inhuldiging vond in 1874 
plaats onder het stadsbestuur van De Wael, maar de katholieke partij aanschouwde 
het niettemin als “Meetingwerk”.1371 De keuze voor de Kipdorpbrug als plaats voor 
de Franse Furie werd in eerste instantie gestuurd door (bouw)historische motieven. 
Tot rond 1866 stond op deze plek de Kipdorppoort (Alençonpoort of  Borgerhoutse 
poort) van de zestiende-eeuwse Spaanse omwalling. De paramentstenen van het 
bouwwerk bleven na afbraak van de omwalling bewaard in de Blauwe Toren, het enige 

1366  L’Escaut, 22 juli 1873. Zie ook Het Handelsblad, 23 juli 1873.
1367  Journal d’Anvers, 17 augustus 1873; Le Précurseur, 18 augustus 1873; L’Escaut, 18 augustus 1873.
1368  Het Handelsblad, 23 juli 1873. 
1369  Ibidem.
1370  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 199.
1371  Het Handelsblad, 23 juli 1873.
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Afbeelding 6.11 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et ses environs van Richard Huybrechts met 
aanduiding van de Kipdorpbrug die aan de Leien en Gemeenteplaats grensde en waar de Vlaamse 

schouwburg tussen 1869 en 1874 gebouwd werd, 1888.
Bron: SAA, 12#8849.

Afbeelding 6.12 De 
Franse Furie prijkte 

voor de Vlaamse 
schouwburg op 

de Kipdorpbrug, 
tweede helft 

negentiende eeuw.
Bron: SAA, 

40#1017.
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onderdeel van de omwalling dat overeind bleef. Het Meetingbestuur engageerde zich 
de Kipdorppoort herop te richten, maar kon zijn voornemen niet waarmaken.1372

 Op 23 november 1882 ontving het Antwerpse schepencollege een brief  in 
verband met de 300ste verjaardag van de Franse Furie.1373 De Vlaamsche Vrijzinnige 
Vereeniging (VVV) wilde een groot herdenkingsfeest organiseren en een gedenksteen 
plaatsen.1374 Onder meer raadsleden August Michiels en Jan van Rijswijck waren 
lid van de VVV en bekleedden er respectievelijk de functies van voorzitter en 
ondervoorzitter. Samen met enkele andere Vlaamsgezinde radicalen hadden ze als 
reactie op de steeds grotere druk van de Franstalige docrinairen binnen de Liberale 
Vlaamse Bond in november 1880 hun krachten gebundeld. De VVV trad op tegen 
de verfransing van de liberale partij en het politiek bestuur in het algemeen en wilde 
van de Vlaamse belangen een permanent aandachtspunt maken.1375

 De stedelijke Commissie van Feesten onderzocht het verzoek, waarna de 
bevoegde schepen Ferdinand van der Taelen verslag uitbracht aan zijn collega’s. 
De Commissie en het College liepen warm voor het idee en hadden meteen een 
grootser project voor ogen.1376 Op 17 januari 1883, dag op dag 300 jaar na de 
gebeurtenissen, stelde het schepencollege het initiatief  aan de gemeenteraad voor 
om op de Gemeenteplaats een gedenkteken aan de Franse Furie op te richten. Het 
College verachtte het Meetingbestuur omdat deze de poort, “dit gedenkteeken 
van moed en burgerkracht”, afgebroken had. Het voornemen van de Meeting tot 
heroprichting was zonder gevolg gebleven en dus “tussen de vele nadeelige posten 
die hunne erfenis ons overliet, hebben wij [het huidige stadsbestuur] ook dezen te 
vereffenen gevonden.”1377 Nadat een eigen onderzoek naar een nieuwe plek voor de 

1372  Bertels en Van Goethem, ‘Vergankelijke stedelijke ruimte’, 137-142; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 
1882/2, 445-453.
1373  De Franse Furie vond plaats op 17 januari 1583 en brak letterlijk aan de Kipdorppoort uit. 
De landsheer van de Nederlanden, Frans van Alençon, of  Frans van Anjou, beraamde een 
verrassingsaanval op Antwerpen om meer macht te verwerven, maar zijn plan lekte uit. Antwerpen 
was voorbereid en de burgers verzetten zich met man en macht tegen de hertog en zijn gevolg. Zie 
van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 200.
1374  SAA, MA#22/6, brief  van Vlaamsche Vrijzinnige Vereeniging aan College, 23 november 1882.
1375  Janine Beyers-Bell en Marc Somers, ‘Vlaamsche Vrijzinnige Vereeniging’, in: Reginald de 
Schryver, Bruno de Wever, Gaston Durnez e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging: 
R-Z (Tielt 1998) 3435-3436.
1376  SAA, MA#22/6, uittreksel College, 15 december 1882.
1377  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1883/1, 11.
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poort op niets uitgedraaid was, stelden de schepenen voor om “uit de stenen der 
Borgerhoutsche poort overblijvende, een nieuw gedenkteeken” te construeren.1378 
Het katholieke Handelsblad negeerde de zware beschuldigingen en juichtte het 
initiatief  in zekere zin zelfs toe. De krant probeerde het echter wel zo te draaien dat 
het idee vanuit Meetingistische hoek kwam: “De raad van Antwerpen heeft eindelijk 
gezien, dat wij gelijk hadden, toen wij zegden dat het de steenen niet waren, maar de 
grond, het hier dat in de neêrlaag der Franschen moest herdacht worden.”1379

 Burgemeester De Wael deelde in dezelfde gemeenteraadszitting mee dat 
het College stadsingenieur Royers gecontacteerd had met de vraag een ontwerp 
uit te werken.1380 Royers vond de onbeschutte en ruime plaats voor de Vlaamse 
schouwburg ongeschikt voor een gedenkteken met geringe afmetingen. Moest 
het College toch bij zijn gedacht van een bescheiden monument, zoals een obelisk, 
blijven, had hij reeds een ontwerp voor handen. Voor een groter project raadde hij 
aan een beeldhouwer aan te stellen of  een wedstrijd uit te schrijven. Daarnaast greep 
Royers de kans een geheel nieuw idee voor te stellen. Hij transformeerde het puin tot 
een soort van trofeeën die in het midden van de twee squares op de Gemeenteplaats 
opgesteld konden worden.1381 De gemengde Commissie van Schone Kunsten en 
Openbare Werken startte een onderzoek met proefopstellingen naar deze laatste 
suggestie.1382 Op 30 mei verwierp het College deze optie en keerde het – opvallend 
genoeg met tegenstem van de schepen van Schone Kunsten Cuylits – terug naar het 
oorspronkelijke idee. Het koos definitief  voor een bescheiden gedenkteken op het 
plein voor de Vlaamse schouwburg.1383

 Enkele dagen later opteerde het College voor een wedstrijdprocedure.1384 Het 
reglement, uitgewerkt door ingenieur Royers en de Commissie van Schone Kunsten, 
bepaalde de precieze locatie waar het gedenkteken opgebouwd moest worden, 
namelijk op het snijpunt van de middellijnen van de Vlaamse schouwburg en de 

1378  Ibidem.
1379  Het Handelsblad, 18 januari 1883.
1380  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1883/1, 11-12.
1381  SAA, MA#22/6, brief  van stadsingenieur Gustave Royers aan College, 17 januari 1883.
1382  Ibidem, briefwisseling tussen Commissie van Schone Kunsten, College en Royers en zittingen 
Commissie van Schone Kunsten, januari-mei 1883.
1383  Ibidem, uittreksel College, 30 mei 1883.
1384  Ibidem, uittreksel College, 4 juni 1883.



373

Gemeenteplaats.1385 Deze locatie droeg een bijzondere betekenis, want het was de 
plek “waar de Borgerhoutse poort voorheen stond, in andere woorden, waar onze 
voorouders hunne vrijheden en rechten verdedigd, en den vreemdeling verjaagd 
hebben. Het is tezelfder tijd de grens der thans geslechte oude vestingen.”1386 Net 
zoals het ruiterstandbeeld van Leopold I, werd het standbeeld van de Franse Furie 
op de exacte locatie van een voormalige stadspoort geplaatst (afb. 13). De plaatskeuze 
sloot aan bij de vereiste die de eerdere gemeenteraadsbeslissing van 17 januari 
stelde, namelijk dat het beeld enerzijds de Franse Furie zou herdenken, anderzijds 

1385  Ibidem, documenten in verband met prijskamp Royers, Commissie van Schone Kunsten en 
College, juli 1883; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1883/2, 108.
1386  Ibidem.

Afbeelding 6.13 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et de son agrandissement général van Jean 
Baptist Van de Kerckhove, 1868. Op de plek van de voormalige Borgerhoutse poort, die in de 

onderlaag	van	de	plattegrond	in	fijne	zwarte	lijnvoering	zichtbaar	is,	zou	de	Kipdorpbrug	aangelegd	
worden waar sinds mei 1885 het gedenkteken van de Franse Furie opgesteld stond.

Bron: SAA, 12#4197.
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“de slechting der Spaansche bolwerken”.1387 Opnieuw legde De Waels’ stadsbestuur 
beslag op de afbraak van de Spaanse omwalling en op de Leien. De machtgreep via 
de Kipdorpbrug werd versterkt door de aanwezigheid van de Vlaamse schouwburg, 
die zo mee geliberaliseerd werd.

Het liberale stadsbestuur eigende zich dan wel de ruimte toe, maar over de monumentale 
vormgeving waarin dit moest gebeuren, bestond geen eensgezindheid. De discussies 
gingen hoofdzakelijk over de mate waarin de bouwstenen van de voormalige poort 
door de deelnemende kunstenaars in het monument gerecupereeerd moesten worden. 
Volgens raadsleden Nauts en Victor Lynen waarborgde het wedstrijdprogramma 
nauwelijks het hergebruik van dit materiaal. Andere leden, zoals  Jan van Beers, Evarist 
Allewaert en schepen Lefebvre, moesten niets van dergelijke strikte regels weten 
en bepleitten de volledige vrijheid van de kunstenaars.1388 Het winnende ontwerp 
van architect Frans Van Dijk en beeldhouwer Georges Geefs maakte uiteindelijk 
geen gebruik van de stenen uit de Borgerhoutse poort. Wanneer op 17 mei 1884 
het College de wedstrijduitslag aan de gemeenteraad bekendmaakte, ontstond er 
opnieuw discussie over het materiaalgebruik. Nauts betreurde de afwezigheid van 
de puinstenen, maar stemde uiteindelijk wel voor de uitvoering van het winnende 
ontwerp.1389

 Hoewel dat het College bij de aanvang van dit dossier meermaals het verschil 
tussen het engagement van het huidige liberale bestuur en de ondoeltreffendheid 
van het voormalige Meetingbestuur in de verf  zette, werd het gedenkteken van de 
Franse Furie “zonder trommel en fluit ontbloot”.1390 Het College plande aanvankelijk 
een officiële inhuldiging op 10 mei 1885, maar stapte van dit idee af. Het gaf  Van Dijk 
en Geefs wel de opdracht om ten laatste zaterdagochtend 2 mei het beschermende 
doek weg te halen.1391 De inhuldigingsceremonie van de Franse Furie was naar 
het achterplan verdwenen omdat op hetzelfde moment de koninklijke opening 

1387  Ibidem, 1883/1, 11.
1388  Ibidem, 1883/2, 109-115.
1389  Ibidem, 1884/1, 376-381.
1390  Het Handelsblad, 8 mei 1884.
1391  SAA, MA#22/6, briefwisseling College en Van Dijk en Geefs, april-mei 1885. 
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van de eerste Belgische Wereldtentoonstelling die in Antwerpen plaatsvond en de 
inhuldiging van de rechtgetrokken Scheldekaaien op het programma stonden.1392

 
VI.2.2	 De	politiek	gevoelige	ruimte	van	het	stadspark

Het standbeeld van Leys dat in 1873 feestelijk ontvangen werd op de Louiza-Marialei 
keek niet alleen uit op de Leien, maar stond ook in de onmiddellijke omgeving van 
het stadspark. Het Meetingistische Handelsblad beschouwde dit standbeeld net zoals 
het stadspark als verdiensten van de katholieke partij.1393 Het park werd omgeven 
door prestigieuze lanen waar de meer gegoede Antwerpenaren als professoren, 
stadsbeambten, renteniers en kooplieden zich sinds 1869 waren komen vestigen.1394 
De burgerlijke woonwijk strekte zich verder uit over de Charlotta- en Leopoldlei en 
de andere omliggende lanen. In 1876 verscheen aan het uiteinde van de Charlottalei, 
aan het oostelijke uiteinde van het driehoekige stadspark, een standbeeld dat de 
man herdacht aan wie Antwerpen de ontwikkeling van deze buurt te danken had, 
namelijk oud-burgemeester Loos. Het was het eerste publieke standbeeld dat een 
lokaal politiek figuur vereerde. 

De liberale burgemeester Jan Frans Loos aan het Meetingstische stadspark

In 1873 organiseerden enkele goede vrienden van voormalig burgemeester Loos, 
die twee jaar eerder gestorven was, een openbare inschrijving om hem met een 
standbeeld te eren.1395 Vele van deze vrienden kwamen uit het politieke milieu, 
zoals Joseph Van Bellingen en Jules de Vinck, die als liberale schepenen onder Loos 
gezeteld hadden. Ook de huidige schepen van Schone Kunsten Cuylits was lid van 
het Comité d’Exécution pour le Monument à ériger à M. Loos, het centraal comité dat de 
praktische organisatie op zich nam en dus een rechtstreekse band met het stadsbestuur 
onderhield. Het comité wendde zich eind maart 1873 tot het stadsbestuur met de 

1392  Prims, Geschiedenis van Antwerpen, 91. Voor meer informatie over deze en andere Antwerpse 
Wereldtentoonstellingen, zie Mandy Nauwelaerts, Caroline Terryn, Paul Verbraeken e.a., De 
panoramische droom: Antwerpen en de wereldtentoonstellingen 1885, 1894, 1930 (Antwerpen 1993).
1393  Het Handelsblad, 23 juli 1873.
1394  Tritsmans, Waardevolle bijkomstigheden, 140-142.
1395  SAA, MA#1378/3, brief  van Comité général aan College, 29 maart 1873.



376

vraag of  het standbeeld op het Sint-Jozefplein opgericht mocht worden. Het had 
reeds een wedstrijd georganiseerd en het ontwerp van de Antwerpse beeldhouwer 
Jules Pécher, respectievelijk zoon en broer van de liberale voormannen Charles en 
Edouard Pécher, geselecteerd.1396 De vraag werd voorgelegd aan stadsingenieur Van 
Bever en de gezamenlijke Commissies van Schone Kunsten, Openbare Werken en 
Wegenis.1397 Zowel inzake verkeerscirculatie als op esthetisch vlak oordeelde het 
rapport van de gezamenlijke Commissies positief.1398 De verschillende argumenten 
die tien jaar eerder door onder meer Van Bever aangevoerd waren tegen Van 
Schoonbekes gedenkteken op deze plaats, leken nu helemaal vergeten. Op zeer korte 
termijn kon een redenering die achter een vroegere bestuurlijke keuze school volledig 
omgekeerd worden.
 Het Sint-Jozefplein was een weloverwogen keuze. Reeds in 1857, wanneer 
de Leopoldlei in volle voorbereiding was, dook het idee op om de naam van Loos 
permanent aan deze wijk te koppelen. Het dagblad L’Avenir stelde als dankbetuiging 
voor om de verbindingsweg tussen de Leopoldlei en de Promenade du glacis de Avenue 
Loos te noemen.1399 Het was Loos zelf  die dit voorstel weigerde en voor de naam 
Avenue Charlotte koos. Door op deze plek zijn standbeeld op te richten, vervulde het 
stadsbestuur “overigens slechts eenen wensch die sedert lang in het gemoed van onze 
medeburgers lag”.1400 Het Sint-Jozefplein lag bovendien in de onmiddellijke nabijheid 
van de voormalige Spaanse omwalling en in het midden van de nieuwe wijken waarvan 
respectievelijk de afbraak en de ontwikkeling onder Loos’ burgemeesterschap 
plaatsgevonden hadden. De relatie tussen het onderwerp en de specifieke locatie 
keerde terug in de symbolische vormgeving van het beeldhouwwerk (afb. 6.14).1401 
Bovendien onderhield Loos ook een band met Boduognat, het standbeeld dat onder 
zijn bevoegdheid op het andere uiteinde van de Charlottalei opgericht was, en Van 
Schoonbeke, waar hij dankzij zijn grote stedenbouwkundige realisaties veelvuldig 

1396  Ibidem; Dorine Cardyn-Oomen, ‘Pecher, Jules’, in: van Lennep (red.), De 19de-eeuwe Belgische 
beeldhouwkunst: catalogus, 523.
1397  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1873/1, 302.
1398  Ibidem, 334-335.
1399  L’Avenir, 23 augustus 1857.
1400  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1873/1, 335.
1401  Ibidem, 338. Voor een uitvoerige symbolische analyse zie onder andere van Ruyssevelt, Stadsbeelden 
Antwerpen anno 2001, 204.
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mee vergeleken werd en wiens gedenkteken eveneens in de onmiddellijke nabijheid 
stond (afb. 6.15).1402

 Het stadsbestuur zag zijn kans om met het Loosmonument een liberaal 
verhaal in de stedelijke ruimte rond het stadspark te introduceren. De omschrijving 
in het Commissierapport van het einde van Loos’ burgemeesterschap als “een diep te 
betreuren misverstand, te baat genomen door eene nog dieper te betreuren politiek” 
bevatte onmiskenbaar een sneer naar de Meetingpartij.1403 Het gedenkteken stelde 

1402  Zie bijvoorbeeld de biografie van Loos die bij de inhuldiging van zijn standbeeld uitgegeven 
werd: van Mol, Jean-François Loos, 7-9.
1403  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1873/1, 337.

Afbeelding 6.14 Het standbeeld van 
voormalig burgemeester Jan Frans Loos op 
de Loosplaats aan de oostelijke hoekpunt 
van het stadspark, 1898. De symboliek 
van het beeldhouwwerk ondersteunde 
de band tussen het onderwerp en de 
specifieke	locatie.	De	rotsblokken	onderaan	
het monument verbeeldden bijvoorbeeld 
het puin van de afgebroken omwalling en 
de	vrouwenfiguur	die	de	stad	Antwerpen	
verpersoonlijkte, hield in haar ene hand een 
houweel en in haar andere een vuurstraal die 
vooruitgang symboliseerde. 
Bron: SAA, FOTO-OF#4458.
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Afbeelding 6.15 Detail van de Leopoldlei en omgeving uit het Plan instantané de la ville d’Anvers 
van Richard Huybrechts, 1885. Aan de bovenste punt van het stadspark staat het standbeeld van 
Loos	in	de	schaduw	van	de	Sint-Jozefkerk	en	vertrekt	de	Charlottalei	naar	het	standbeeld	van	

Boduognat op de Leopoldlei.
Bron: SAA, 12#4217.

Afbeelding 6.16 
Het monument 
ter ere van 
voormalig 
burgemeester 
Jan Frans Loos 
voor de Sint-
Jozefkerk	op	
de Loosplaats, 
ongedateerd.
Bron: SAA, 
40#1401.
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Loos’ politieke carrière uitermate positief  voor. Het huidige stadsbestuur dichtte 
aan het standbeeld een voorbeeldfunctie toe. Het herinnerde voortdurend aan een 
liberale toewijding waar “de voortzetters van zijne taak” een voorbeeld aan dienden 
te nemen.1404 Ook in de inhuldigingstoespraak van burgemeester De Wael op 27 
augustus 1876 keerde dit didactisch belang regelmatig terug: “place et monument 
subsisteront pour enseigner à notre postérité comment les magistrats peuvent 
mériter l’estime et la gratitude de la population d’Anvers.”1405 De gemeenteraad 
had tien dagen eerder beslist om het Sint-Jozefplein om te dopen in Loosplaats.1406 
Door een katholieke naam uit het stadslandschap te wissen en te vervangen door een 
liberale, legitimeerde de raad zijn eigen bestuur.1407 De ontwikkeling van de omgeving 
rondom de Leopoldlei was nochtans veel genuanceerder dan de gemeenteraad deed 
uitschijnen, aangezien de Sint-Jozefkerk destijds onder goedkeurend oog van Loos’ 
stadsbestuur tot stand gekomen was (afb. 6.16).1408

 De katholieke zijde was niet helemaal gerust in de invloed die het standbeeld 
op de Antwerpenaren zou kunnen uitoefenen. Het Handelsblad zag in de locatie een 
poging om het stadspark dat onder het Meetingbestuur aangelegd was, in te palmen. 
Volgens haar was het “eene spotternij, zijn gedenkteeken te plaatsen in het park, in 
een der meest bezochte werken van zijne opvolgers, van hen die hij uit alle kracht 
tegenwerkte”.1409 De katholieken voelden de nood een minder rooskleurig beeld van 
Loos’ politieke loopbaan te schetsen.1410 Tegelijk grepen ze het gebeuren aan om een 
wig te drijven tussen hun politieke tegenstanders. De krant L’Escaut herinnerde zijn 
lezers bijvoorbeeld aan het feit dat huidig schepen Van der Taelen, samen met tal 
van anderen, ooit zelf  lid geweest was van de Meetingpartij.1411 Met hetzelfde doel 
betuigde het conservatief  katholieke Journal d’Anvers enige lof  aan de voormalige 
burgemeester. Het dagblad onderkende dat hij een religieus man geweest was en 

1404  Ibidem, 338.
1405  Le Précurseur, 27 augustus 1876.
1406  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1876/2, 197.
1407  Azaryahu, ‘The power of  commemorative street names’, 318.
1408  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1861/2, 408-409; Prims, De metamorphose van Terlist, 89-91.
1409  Het Handelsblad, 16 april 1873.
1410  L’Escaut, 26 augustus 1876; Journal d’Anvers, 27 augustus 1876 en 28 augustus 1876.
1411  L’Escaut, 26 augustus 1876.
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dat hij nooit toegegeven had aan de “gueusification” van het stedelijk onderwijs.1412 
Het was er dan ook van overtuigd dat Loos, vanwege het huidige antikatholieke 
beleid, “aurait refusé avec énergie le grossier encens que M. Dewael lui offrait”.1413 
Om hun imago te verzachtten, zetten de liberalen eveneens in op het verzoenende 
karakter van Loos. Zowel schepen en comité-voorzitter Van Bellingen als de Wael 
beklemtoonden in hun toespraken meerdere malen “zijne onpartijdigheid tegenover 
al zijne medeburgers”.1414 Het ultieme bewijs hiervan was dat vele Antwerpenaren 
die Loos’ politieke standpunten niet deelden een financiële bijdrage geleverd hadden 
aan het standbeeld.1415 Het gedenkteken van Loos stond dus middenin de politieke 
twist die op dat moment tussen de Antwerpse liberalen en katholieke Meetingpartij 
woedde en die ook elders in het land het publieke leven domineerde.1416

De Vlaamse kunstschilders Quinten Matsijs en Jacob Jordaens

In het voorjaar van 1878 verzocht beeldhouwer Jacques de Braekeleer het Antwerpse 
stadsbestuur om een standbeeld voor de zeventiende-eeuwse Antwerpse beeldhouwer 
Artus Quellinus de Oude op te richten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
onder bevoegdheid van de katholiek Charles Delcour, zou een beperkte financiële 
bijdrage leveren.1417 Het College en in tweede instantie de Commissie van Schone 
Kunsten wezen het idee niet af, maar wilden volledige zekerheid over de subsidie. 
Daarnaast hadden ze hun bedenkingen bij de figuur die de Braekeleer voorstelde. 
Ze zagen eerder mogelijkheden in de middeleeuwse kunstschilder Quinten Matsijs 
of  bouwmeester Pieter Appelmans.1418 Enkele maanden later richtte het Antwerpse 
schepencollege zich zelf  tot de inmiddels nieuwe liberale Minister van Binnenlandse 
Zaken Rolin-Jaequemyns.1419 De Minister verleende zijn medewerking, mits aan enkele 

1412  Journal d’Anvers, 27 augustus 1876.
1413  Ibidem, 28 augustus 1876.
1414  De Koophandel, 27-28 augustus 1876.
1415  Ibidem.
1416  Witte, ‘The battle for monasteries’, 113-118. Voor de Belgische strijd tussen liberalen en 
katholieken zie ook Deneckere, Geuzengeweld.
1417  SAA, 1020#178, brief  van de Braekeleer een College, 26 februari 1878.
1418  Ibidem, uittreksel College, 4 maart 1878; ibidem, verslag Commissie van Schone Kunsten, maart 
1878.
1419  Ibidem, brief  College aan Minister Rolin-Jaequemyns, 4 september 1878.
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voorwaarden zou worden voldaan. De keuze van de kunstenaar, het ontwerpmodel en 
het definitieve standbeeld waren aan de goedkeuring van de overheid onderworpen. 
Wat de financiering betrof, zouden de Staat en de stad elk de helft van de kosten op 
zich nemen. Het voetstuk en de plaatsing waren voor rekening van de stad.1420 De 
Commissie van Schone Kunsten stelde in opdracht van het College hierover een 
rapport op dat in de gemeenteraad van 7 november 1878 eenparig aangenomen 
werd.1421

 Het College vroeg De Braekeleer enkele oprichtingsplaatsen voor te stellen. 
De beeldhouwer gaf  drie opties in de onmiddellijke omgeving van de Leien en het 
stadspark: het rondpunt van de Bourlastraat, Kunstlei en Maria-Henriëttalei, het 
rondpunt van de Kunstlei en Maria-Theresialei en het kruispunt van de Quinten 
Matsijslei, Maria-Theresialei, Rubenslei en Quellinstraat (afb. 6.17).1422 Het College 
verkoos de laatste optie en vroeg aan de beeldhouwer meer informatie over de 
afmetingen en de kostprijs die deze locatie met zich meebracht.1423 Na financiële 
onderhandelingen tussen de stad, De Braekeleer en de Minister van Binnenlandse 
Zaken, die niet akkoord kon gaan met de eerste prijs die de beeldhouwer voorgesteld 
had, stelde de stedelijke Commissie van Schone Kunsten een verslag op waarin de 
overeengekomen totaalprijs van 34.000 BF en het kruispunt tussen de Quinten 
Matsijs- en Maria-Theresialei voorgesteld werden. De locatie werd gemotiveerd 
vanuit esthetische en plaatsgebonden kenmerken, zoals de nabijheid van de Quinten 
Matsijslei en de grote menigte wandelaars die het park bezochten. Het rapport en 
de voorstellen werden door de raadsleden unaniem goedgekeurd.1424 Over de locatie 
werden nooit bezwaren geuit, ook niet in de pers. De katholieke Meetingpartij, 
waarvoor het flamigantisme steeds een belangrijk politiek aandachtspunt was, 
beschouwde een Vlaamse kunstenaar als Matsijs in de omgeving van hun stadspark 
waarschijnlijk niet als een indringer. Enkel Het Handelsblad liet zich in een overigens 

1420  Ibidem, brief  Minister Rolin-Jaequemyns aan stadsbestuur, 18 september 1878.
1421  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1878/2, 436-441.
1422  SAA, 1020#178, brief  de Braekeleer aan College, 5 januari 1879.
1423  Ibidem, uittreksel College, 10 januari 1879.
1424  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1879/2, 237-239. Voor de financiële onderhandelingen, zie SAA, 
1020#178, briefwisseling stadsbestuur, de Braekeleer en Rolin-Jaequemyns, januari-augustus 1879.
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Afbeelding 6.18 Detail uit het Plan de la 
ville d’Anvers et ses environs van Huybrechts 
met aanduiding van de standbeelden van 
Quinten Matsijs en Jacob Jordaens aan de twee 
hoekpunten van het stadspark, 1888.
Bron: SAA, 12#8849.

Afbeelding 6.17 Detail uit het Nouveau plan 
guide de la ville d’Anvers van Aloïs Scheepers met 
aanduiding van de drie locaties die beeldhouwer 

Jacques de Braekeleer voor zijn standbeeld van 
Quinten Matsijs in gedachten had, 1874.

Bron: SAA, 12#12548.

Quinten Matsijs

Jacob Jordaens
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positief  artikel ontvallen dat het beeld “gepaster in de oude stad zou gestaan 
hebben.”1425 

De Commissie van Schone Kunsten wierp in haar rapport van 13 september 1879 
het idee op om aan de zuidelijke hoek van het stadspark, als een soort tegenhanger 
van Matsijs, een ander gedenkteken voor een beroemde Antwerpenaar op te 
richten.1426 Een goede drie jaar later schreef  het College de centrale regering aan 
met de vraag of  ze, net zoals bij Matsijs’ standbeeld, wilde tussenkomen in de 
oprichting van een standbeeld voor de zeventiende-eeuwse kunstschilder Jacob 
Jordaens. De schepenen kozen als oprichtingsplaats het voornoemde kruispunt en 
hadden ook al een beeldhouwer in gedachten, namelijk Jules Pécher.1427 Minister 
Rolin-Jaequemyns stemde vlot toe, maar pleitte, met de financiële geschiedenis van 
Matsijs’ standbeeld in het achterhoofd, voor een lagere totaalprijs dan de geschatte 
34.000 BF.1428 Burgemeester De Wael kreeg van het schepencollege vervolgens de 
opdracht de onderhandelingen te starten met beeldhouwer Pécher.1429 Wat er uit de 
onderhandelingen voortkwam, was onduidelijk, maar de kunstenaar zette zich wel 
aan het ontwerpen. 
 Meer dan een jaar bleef  het stil rond het dossier, tot wanneer Pécher zijn 
model klaar had. Het College belastte de Commissie van Schone Kunsten met de 
opmaak van een rapport, dat op 31 maart 1884 in de gemeenteraad voorkwam. De 
Commissie raadde onder andere aan om in plaats van een beroep te doen op staats- 
en stadsgeld, het kunstwerk te bekostigen met het resterende deel van Nottebohms 
erfgift. Inzake de locatie sloot ze zich aan bij het College: het zuidelijke kruispunt aan 
het stadspark was de meest geschikte plek (afb. 6.18). De gemeenteraad keurde het 
verslag zonder enige woordenwisseling goed.1430 Nadien volgde een periode waarin 
vooral praktische zaken geregeld werden, zoals het contract met de beeldhouwer, de 
uitwerking en uitvoering van het voetstuk en de oriëntatie van het standbeeld. Het 

1425  Het Handelsblad, 14 augustus 1881.
1426  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1879/2, 238.
1427  SAA, 1020#179, uittreksel College, 27 november 1882.
1428  Ibidem, brief  Minister Rolin-Jaequemyns aan College, 29 december 1882.
1429  Ibidem, uittreksel College, 2 januari 1883.
1430  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1884/1, 155-158. Zoals eerder in dit hoofdstuk aangehaald, ging 
het andere deel van de erfgift naar de oprichting van de Brabofontein.  
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College speelde de leidende rol in het dossier. Het voerde onder meer de communicatie 
met de betrokken actoren en nam steevast de beslissingen.1431

 Dat het College zonder veel schroom vasthield aan haar eigen ideeën en 
voorstellen van buitenaf  nauwelijks een kans gaf, bleek ook uit de reactie op het 
voorstel van de Antwerpse beeldhouwer Louis Dupuis om met het legaat van baron 
Nottebohm een standbeeld voor de zestiende-eeuwse drukkers Christoffel Plantijn, 
Jan I Moretus en Franciscus Raphelengius te bekostigen.1432 In oktober 1883 had 
de Commissie van Schone Kunsten het College geadviseerd om de schenking 

1431  SAA, 1020#178, documenten en briefwisseling, juni 1884-januari 1886.
1432  SAA, MA#1378/1, brief  van Louis Dupuis aan College, december 1883.

Afbeeldingen 6.19 en 6.20 De standbeelden van Matsijs en Jordaens aan respectievelijk de 
noordelijke en zuidelijke hoekpunt van het stadspark, 1880-1890 en 1889.

Bron: SAA, FOTO-GF#1246 en FOTO-OF#7336.
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gedeeltelijk te spenderen “à l’érection d’une statue faisant pendant à celle érigée dans 
le parc d’Anvers à Quinten Matsys.”1433 Aangezien het schepencollege al sinds 1879 
het Jordaens-standbeeld voor deze plek in gedachten had, wees het de suggestie van 
Dupuis onmiddellijk af.1434 Het ging er blijkbaar vanuit dat de gemeenteraad sowieso 
zijn goedkeuring voor Jordaens zou geven.

In de inhuldigingstoespraak van Matsijs’ standbeeld ging schepen van Schone 
Kunsten Van den Nest vooral in op de artistieke verdiensten van Matsijs en de 
Vlaamse identiteit en cultuur van Antwerpen (afb. 6.19 en afb. 6.20). Hij verbond de 
Vlaamse School voorgoed met de Antwerpse School: “l’Ecole flamande est appelée 
sans contestation, l’Ecole d’Anvers.”1435 Hij zette zijn bewering kracht bij door te 
verwijzen naar het onderzoek en de uitspraken van kunsthistoricus Eugène Gens.1436 
In de pers bleef  het opvallend rustig. Het Handelsblad keerde het Vlaamse karakter 
dat het liberale stadsbestuur zich met de oprichting van het standbeeld van Matsijs 
aanmat subtiel om door te wijzen op de Franse taal waarin de redevoeringen gehouden 
werden. Deze deden volgens de krant elke eigenheid van het inhuldigingsfeest teniet, 
“doch wat is er anders van de verfranschte geuzen te verwachten?”1437

 Met het standbeeld van Jordaens bouwde het stadsbestuur gestadig verder 
aan de Vlaamse uitstraling van de Liberale Federatie (afb. 6.20). Deels onder 
interne druk van de Liberale Vlaamse Bond en de Geuzenbond en deels ten gevolge 
van de kieswethervormingen, speelden de Antwerpse liberalen alsmaar meer in 
op Vlaamsgezinde thema’s om het electoraat gunstig te stemmen.1438  Sinds de 
invoering van het capacitair of  bekwaamheidsstemrecht in 1883 was het kieskorps 
aanzienlijk uitgebreid.1439 Het verslag van de Commissie van Schone Kunsten van 

1433  SAA, MA#1301, verslag vergadering Commissie van Schone Kunsten, 15 november 1883.
1434  SAA, MA#1378/1, uittreksel College, 24 december 1883.
1435  SAA, MA#13/9, redevoering uitgesproken bij de onthulling van het standbeeld van Matsijs, 14 
augustus 1881. 
1436  Ibidem.
1437  Het Handelsblad, 14 augustus 1881.
1438  Durnez, ‘De taalstrijd’, 213-215.
1439  Het capacitair stemrecht liet de deelname van burgers die lager onderwijs gevolgd of  een 
kiesexamen afgelegd hadden aan gemeenteraadsverkiezingen toe. Zie van Eenoo, ‘De evolutie van 
de kieswetgeving’, 344; Els Witte, ‘Tussen experiment en correctief: de Belgische gemeentelijke 
kieswetgeving in relatie tot het nationale kiesstelsel’, in: Les elections communales et leur impact sur la 
politique belge (1890-1970) / De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op de Belgische politiek (1890-
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18 maart 1884 vermeldde dat Jordaens een zuiver Vlaamse kunstenaar was. Hij 
bracht in tegenstelling tot zijn tijdgenoten geen bezoek aan Italië, waardoor “zijne 
kunstpersoonlijkheid een bij uitstek vlaamsch karakter behield.”1440 Nauts, sinds 
1885 schepen van Schone Kunsten, herhaalde dit in zijn inhuldigingstoespraak. 
 Jordaens was echter niet alleen belangrijk in de liberaal flamingantische, 
maar ook in de antiklerikale propaganda. Nauts beklemtoonde Jordaens’ breuk 
met de katholieke godsdienst en “zonder zich te bekreunen van de ban vloeken der 
kerk, verklaarde hij zich voor de leerstelsels van Calvinus.”1441 De verwijzingen 
naar Jordaens’ afkeer van het katholicisme deerden de katholieke partij hoegenaamd 
niet. In een beschrijving van het beeldhouwwerk viste Het Handelsblad naar de 
betekenis van het boek dat Jordaens in de hand hield. “Mischien een bijbel? Men 
zou hem in dit geval hebben afgebeeld in eenen toestand, die ons hoegenaamd geen 
belang inboezemt. Wij willen Jordaens als schilder wel vereren, niet als bekeerden 
protestant.”1442 Op subtiele wijze beschuldigde de krant zijn politieke tegenstanders 
van een ideologische recuperatie van een figuur als Jordaens.

Politici en literatoren in het stadspark

Terwijl De Waels stadsbestuur met de standbeelden van Loos, Matsijs en Jordaens de 
stedelijke ruimte rondom het stadspark inpalmde, liet het het park zelf  aanvankelijk 
ongemoeid. In 1884 haalde het er zelfs het gedenkteken van Theodoor van Rijswijck 
weg om het elders in de stadskern, langs de nieuwe Nationalestraat, herop te 
richten. Eind jaren 1880 keerde de houding van de stedelijke overheid tegenover 
deze groenruimte. Voor het eerste voorstel van een bescheiden gedenkteken aan 
de dichter en liberale flamingant Frans de Cort moest ze nog overtuigd worden, 
maar in 1890 en 1892 infiltreerde ze het drukbezochte stadspark, niet in het minst 

1970), Pro Civitate. Historische uitgaven, 87 (Brussel 1994) 22-24.
1440  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1884/1, 156-157.
1441  SAA, MA#13/9, redevoering uitgesproken bij de onthulling van het standbeeld van Jordaens, 8 
augustus 1886. 
1442  Het Handelsblad, 12 augustus 1886. Voor meer informatie over Frans de Cort, zie Sam van 
Clemen, ‘Cort, Frans de’, Reginald De Schryver, Bruno De Wever, Gaston Durnez e.a. (red.), Nieuwe 
encyclopedie van de Vlaamse Beweging: A-F (Tielt 1998) 805-806.
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met standbeelden ter ere van twee recent overleden stadsbestuursleden, namelijk 
schepen van Onderwijs Allewaert en raadslid Van Beers.

Na het overlijden van De Cort op 18 januari 1878 vormden verschillende leerlingen en 
oudleerlingen van het Antwerpse Koninklijk Atheneum een comité voor de oprichting 
van een gedenkteken van de man “die eens op het Athenaeum de baanbreker was der 
Vlaamsche beweging.”1443 Pas tien jaar later, eind juli 1888, schreef  het comité tal van 
culturele en artistieke verenigingen aan om een financiële bijdrage te leveren aan hun 
initiatief. Uit deze brief  bleek de grote waardering die leefde voor De Corts actieve 
flamingantisme. Met het gedenkteken wilde het comiteit hem niet enkel bedanken, 
maar wilde het ook bewijzen dat er ondertussen een nieuwe generatie klaar stond om 
zijn werk verder te zetten.1444 
 Op hetzelfde moment richtte het comité zich tot het Antwerpse stadsbestuur. 
Het herinnerde de bestuurleden aan de erkenning die ze vlak na De Corts dood geuit 
hadden. Enerzijds had Van Beers tijdens de gemeenteraad van 22 januari 1878 een 
redevoering gehouden ter ere van de betreurde dichter, anderzijds had het bestuur 
een straat naar hem vernoemd.1445 Een van de straten die op de gronden van het 
Weldadigheidsbureau in de noordelijke wijk Seefhoek aangelegd waren, had de 
naam Frans de Cortstraat toegewezen gekregen.1446 Het hoofdcomité verzocht de 
Antwerpse overheid het gedenkteken in het stadspark op te richten. Op die plek 
zou het een bijdrage leveren aan de openbare versiering van de stad, maar bovenal 
temidden van zijn Antwerpse medeburgers staan. Bovendien was de vereniging 
ervan overtuigd dat het aantal borstbeelden in het park gauw zou toenemen, “waarna 
die volkshof  wel onze dichterswarande zou worden.”1447

 Het schepencollege was niet gewonnen voor dit idee. Het was van mening dat 
een standbeeld van een beperkte omvang in de uitgestrekte vlakte van de openbare 
wandeling weinig indruk zou maken. Als alternatief  schoof  het de openbare leeszaal 
van de stadsbibliotheek, waar zich eveneens het Museum der Letterkunde bevond, 

1443  SAA, MA#1378/2, brief  van Comiteit Borstbeeld Frans De Cort aan bestuursleden 
studentengenootschap “Kring Studie”, 28 juli 1888.
1444  Ibidem.
1445  SAA, 1020#179, brief  Hoofdcomiteit Borstbeeld Frans De Cort aan stadsbestuur, 30 juli 1888.
1446  vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 180.
1447  SAA, 1020#179, brief  Hoofdcomiteit aan stadsbestuur, 30 juli 1888.
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naar voren.1448 Het comité hield halsstarrig vast aan het stadspark, want “daar 
wenschen wij hen te zien die zonen der Scheldestad, maar onttrekt ze toch niet aan de 
oogen dergenen voor wie ze geschreven hebben.”1449 De Antwerpse bevolking bracht 
nauwelijks een bezoek aan het letterkundig museum in de bibliotheek, laat staan dat 
ze oog zou hebben voor de beelden die er opgesteld stonden.1450 Het schepencollege 
gaf  niet toe. Ofwel moest het beeld grotere afmetingen krijgen, ofwel moest het 
comité een andere plaats aanwijzen. Schepen van Schone Kunsten Nauts kreeg de 
opdracht de onderhandelingen verder te zetten.1451

 Uit het gesprek tussen Nauts en het comité kwam het idee voort om in 
samenwerking met hoofdingenieur Royers en hoofdopziener van stadsaanplantingen 
De Bosschere een proefopstelling in het stadspark te organiseren.1452 Royers was in 
zijn beoordeling overtuigd van het bloemenbed links van de kiosk.1453 De Bosschere 
daarentegen was principieel tegen beelden in het park, maar indien het College toch 
aan zijn keuze vasthield, sloot hij zich aan bij de mening van zijn collega.1454 De 
schepenen vertrouwden uiteindelijk op de kennis en het oordeelvermogen van hun 
twee bevoegde ambtenaren. Op 19 oktober 1888 verleenden ze de toestemming tot 
oprichting. In zijn brief  aan het comité vermeldde het College wel expliciet dat het 
stadsbestuur het recht behield “als onvoorziene omstandigheden eene verplaatsing 
of  al andere verandering mochten noodwendig maken, geschikte maatregelen te 
nemen.”1455 Na de beslissing bleef  het jarenlang stil rond het dossier. De inhuldiging 
zou uiteindelijk pas op 30 juni 1895 onder burgemeester Jan van Rijswijck 
plaatsvinden.1456

Zowel bij het gedenkteken van Van Beers als bij het gedenkteken van Allewaert speelde 
raadslid, toekomstig schepen en toekomstig burgemeester Jan Cornelis van Rijswijck 

1448  Ibidem, brief  College aan Hoofdcomiteit, 4 augustus 1888.
1449  Ibidem, brief  Hoofdcomiteit aan College, 23 augustus 1888.
1450  Ibidem.
1451  SAA, mA#1378/2, brief  College aan Hoofdcomiteit, 4 september 1888.
1452  Ibidem, brief  stadsingenieur Royers aan Hoofdcomiteit, 10 september 1888.
1453  SAA, 1020#179, brief  Hoofdcomiteit aan College, 1 oktober 1888.
1454  Ibidem, brief  De Bosschere aan College, 16 oktober 1888.
1455  SAA, M#1378/2, brief  College aan Hoofdcomiteit, 20 oktober 1888.
1456  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 212.
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een centrale rol. Van Beers was dichter, Vlaams activist en gemeenteraadslid van 
oktober 1875 tot aan zijn dood in november 1888.1457 Kort na zijn overlijden richtten 
enkele vrienden en kennissen het ‘Middencomiteit Gedenkteeken Jan van Beers’ op, 
met als voorzitter Van Rijswijck en als leden onder andere de gemeenteraadsleden 
Nicolaas Cupérus, Louis De Winter, Frans Gittens, Jaak Groesser en Eugeen van 
de Walle.1458 De bedoeling was een gedenkteken voor het graf  van Van Beers te 
leveren, maar tijdens de vergadering van 8 april 1891, die doorging in het Antwerpse 
stadhuis, besliste het comiteit om het “in eene der openbare “plantsoenen” der 
stad, Pépinère of  Park” te plaatsen (afb. 6.21).1459 Begin augustus 1889 vormde 
zich eveneens onder voorzitterschap van Van Rijswijck een commissie voor de 
oprichting van een grafmonument voor voormalig schepen van Openbaar Onderwijs 
Allewaert.1460 De leden behoorden allen tot het stedelijk onderwijzend personeel. De 
commissie organiseerde een openbare inschrijving in de gemeentescholen en stelde 
beeldhouwer Joris als ontwerper aan.1461 Het gedenkteken bleek uiteindelijk meer 
geschikt voor een publieke plaats, of  zoals Van Rijswijck het later verwoordde: “niet 
op een kerkhof, eenzaam en verlaten, maar in volle stad, op eene feestelijke, zonnige 
plek moet het geplaatst worden.”1462

 Niet alleen als voorzitter van beide commissies, maar ook als lid van het 
schepencollege speelde Van Rijswijck een sleutelrol binnen de dossiers van de twee 
gedenktekens. Er werd weinig neergeschreven en vanuit het schepencollege werd 
nauwelijks gecommuniceerd, waardoor veel via officieuze weg verlopen lijkt te zijn. 
In de zaak van Allewaert stemde het College op 12 mei 1890 voor de oprichting in het 

1457  Voor meer informatie over Jan van Beers, zie de eigentijdse en meer recente studies Pol de Mont, 
Jan van Beers (Haarlem 1889); Max Rooses, Jan van Beers (Amsterdaam 1888); Jan Geens, Jan van 
Beers (1821-1888): negentiende-eeuwse dichter en voorvechter der Vlaamse bewustwording (Leuven 1972); 
Ludo Simons, ‘Beers, Jan van’, in: De Schryver, De Wever, Durnez e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van 
de Vlaamse Beweging: A-F, 423-425.
1458  Omzendbrief  ter oprichting van een gedenkteeken op het graf  van Jan van Beers (Antwerpen 1889).
1459  Ibidem; Laatste Nieuws, 8 april 1891.
1460  Voor meer informatie over Evarist Allewaert en zijn onderwijsbeleid, zie Henk van Daele, Fröbel 
en Allewaert: het ontstaan van de Antwerpse stedelijke kindertuinen (Antwerpen 1890); Dieter Byttebier, 
Evarist Allewaert (1835-1889) en de invoering van de kindertuinen in Antwerpen ten tijde van de Schoolstrijd 
(onuitgegeven mastercriptie KULeuven 2012).
1461  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 126.
1462  SAA, MA#13/10, toespraak bij het gedenkteken Allewaert, 28 september 1890. 
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Afbeelding 6.22 Het 
stadsbestuur en vele 
toeschouwers staan 
klaar voor de optocht 
van zo’n 2000 leerlingen 
uit 50 verschillende 
gemeentescholen 
tijdens de 
inhuldigingsceremonie 
van het standbeeld van 
Evarist Allewaert, 28 
september 1890.
Bron: SAA, FOTO-
OF#7405.

Afbeelding 6.21 Het gedenkteken van 
Jan van Beers in het staspark, 1904. De 

portretmedaillon was verwerkt in de 
ronde zuil die bekroond werd door een 

geniusbeeld.
Bron: SAA, FOTO-OF#4516.
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stadspark.1463 Voor het gedenkteken van Van Beers werd het College pas betrokken 
wanneer de uitvoering van het beeld zo goed als afgerond was. Op 18 juni 1892 zond 
de Middencommissie een brief  naar het College met een concreet locatievoorstel, 
namelijk in het park tegenover de voormalige woning van Van Beers op de Quinten 
Matsijslei.1464 Het College besliste, in navolging van het advies van de Commissie 
van Schone Kunsten, het ongeveer op de voorgestelde plek op te richten.1465 In 
beide dossiers werd op geen enkel moment de gemeenteraad geconsulteerd, zelfs 
niet voor de goedkeuring tot oprichting en van de plaats zoals bij andere publieke 
beeldhouwwerken steeds het geval geweest was.
 Allewaert werd tijdens de inhuldigingsceremonie vooral geëerd om zijn 
stedelijk onderwijsbeleid. Hij had in Antwerpen het grootste scholennetwerk van 
België uitgebouwd. Bovendien was hij  een “onverzettelijk kampioen […], toen 
hij de eischen van het ministerie met verontwaardiging van zich afstiet en de 
onafhankelijkheid tegen de overmoedige partij die gedroomd had ook ons te doen 
bukken. Dank aan hem, maar ook aan u, Mijnheeren, en aan onze liberale bevolking, 
is het officieel onderwijs, dit palladium van het liberalisme, in onze vaderstad, als in 
eene sterke veste, ongeschonden bewaard gebleven.”1466 Van Rijswijck verwees met 
deze woorden naar de schoolstrijd die van 1878 tot 1884 in het hele land gewoed 
had en de liberale en katholieke partij regelrecht tegenover elkaar geplaatst had.1467 
Van Beers had als gemeenteraadslid eveneens bijgedragen aan de ontwikkeling van 
het stedelijk onderwijs en dan vooral aan de vernederlandsing ervan.1468 Voor de 
inhuldiging van beide gedenktekens werd een stoet van leerlingen gevormd. In die 

1463  SAA, MA-CBS-A#47, uittreksel College, 12 mei 1890.
1464  SAA, MA#1378/1, brief  College aan Commissie van Schone Kunsten, 29 juni 1892. De originele 
brief  werd niet teruggevonden, maar in de brief  van het College aan de Commissie van Schone Kunst 
werd verwezen naar de brief  van 18 juni. 
1465  Ibidem; SAA, MA#1378/1, uittreksel College, 1 juli 1892.
1466  SAA, MA#13/10, toespraak bij het gedenkteken Allewaert, 28 september 1890.
1467  Voor meer informatie over de schoolstrijd en de culture war die dit tussen de liberalen en 
katholieken met zich meebracht, zie Witte, Craeybeckx en Meynen, Politieke geschiedenis van België, 
99-102; Witte, Nandrin, Gubin e.a., Nieuwe geschiedenis van België, 499-486; Marcel Bots, ‘Laïciteit en 
onderwijs’, in: Verhulst en Hasquin (red.), Het liberalisme in België, 153-155; Deneckere, Geuzengeweld, 
99-143; Witte, ‘The battle for monasteries’, 118-126.
1468  Simons, ‘Beers, Jan van’, 424.
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voor Allewaert liepen zo’n 2000 kinderen uit de 50 verschillende gemeentescholen 
mee (afb. 6.22), terwijl de optocht voor Van Beers veel kleiner van opzet was.1469 
 Het stadspark was voor het stadsbestuur een ideale ruimte om propaganda te 
voeren. In de wijk rondom het stadspark woonde dan wel vooral de gegoede klasse, 
het park zelf  was populair onder alle bevolkingslagen. Ook minder gefortuneerde 
stedelingen kwamen er regelmatig hun ontspanning zoeken.1470 Sinds 1860 won 
de overtuiging dat musea niet enkel voor een selecte groep maar voor de volledige 
bevolking toegankelijk moest zijn alsmaar meer terrein. Centraal binnen deze 
gedachte stond het volksondericht van de lagere bevolkingsklassen.1471 Deze 
democratiseringstendens lag vermoedelijk mee aan de basis van meer kunst in de 
publieke ruimte, waar een rechtstreeks contact, zonder barrières van openingstijden 
en toegangsprijzen, met kunst en cultuur mogelijk was.1472 Door de gedenktekens 
van twee lokale politieke figuren, die dankzij hun politieke realisaties veel betekend 
hadden voor de gewone Antwerpenaar, op een drukbezochte plaats op te richten, 
sprak het liberale stadsbestuur meteen een groot en divers publiek aan (afb. 6.23). 
Openbaar onderwijs was voor de liberalen niet alleen belangrijk in de laïcisering 
van de het maatschappelijke leven, maar ook in de vorming van vrijzinnige liberale 
kiezers of  zoals Van Rijswijck getuigde: “Het is om van die onafzienbare kinderschaar 
goede en bekwame menschen te maken, dat de liberale partij ijvert, jaar aan jaar, in 
hare volksmaatschappijen, in hare schoolcomiteiten, in hare kiesvereengingen, op het 
stadhuis. Voor die duizenden, thans geschaard op heel de lengte onzer leien, voor het 
Antwerpen der toekomst”.1473 
 De twee beelden werden bovendien ingehuldigd aan de vooravond van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Een kleine maand na de inhuldiging, op 19 oktober 
1890, zouden de kiesgerechtigde Antwerpenaren ook de kans hebben een nieuwe 
burgemeester te kiezen.1474 De katholieken van Het Handelsblad beschuldigden het 
stadsbestuur er dan ook van dat het eerbetoon aan Allewaert “niet om den schepene 
te doen” was, “men moest voor de kiezing nog een feest hebben met groot pif-poef-

1469  De Koophandel, 19 augustus 1892.
1470  Tritsmans, Waardevolle bijkomstigheden, 145.
1471  Liesbet Nys, De intrede van het publiek: museumbezoek in België, 1830-1914 (Leuven 2012) 150-151. 
1472  Ibidem, 157-167.
1473  SAA, MA#13/10, toespraak bij het gedenkteken Allewaert, 28 september 1890.
1474  Antwerpen 1860-1960, vol. 1 (Antwerpen 1960-1962) 16.
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Afbeelding 6.23 Het standbeeld van 
Allewaert in het stadspark, 1890. 
Bron: SAA, FOTO-OF#4368.

Afbeelding 6.24 Het Onze-Lieve-
Vrouwecollege van de Jezuïeten langs 

de Kunstlei, ongedateerd. Rechts de 
bomen van de Louiza-Marialei die 

naar het stadspark leidde dat aan de 
achterzijde van het gebouw grensde.

Bron: SAA, 40#1075.
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paf ”.1475 De liberale Koophandel legde zelf  de link met de nakende verkiezingen en 
vroeg zich af: “Zal zij [het Antwerpse kieskorps] binnen 20 dagen, wanneer de 
kiezingen haar daartoe de macht geven, die schoone inrichtingen, dat puik onderwijs 
laten vernietigen, door andere mannen te kiezen, die slechts één doel hebben: de 
verwoesting van het onderwijs?”1476

Stap voor stap eigenden de liberalen zich de stedelijke ruimte van het stadspark toe. 
In een eerste fase, met de standbeelden van Loos, Matsijs en Jordaens, gebeurde 
dit nog subtiel, maar later, wanneer ze het stadspark zelf  binnendrongen, werd het 
een expliciete daad. De gedenktekens van Allewaert en Van Beers zorgden ervoor 
dat dit zogenaamd katholieke park in een liberaal stadslandschap transformeerde. 
Daarenboven werd het een materiële veruitwendiging van De Waels realisaties en 
verdiensten op het vlak van onderwijskundige en Vlaamsgezinde aangelegenheden, 
wat nog eens versterkt werd door de aanwezigheid van het Onze-Lieve-Vrouwecollege. 
Deze katholieke school, door de Jezuïeten gebouwd tussen 1871 en1875, lag tussen 
de Kunstlei en het stadspark (afb. 6.16).1477 Het gebouw vormde regelmatig het decor 
voor politieke opstootjes tussen katholieke en liberale politici en tussen leerlingen van 
het katholieke en stedelijke onderwijsnet.1478 Het beeld van Allewaert, en in zekere 
zin ook dat van Van Beers, trad in dialoog met dit monumentale Jezuïetencollege 
(afb. 6.24). De stedelijke ruimte zelf  hield de concurrentiestrijd tussen de liberale 
antiklerikalen en de katholieke Meetingpartij levendig.

VI.3 “Herdoopt de “Jezuïetenplein” in Conscience-plein”:1479 de omgang 
met het historisch katholieke stadslandschap

Om het liberaal flamingantisme en onderwijsbeleid de stedelijke ruimte binnen te 
brengen, zette het stadsbestuur van De Wael niet alleen recente Meetingistische 

1475  Het Handelsblad, 28 september 1890.
1476  De Koophandel, 28-29 september 1890.
1477  Herman Van Goethem, ‘De 19de eeuw, overgang van oud naar nieuw’, in: Herman Van Goethem 
(red.), Antwerpen en de Jezuïeten: 1562-2002 (Antwerpen 2002) 154-155.
1478  Ibidem, 160.
1479  SAA, 1020#174, brief  van Julius De Geyter aan College, 5 september 1881.
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stedenbouwkundige realisaties, maar ook historische katholieke ruimtes naar zijn 
hand. Zo speelde de oprichting van het Consciencestandbeeld een essentiële rol 
in de politieke machtsgreep die het liberale stadsbestuur op de stedelijke ruimte 
rondom het Jezuïetenplein pleegde (afb. 6.25). De grondige verbouwingsplannen van 
stadsarchitect Dens voor het interieur van het stadhuis zetten bibliothecaris Constant 
Hansen ertoe aan enkele voorstellen te doen in verband met de Stadsbibliotheek en 
Volksbibliotheek die in het gebouw gevestigd waren. De lokalen waren verouderd en 
boden niet langer de benodigde ruimte. 1480 Enkele maanden later kocht de stad het 
voormalige Sodaliteitsgebouw van de Jezuïeten aan met als doel de bibliotheken hier 
naartoe te verhuizen.1481 De interne verbouwingen, naar ontwerp van Dens, eindigden 
in 1882.1482 De Volksbibliotheek opende onmiddellijk haar deuren, maar de officiële 
opening van de Stadsbibliotheek liet Hansen liever samenvallen met de inhuldiging 
van het standbeeld van Conscience, die op 13 augustus 1883 zou plaatsvinden.1483

 Zoals Joyce aantoonde, was de openbare bibliotheek een hulpmiddel in de 
negentiende-eeuwse ontwikkeling van een stedelijke liberale gemeenschap. De 
vormgeving en inrichting (afb. 6.26), de interne organisatie, de lokaal geïnspireerde 
collecties en de reglementen – zoals in stilte en afzondering lezen – van de bibliotheken 
belichaamden enerzijds de identiteit van de lokale gemeenschap en leerden anderzijds 
de burgers deugden als zelfbehulpzaamheid en moreel zelfbewustzijn aan.1484 Zoals 
raadslid Van Beers in zijn inhuldigingstoespraak getuigde, bracht Conscience met 
zijn taal- en leesonderricht de bevolking eveneens “zelfbewustheid en gevoel van 
eigenwaerde” bij.1485 De liberalen zagen al van bij aanvang de interessante band 
tussen de schrijver, het volksonderwijs en de bestrijding van analfabetisme in. 
Beeldhouwer Frans Joris, die in juli 1882 de wedstrijd voor de uitvoering van het 

1480  Piet Lombaerde, ‘De architectuur van de Antwerpse Stadsbibliotheek : 1789-1936’, in: Hedwige 
Baeck-Schilders, Roland Baetens, Willy Braekman e.a., De Nottebohmzaal: boek en mecenaat (Anwerpen 
1993) 29.
1481  Paul Lissens, ‘De huisvesting van de stedelijke bibliotheken’, in: Baeck-Schilders, Baetens, 
Braekman e.a., De Nottebohmzaal, 41-42.
1482  Lombaerde, ‘De architectuur van de Antwerpse Stadsbibliotheek ‘, 29 en 33.
1483  Lissens, ‘De huisvesting van de stedelijke bibliotheken’, 43; SAA, 642#88, brief  stadsbibliothecaris 
Constant Hansen aan College, 3 oktober 1881.
1484  Joyce, The rule of  freedom, 128-137.
1485  Jan van Beers, Toespraak bij de onthulling van Hendrik Consciences standbeeld op 13 augustus 1883 te 
Antwerpen gehouden (Antwerpen 1883) 10.
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Afbeelding 6.25 Het Jezuïetenplein, in 1883 herdoopt tot Conscienceplein, met links een glimp van 
de Carolus Borromeuskerk, centraal het Professorenhuis en rechts het Sodaliteitsgebouw waarin 

de Stads- en Volksbibliotheek gevestigd werden, 1912. In de trappenpui van de bibliotheek plaatste 
het stadsbestuur het strandbeeld van Hendrik Conscience.

Bron: SAA, FOTO-GF#563.

Afbeelding 6.26 
Het interieur van de 
Consciencebibliotheek 
stimuleerde de 
ontwikkeling van 
de negentiende-
eeuwse liberale 
burgermoraal waarin  
zelfbehulpzaamheid	en	
moreel	zelfbewustzijn	
centraal stonden, 1883.
Bron: SAA, FOTO-
OF#661.
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standbeeld gewonnen had, speelde hier gretig op in met zijn ontwerpleuze ‘Hij 
leerde zijn volk lezen’.1486 Van Beers verwees op het einde van zijn redevoering 
expliciet naar de talrijke scholen die het huidige stadsbestuur opgericht had. De 
nieuwe Stadsbibliotheek was als een verlengstuk van deze scholen, een plek waar 
de Antwerpse bevolking haar kennis verder kon ontplooien.1487 Het voormalige 
Jezuïetenplein transformeerde in een ruimte die visueel en fysiek gestalte gaf  aan 
de burgervorming en het onderwijsprogramma van de liberalen.1488 Bovendien werd 
het beeld van Conscience midden in de eerder vernoemde periode van de schoolstrijd 
gerealiseerd en promootte het dus mee de liberale laïciseringspolitiek van het 
openbaar onderwijs.1489

De plaatskeuze van Conscience was zowel politiek-maatschappelijk als ruimtelijk 
geïnspireerd. Het monumentale geometrische plein en de omringende bebouwing 
waren het resultaat van een uniek vroegmodern stedenbouwkundig totaalconcept, 
uniek in de vroegmoderne geschiedenis van de stad.1490 Na het korte Calvinistische 
bewind van 1578 tot 1585 herstelde de Hertog van Parma Alessandro Farnese het 
katholieke Spaanse gezag in de Nederlanden. De Sociëteit van Jezus vestigde zich 
opnieuw in Antwerpen en gaf  een belangrijke impuls aan de restauratie van het 
katholieke geloof.1491 Ze zette daarvoor sterk in op de schepping van een sacraal 
stadslandschap. Zoals reeds in het hoofdstuk over burgemeesters Le Grelle en Loos 
aangehaald werd, vervingen de jezuïeten het beeld van Brabo in de gevel van het 
stadhuis door een Onze-Lieve-Vrouwebeeld.1492 Daarnaast transformeerden ze 
hun residentie, het Huis van Aken, volgens de vroeg-barokke stedenbouwkundige 
principes. Rond 1613 werd het ontwerp ontwikkeld van een eenvoudig geometrisch 

1486  SAA, MA#62164, verslag wedstrijdjury, 17 juli 1882.
1487  van Beers, Toespraak bij de onthulling van Hendrik Consciences standbeeld, 14.
1488  Tritsmans en Van Damme, ‘Agorafobie in een moderniserende metropool?’, 39.
1489  Witte, Nandrin, Gubin e.a., Nieuwe geschiedenis van België, 484-486.
1490  Tritsmans en Van Damme, ‘Agorafobie in een moderniserende metropool?’, 39. 
1491  Piet Lombaerde, ‘The façade and the towers of  the Jesuit Church in the urban landscape of  
Antwerp during the seventeenth century’, in: Piet Lombaerde (red.), Innovation and experience in the 
early baroque in the Southern Netherlands: the case of  the Jesuit Church in Antwerp (Turnhout 2008) 79; 
Barbara Haeger, ‘The façade of  the Jesuit Church in Antwerp: representing the Church militant and 
triumphant’, in: Lombaerde (red.), Innovation and experience, 98; Marie Marinus, ‘Kampioenen van de 
contrareformatie 1562-1773’, in: Van Goethem (red.), Antwerpen en de Jezuïeten, 14-16.
1492  Haeger, ‘The façade of  the Jesuit Church in Antwerp’, 98-100.
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plein omgeven door een monumentale kerk en uniform ontworpen gebouwen. De 
inwijding van de nieuwe kerk, die later de naam Carolus Borromeuskerk kreeg, het 
Professenhuis en het Sodaliteitsgebouw vond plaats op 12 september 1621 (afb. 
6.27).1493

 Het Jezuïetenplein verloor na de afschaffing van de Sociëteit van Jezus in 
1773 veel van zijn religieuze functie.1494 De kerk deed sinds eind jaren 1770 dienst 

1493  Ibidem, 79; Alfons Thijs, ‘Leven in en rond de “Sodaliteit” te Antwerpen: sedert eeuwen een 
tijdspiegel’, in: Baeck-Schilders, Baetens, Braekman e.a., De Nottebohmzaal, 17-18.
1494  Van Goethem, ‘De 19de eeuw, overgang van oud naar nieuw’, 73.

Afbeelding 6.27 Het Jezuïetenplein, aangelegd volgens de vroeg-barokke monumentale 
stedenbouwkundige principes, met links de kerk die toegewijd was aan de stichter van de 

Jezuïetenorde Ignatius Loyola en aan de Maagd Maria (de latere Carolus Borromeuskerk), centraal 
het	Professorenhuis	en	rechts	het	Sodaliteitsgebouw.	Kopergravure	van	Jacob	Neeffs,	circa	1680.

Bron: Herman Van Goethem (red.), Antwerpen en de Jezuïeten: 1562-2002 (Antwerpen 2002) 33.
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als parochiekerk.1495 Het Sodaliteitsgebouw werd enkele jaren later verkocht en was 
onderhevig aan de plannen van de opeenvolgende private eigenaars. Het gebouw 
kreeg uiteenlopende bestemmingen, maar functioneerde vooral als verzamelplek 
voor culturele, recreatieve en politieke bijeenkomsten en evenementen.1496 Het plein 
zelf  kreeg dankzij deze uitgaanssfeer een volks karakter.1497 In tussentijd wist de 
Jezuïetenorde te overleven en hervestigde zich na 1830 in België, waaronder ook in 
Antwerpen. In 1833 verwierven de paters een deel van het vroegere Professenhuis. 
Ze kregen van pastoor Joannes De Bruyn de vrije beschikking over de Carolus 
Borromeuskerk.1498 Het Sodaliteitsgebouw behield doorheen de jaren een recreatieve 
functie. In 1859 werd het een drank-, spijs- en danslokaal dat verenigingen konden 
afhuren voor tal van activiteiten. Ook politieke groeperingen maakten geregeld 
gebruik van de zaal.1499

 Op 24 september 1881 bekrachtigde de Antwerpse gemeenteraad het 
collegevoorstel voor de oprichting van een standbeeld ter ere van Conscience. Het 
schepencollege had het idee dan wel in een concrete vorm gegoten, de eerste aanzet 
was gekomen van de Vlaamsgezinde dichter en journalist, en tevens stichter van de 
Liberale Vlaamse Bond, De Geyter. In de aanloop naar de grootse Consciencefeesten 
die op 25 september 1881 te Brussel zouden plaatsvinden, had hij de geboortestad 
van de schrijver Antwerpen aangespoord eveneens een eerbetoon te brengen. De 
Geyter suggereerde onder meer om een borstbeeld van Conscience in de gevel 
van de stadsbibliotheek in het voormalige Sodaliteitsgebouw te plaatsen.1500 Het 
College zag het onmiddellijk grootser en ontwikkelde het idee van een volwaardig 
standbeeld.1501 De gemeenteraad bekrachtigde het Collegiale ontwerpbesluit om 
in naam van de Antwerpse bevolking en op stadskosten tegen de puitrap langs de 
oostelijke gevel van de nieuwe stadsbibliotheek een standbeeld voor Conscience op 
te richten. Daarnaast besloot hij onder andere de naam van het plein te veranderen 

1495  Marinus, ‘Kampioenen van de contrareformatie’, 70. 
1496  Thijs, ‘Leven in en rond de “Sodaliteit”’, 23-24. 
1497  Tritsmans en Van Damme, ‘Agorafobie in een moderniserende metropool?’, 39.
1498  Van Goethem, ‘De 19de eeuw, overgang van oud naar nieuw’, 99-100, 105-106 en 114-115.
1499  Thijs, ‘Leven in en rond de “Sodaliteit”’, 23-24.
1500  SAA, 1020#174, brief  van Julius De Geyter aan College, 5 september 1881.
1501  Verschaffel, ‘Eigen helden’, 46.
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in Conscienceplein en de Jezuïetenbrug achter het gebouw de naam Leeuw-van-
Vlaanderenstraat te schenken.1502

 Opnieuw speelde het schepencollege een belangrijke rol in het dossier. De 
gemeenteraad moest enkel zijn goedkeuring geven aan het oprichtingsbesluit, de 
voorstellen van de Commissie van Schone Kunsten inzake materiaalgebruik en een 
bijkomend krediet en aan het verslag van de wedstrijdjury. De agendapunten over 
het Consciencebeeld veroorzaakten nauwelijks debatten, wat niet hoefde te verbazen 
gezien de homogeen liberale samenstelling van de gemeenteraad. De raadsleden 
maakten af  en toe een kanttekening, zoals bij de behandeling van het toe te kennen 
krediet. Schepen Van der Taelen en raadslid De Winter verdedigden een voorlopige 
in plaats van een definitieve goedkeuring van het krediet van 10.000 BF, want “[w]
ij moeten in staat gesteld worden, om het ontwerp te onderzoeken, zonder ons 
blindelings te verbinden.”1503 De gemeenteraad moest de volledige vrijheid hebben om 
zich uit het project terug te trekken indien er geen geschikte ontwerpen ingeleverd 
werden. Verder handelde het College de zaak vooral alleen af, zonder daarvoor de 
specifieke bevoegdheid van de raad gekregen te hebben.

Conscience ijverde voor een Vlaamse Beweging die zich boven elke partijstrijd verhief. 
Hij had nooit een openlijke voorkeur voor de katholieke of  liberale politieke stroming 
geuit, waardoor beide families hem op handen droegen. Alfons Thijs beweerde 
dat De Waels bestuur het standbeeld echter gebruikte om de Antwerpenaren te 
overtuigen van de liberale bekommernis om de Vlaamse zaak.1504 Volgens De Geyter 
beschouwden Consciences tijdsgenoten hem nochtans geenszins als een liberaal 
politicus: “En, al betreuren wij Conscience niet in onze rangen te zien, hij had evenzeer 
het recht zich bij de katholieken te scharen, als Quinten Metsijs, Rubens en zooveel 
anderen, wier grootheid in de kunst door de liberalen wordt geroemd.”1505 Door zich 
belangeloos op te stellen, toonde de liberale partij aan waarin ze verschilde van haar 

1502  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1881/2, 229-230.
1503  Ibidem, 244.
1504  Verschaffel, ‘Eigen helden’, 45; Thijs, ‘Leven in en rond de “Sodaliteit”’, 14.
1505  SAA, 1020#174, brief  De Geyter aan College, 5 september 1881.
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katholieke tegenhanger. Deze werd beschuldigd de Consciencefeesten enkel en alleen 
uit politiek-ideologische belangen te organiseren. 
 De Brusselse manifestatie in september 1881 en de voorbereidingen van het 
standbeeld van Conscience leidden regelmatig tot katholiek-liberale polemieken. 
De katholieke pers benadrukte bijvoorbeeld de grote vertegenwoordiging van 
Meetingistische volksvertegenwoordigers en verenigingen in Brussel en beschuldigde 
het liberale  Antwerpse bestuur het standbeeld enkel en alleen uit propagandistische 
overwegingen te realiseren.1506 Het Handelsblad benadrukte dat het het initiatief  van 
het standbeeld wel zou ondersteunen “als zij niet met een kiesdoel gedaan werd.”1507 
Tegen de inhuldigingsplechtigheid namen de katholieken een andere houding aan. 
Een grote delegatie van Meetingverenigingen stapte mee in de stoet.1508 Blijkbaar 
hadden de jonge Vlaamsgezinde liberalen en de Vlaamsgezinde katholieken vlak voor 
de plechtigheid toenadering tot elkaar gezocht. De Meetingpartij bleef  echter nog 
steeds op haar hoede tegenover het “officieele liberalism”, dat in de ceremonie niet 
toegaf  “aan liefde tot het vlaamsch; maar wel aan zijn vooruitzicht op partijschap.”1509 
De figuur van Conscience deed de ideologische strijd soms hoog oplaaien, maar 
leverde in zekere mate dus ook partijpolitieke verzoening op.
 Ten slotte had ook de naamswijziging van het plein haar aandeel in de 
transformatie van de stedelijke ruimte. De Waels bestuur wiste de katholieke naam 
en introduceerde een nieuwe die volledig bij de politieke opeising aansloot. Het was 
een rechtstreekse aanval op de Jezuïeten, die door de negentiende-eeuwse liberalen 
geregeld als zondebok aangewezen werden. Vanwege hun specifieke geloofsbelijdenis 
leunden ze vooral aan bij het politieke ultramontanisme, dat zich centraliseerde 
rond Rome. Deze stroming zag voor de kerk een onafhankelijke positie boven de 
staat weggelegd.1510 De Jezuïeten, die vanaf  de jaren 1850 vereenzelvigd geraakten 
met de klerikalen, moesten het vaak bekopen in de antiklerikale propaganda.1511 

1506  Journal d’Anvers, 25-26 september 1881; Het Handelsblad, 25-26 september 1881.
1507  Het Handelsblad, 3 oktober 1881.
1508  L’Escaut, 13 augustus 1883; Het Handelsblad, 14 augustus 1883.
1509  Het Handelsblad, 14 augustus 1883.
1510  Van Goethem, ‘De 19de eeuw, overgang van oud naar nieuw’, 88-99. Voor meer informatie over 
het ultramontanisme en hun gelijkenissen en verschillen met de liberaal-katholieken, zie Wils, ‘De 
katholieke partij in de negentiende eeuw’, 157-160 en de Smaele, Rechts Vlaanderen, 216-217.
1511  Van Goethem, ‘De 19de eeuw, overgang van oud naar nieuw’, 141.
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Bovendien legde de Sociëteit van Jezus zich vooral toe op ontplooiing van het 
humanioraonderwijs en geloofsverspreiding.1512 Door de naam van het Jezuïetenplein 
uit het dagelijkse leven te schrappen, sneden de liberalen de historische band tussen 
het plein en de bebouwing door en zorgden ze ervoor dat de Stadsbibliotheek en 
het Consciencebeeld voorgoed aan hun onderwijsbeleid gekoppeld werden. Zoals 
een artikel in De Koophandel getuigde, nam de conservatieve partij aanstoot aan de 
omdoping  - of  in haar ogen de ontdoping – van het plein.1513 

De Wael en zijn bestuursleden pleegden dan wel een uitgesproken machtsgreep op de 
stedelijke ruimte van het Jezuïetenplein, de Carolus Borromeuskerk bleef  behouden 
en de gevel domineerde nog steeds het plein (afb. 6.28). Bovenaan in het driehoekig 
pediment bevond zich de Maagd Maria die een bijzondere relatie onderhield met het 
Mariabeeld in de stadhuisgevel. Een zichtas verbond beide gevelsculpturen en bracht 
in de zeventiende eeuw een belangrijk evenwicht tussen de kerkelijke en stedelijke 
macht.1514 Volledig volgens de principes van de barokke Grand Manner-stedenbouw 
legden de toenmalige ontwerpers de zichtas bovenop het dagelijkse stadsweefsel.1515 
De stedenbouwkundige realisatie van het Jezuïetenplein bevorderde het herstel van 
de religieuze heerschappij dat de contrareformatie beoogde.1516

 De katholieken waren niet meteen enthousiast over het Jezuïetenplein als 
oprichtingsplaats voor het Consciencebeeld. Zoals het conservatieve tijdschrift 
De Vlaamsche School verklaarde, achtten ze een gedenkteken voor een christelijke 
geleerde, zoals de Jezuïetische priester Daniël van Papenbroeck of  de Jezuïetische 
hagiograaf  Jean Bolland meer geschikt. Conscience zagen ze eerder in de vierde Sint-
Andrieswijk of  in de omgeving van het stadspark, waar zich een Consciencestraat 
bevond.1517 Eens het standbeeld aan de gevel van de Stadsbibliotheek opgericht 
was, deerde de aanwezigheid van Conscience de katholieke partij niet langer. De 

1512  Ibidem, 90.
1513  De Koophandel, 28 september 1881.
1514  Lombaerde, ‘The façade and the towers of  the Jesuit Church’, 98-100; Haeger, ‘The façade of  the 
Jesuit Church in Antwerp’, 98-100.
1515  Kostof, The city shaped, 211. Meer informatie over het principe van de zichtas in de Grand Manner-
stijl, zie ibidem, 263-266.
1516  Ibidem, 215.
1517  De Vlaamsche School (1881) 190; Thijs, ‘Leven in en rond de “Sodaliteit”’, 13.



403

Afbeelding 6.28 De monumentale gevel 
van de barokke Carolus Borromeuskerk 

domineerde sinds 1621 het Jezuïeten- en 
latere Conscienceplein, 1898. Het Onze-Lieve-

Vrouwbeeld centraal in het fronton stond 
in visuele verbinding met het Onze-Lieve-
Vrouwbeeld in de gevel van het stadhuis.

Bron: SAA, FOTO-GF#203.

Afbeelding 6.29 Het Mariabeeld op de pomp 
van de Kleine Markt behoorde toe aan het 

Genootschap van de Onze-Lieve-Vrouw van 
Schuttersput, 1890.

Bron: SAA, FOTO-OF#6226.
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schrijver, die steeds eerbied getoond had voor het geloof  van de Vlaamse bevolking 
en dit geloof  bovendien in zijn literaire werken vereerd had, wendde zijn blik naar 
de kerk “die hem moederlijk afwacht!”1518 Burgemeester de Wael zette enorm in 
op de liberalisering van bepaalde stedelijke ruimtes, maar kon niet altijd volledig 
ontsnappen aan de katholieke betekenis en symbolen waarmee ze reeds beladen 
waren.
 Hetzelfde gold voor het ruimere katholieke Antwerpse stadslandschap met 
zijn talrijke Maria- en heiligenbeelden aan de huisgevels. Ten gevolge van het 
antiklerikale beleid en de drastische stedenbouwkundige ingrepen verdween een 
groot aantal beeldjes en werden in vergelijking tot de voorgaande decennia heel wat 
minder nieuwe beeldjes geplaatst. Het College leverde wel geregeld bouwtoelatingen 
voor herstellingen (grafieken 3.3 en 3.5).1519 Bij dergelijke toelatingen probeerde 
het soms enige beperkingen op te leggen, zoals een verbod op uitkraging over de 
openbare weg.1520 Het bestuur hield echter niet halstarrig vast aan zijn principes. 
Nadat het bepaald had dat het Mariabeeld op de hoek van de Keizerstraat en de 
Prinsesstraat geen uitsprong mocht maken, verzochten enkele geburen het College 
deze beslissing te herzien: “In andere soortgelijke gevallen heeft uw geëerd bestuur 
zulke verplaatsing van O.L.Vrouw beelden toegestaan, in dezelfde voorwaarden dan 
voorheen, dit is, met den gewonen uitsprong”.1521 
 Tijdens De Waels burgemeesterschap bleven bovendien nog heel wat 
buurtgenootschappen actief  die zich toelegden op de organisatie van activiteiten 
rond de Maria- en heiligenbeelden.1522 Zo vroeg in 1888 het Genootschap van 
de Onze-Lieve-Vrouw van Schuttersput de toestemming aan het College om het 
bestaande Mariabeeld op de pomp van de Kleine Markt te vervangen door een nieuw 
(afb. 6.29).1523 Aanvankelijk hield het College de boot af  door het dossier in beraad 

1518  Het Handelsblad, 14 augustus 1883.
1519  Voor meer informatie rond deze bouwtoelatingen zie hoofdstuk III.
1520  Zie bijvoorbeeld SAA, 1887#959, uittreksel College, 8 juli 1887; SAA, 1889#488, bouwtoelating, 
24 april 1889; SAA, 1891#711, bouwtoelating, 15 juni 1891; SAA, 1891#1567, uittreksel College, 21 
maart 1892.
1521  SAA, 1891#711, brief  van heer Blomme aan College, 23 juni 1891.
1522  op de Beeck, De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof, 124.
1523  SAA, 1888#1059, brief  van bestuurders Genootschap van Onze-Lieve-Vrouw van Schuttersput 
aan College, 22 mei 1888. Voor meer informatie over het Mariabeeldje op de pomp van de Kleine 
Markt, zie Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad, 107.
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te houden.1524 Nadat het Genootschap de vraag in herinnering had gebracht, besloot 
het de vervanging toch te machtigen.1525 Het stadsbestuur volgde in deze periode 
geen systematisch beleid tegen de heiligenbeelden aan de huisgevels en op pompen. 
Afbraak en verwijdering gebeurden eerder sporadisch, maar droegen in dat geval wel 
een grote symboolwaarde. Zo liet burgemeester De Wael rond 1878 het Onze-Lieve-
Vrouwbeeld op de pomp van de Veemarkt afbreken en besliste het College in 1884 de 
pomp met Mariabeeld op het Mechelseplein weg te halen aangezien ze de openbare 
weg belemmerde.1526 De buurtbewoners van onder meer het Mechelseplein, de 
Gerardstraat en de Lindenstraat (huidige Vleminckveld) ondernamen een poging om 
het laatste beeld naar de gevel van de pastorij van de Sint-Joriskerk te verplaatsen.1527 
De Waels bestuur geloofde echter niet dat het beeld zonder uitsprong kon geplaatst 
worden en besliste het beeld in bewaring te houden zolang er onduidelijkheid heerste 
over de bestemming van het beeld.1528

VI.4 De liberale monumentaliteit van de Zuidwijk, Nationalestraat en 
Scheldekaaien

Het stedenbouwkundig bestuur van burgemeester De Wael kenmerkte zich door 
grootschalige transformatiewerken en monumentale bouwkundige realisaties.  
Tijdens de jaren 1870 en 1880 werden onder meer de wijk ’t Zuid aangelegd, de 
Scheldekaaien recht getrokken, de Boeksteeg tot Nationalestraat verbreed, de 
wijk Zurenborg ontworpen en de Nationale Bank, het Koninklijk Atheneum en 
het openbaar slachthuis gebouwd.1529 De onteigeningswetten van 1858 en 1867 
schiepen de mogelijkheid om op Haussmanniaanse wijze de historische binnenstad 

1524  Ibidem, uittreksel College, 25 juni 1888.
1525  Ibidem, brief  Genootschap aan College, 10 juli 1888; ibidem, uittreksel College, 27 juli 1888.
1526  op de Beeck, De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof, 124; SAA, MA#956/c, Collegiale beslissing, 
12 december 1884.
1527  SAA, MA#956/c, brief  geburen aan College, 18 januari 1885.
1528  Ibidem, brief  stadsbestuur aan heren kerkmeesters van Sint-Joris, 2 februari 1885; ibidem, 
uittreksel College, 2 maart 1885.
1529  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 101-106; Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, 
239-244.
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een monumentaal, open en ordelijk karakter te schenken.1530 De aanpassingswerken 
in de stadscentra en de aanleg van nieuwe wijken in de stadsuitbreidingen die deze 
rationele principes van de Grand Manner-stijl volgden, gaven vorm aan de sanitaire 
stad waarin vrije circulatie en een burgerlijke liberale moraal centraal stonden. Het 
einddoel was een goed georganiseerde stedelijke ruimte waarin burgers zich een vrij, 
zelfstandig en rationeel leven konden aanmeten.1531 
 Een van de nieuwe wijken die volgens deze stedenbouwkundige idealen 
aangelegd werd, was de wijk ’t Zuid op de gronden van de voormalige zestiende-
eeuwse citadel. De aanleg van de Nationalestraat over het tracé van de smalle, 
bochtige Boeksteeg was het Antwerpse voorbeeld bij uitstek waarbij volksgezondheid, 
verkeerscirculatie en stadsverfraaiing voorop stonden.1532 De rechttrekking van 
de Scheldekaaien, ten slotte, stond in het teken van een vlotter havenverkeer 
en goederentransport. De werken gingen gepaard met de sanering van de oude 
Burchtwijk, die zo goed als volledig gesloopt werd.1533 Niet enkel deze functionele, 
technische of  ingenieursgestuurde ingrepen, maar ook de architecturale vormgeving 
van het stadslandschap droeg bij aan wat Joyce onder “building the liberal city” 
begreep.1534 
 Deze en andere stedelijke ingrepen kwamen er natuurlijk niet vanzelf. 
De aanwezigheid van een doctrinair-liberale bestuursmentaliteit volstond niet, 
ook andere factoren hadden hun invloed. In de aanleg van de Zuidwijk haalden 
financiële belangen regelmatig de bovenhand.1535 Daarnaast leidden de grootschalige 
afbraakwerken die vaak met de herinrichting van de stedelijke ruimte gepaard gingen 
tot tegenbewegingen. Verschillende Antwerpenaren protesteerden bijvoorbeeld 

1530  Tritsmans en Van Damme, ‘Agorafobie in een moderniserende metropool?’, 32-33 en 42-43; 
Spiro Kostof, The city assembled, 266-273. 
1531  Joyce, The rule of  freedom, 62-93 en 144-148; Röttger, ‘Capitol and capital’, 28-31; Kostof, The city 
shaped, 217. Om een bestuurbare liberale gemeenschap te scheppen, zetten stedelijke overheden in op 
een efficiënt stedenbouwkundig beleid dat onmiddellijk antwoord bood op prangende problemen als 
woningnood, volksgezondheid en daarmee samenhangend ongezonde woonsituaties.
1532  Prims en de Meyer, Het Zuid, 122-130.
1533  Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, 241; Bertels, Bisschops en Blondé, 
‘Stadslandschap’, 46.
1534  Joyce, The rule of  freedom, 144-182. Burgemeester Jules Anspach gaf  zo bijvoorbeeld de 
voorkeur aan de klassieke bouwstijl om enerzijds de commerciële identiteit en anderzijds de stedelijke 
patriottische moraal van zijn Brussel te bewerkstelligen. Zie Röttger, ‘Capitol and capital’, 41-43.
1535  Prims en de Meyer, Het Zuid, 31.
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tegen de verdwijning van de Burchtwijk en bekwamen de oprichting van een 
stedelijke toezichtscommissie. Deze stond in voor de documentering en bewaring 
van historisch waardevolle objecten uit het te slopen gebied.1536 Verder ging de 
stedelijke overheid niet blindelings mee in elk project dat haar voorgelegd werd. 
Het initiatief  van beeldhouwer Frans Deckers voor een standbeeld van Abraham 
Ortelius wimpelde ze in 1877 af  met het argument dat “nu de stad aanzienlijke 
werken uitvoert en veel geld uitgeeft ter bevordering van de kunst, geene reden 
bestaat, voor het oogenblik, om de vraag van den heer Deckers aan te nemen.”1537 De 
Waels gemeenteraad gebruikte zijn eigen investeringen in stadswerken en openbare 
kunsten om initiatieven te weigeren.
 De jaren 1870 waren in het algemeen een rustige periode wat betreft de 
oprichting van publieke standbeelden. In de periode 1873-1893 woedde een algemene 
economische depressie, waardoor stadsbesturen liever focusten op de voltooiing 
van noodzakelijke werken in plaats van op prestigieuze projecten. Van de talrijke 
aanvragen om spectaculaire winkelgaanderijen te bouwen, werden er bijvoorbeeld 
nauwelijks gerealiseerd.1538 Tegelijk gaf  deze ongunstige periode een belangrijke 
impuls aan de publieke beeldhouwkunst. Om de levensomstandigheden van het 
stijgende aantal beeldhouwers enigszins te verbeteren, schreven de lokale en nationale 
overheden talloze opdrachten uit.1539 Vanaf  1880 leefde de standbeeldentraditie in 
Antwerpen weer helemaal op.  In 1879 besliste De Waels bestuur om de Zuidwijk met 
het monument Schelde Vrij te bekronen. Ook de twee andere stedenbouwkundige 
verwezenlijkingen, de Nationalestraat en de Scheldekaaien, kregen respectievelijk in 
1884 en 1890 hun gedenkteken. De hiernavolgende paragrafen onderzoeken of  de 
drie standbeelden, als onderdeel van het monumentale historische stadslandschap, 

1536  Zie hiervoor Dobbels, ‘Aanzetten voor een erfgoedbeleid’, 129-145.
1537  SAA, MA#955/4, geheime zitting gemeenteraad, 22 september 1877. Zie ook ibidem, verslag 
Commissie van Schone Kunsten, 3 augustus 1877. Voor het initiatief  van beeldhouwer Deckers, zie 
ibidem, brief  van beeldhouwer Frans Deckers aan Minister van Binnenlandse Zaken Delcour, 12 
maart 1877; ibidem, brief  van Provincie Antwerpen aan stadsbestuur, 24 mei 1877. 
1538  Zie hiervoor G. De Ceulaerde, Kleinhandel op de rand van de moderniteit, de overdekte winkelgalerij in 
het negentiende-eeuwse Antwerpen: la Cité (845-1880) (onuitgegeven masterscriptie UAntwerpen 2011).
1539  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 204, 212, 219 en 236.
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uitsluitend ten dienste stonden van de liberale bestuursmentaliteit of  dat er ook 
andere motieven in de dossiers meespeelden.  

VI.4.1	 De	Zuidwijk

De nieuwe wijk ‘t Zuid werd aangelegd op de gronden van de voormalige citadel, die 
tussen 1567 en 1572 in opdracht van de Hertog van Alva, de Spaanse landvoogd van 
de Nederlanden, gebouwd was (afb. 6.30).1540 Toen de stad in 1865 de zestiende-eeuwse 
omwalling in eigendom verwierf, was de Zuidcitadel hier niet bij inbegrepen. Het 
militaire kasteel zou immers deel uitmaken van de nieuwe Brialmontomwalling.1541 
De Antwerpenaren zagen het echter liever verdwijnen en bleven volop ijveren 
voor de ontmanteling.1542 Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 1869 
zette de Liberale Associatie de liberale regering Frère-Orban I onder druk om een 
overeenkomst te sluiten. Het akkoord werd op de valreep bereikt, maar leverde de 
Antwerpse liberalen vooralsnog geen overwinning.1543 De Duitse bankier Strousberg 
kocht in 1869 de citadel van de Belgische Staat onder de voorwaarden dat het militaire 
bouwwerk afgebroken zou worden en de vrijgekomen gronden tot woonwijk en 
haven getransformeerd zouden worden. Strousberg geraakte al gauw in financiële 
problemen, waarna de S.A. du Sud d’Anvers – waarin ook het Antwerpse stadsbestuur 
vertegenwoordigd was – met medewerking van de centrale regering het project 
overnam.1544

 Het ontwerp van de Zuidwijk volgde volledig de moderne, rationele 
stedenbouwkundige principes die in deze periode in Antwerpen, maar ook in andere 
Belgische steden zoals Brussel, furore maakten.1545 De plattegrond, ontworpen 
volgens een totaalconcept, kenmerkte zich door een weloverwogen schikking van 

1540  Lombaerde, ‘De vroege versterkingswerken van Antwerpen en de Spaanse omwalling’, 41; 
Bertels, Bisschops en Blondé, ‘Stadslandschap’, 27.
1541  Bertels en Van Goethem, ‘Vergankelijke stedelijke ruimte’, 125-126.
1542  Bertels, Building the city, 243. 
1543  Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij, 267-271; Guido De Brabander, ‘Een expansie vol conflicten’, 
in: van Isacker en van Uytven (red.), Antwerpen: twaalf  eeuwen geschiedenis, 303.
1544  Prims en de Meyer, Het Zuid, 13-14.
1545  Voor Brussel zie bijvoorbeeld Brussel, breken, bouwen: architectuur en stadsverfraaiing, 1780-1914 
(Brussel 1979) en Yvon Leblicq, Bruxelles, construire et reconstruire: architecture et aménagement urbain 
1870-1914 (Brussel 1979).
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Afbeelding 6.30 
Vogelvluchtgezicht 
op het zestiende-
eeuwse Antwerpen 
van Joris Hoefnagel, 
1598. Tussen 1567 en 
1572 liet de Hertog 
van Alva ten zuiden 
van de stad, of links 
op de kaart, een 
vijfhoekige	citadel	
bouwen.
Bron: SAA, 12#5830.

Afbeelding 6.31 Het Plan d’appropriation des terrains de la citadelle du Sud, opgetekend door Aloïs 
Scheepers, waarmee de inrichting van de nieuwe wijk ‘t Zuid vastgelegd werd, 18 september 

1875. De zone met de roze bouwblokken stemde overeen met de Zuidwijk. De onderste gele as 
in het linkergedeelte van de plattegrond gaf het tracé van de Nationalestraat weer die de smalle, 

kronkelige Boeksteeg moest vervangen.
Bron: SAA, 12#4199.
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rechte en diagonale hoofd- en zijlanen (afb. 6.31).1546 De ruime straten voorzagen 
enerzijds in een vlotte doorstroming van verkeer, licht en lucht en leverden 
anderzijds monumentale vergezichten.1547 Toch betrof  het geen Grand Manner-
stedenbouw in zijn zuiverste vorm, daar bij de totstandkoming voortdurend 
pragmatische overwegingen meespeelden.1548 De combinatie van woon-, haven- en 
transportfuncties en de grote financiële belangen die achter het project schuil gingen, 
legden een enorme druk op de uiteindelijke inrichting van de ruimte. Resultaat was 
dat er slechts twee open pleinen voorzien werden, namelijk de Marnixplaats en de 
Volksplaats, die aanvankelijk oningevuld bleven.1549 Wanneer dieper gegraven wordt 
in het dossier van de Zuidwijk en van het monument Schelde Vrij, dat in 1883 op het 
eerst vernoemde plein ingehuldigd werd, blijkt bovendien dat de ontwikkeling van 
deze stedelijke ruimte door veel meer dan louter een administratieve ingesteldheid 
van het stadsbestuur gestuurd werd.  

Het initiatief  voor de oprichting van een gedenkteken “en commémoration du plus 
grand acte diplomatique posé par le Gouvernement nationale de la Belgique régénérée 
de 1830 – l’affranchissement de l’Escaut” dateerde al van voor de eerste plannen 
voor de Zuidwijk.1550 De inauguratierede van burgemeester De Wael, waarin het 
idee opgeworpen werd, en het rapport van de Commissiën van Werken, Wegenis en 
Schone Kunsten zetten meteen de toon. Het rapport beschreef  de voorgeschiedenis 
van het project op als een “triste épisode de notre histoire communale”.1551 In 1865 had 
de Antwerpse handel ook al een poging ondernomen voor een dergelijk standbeeld, 
maar Van Puts bestuur had het voorstel afgewezen.1552 Voor de liberalen herdacht 
het gedenkteken in de eerste plaats de drie jaartallen 1585, 1846 en 1863 en dus niet, 
zoals voor de Meetingers, het jaartal 1795. In de ogen van de eerste groep had de 
opening van de Schelde in 1795 door de voormalige Franse overheerser slechts een 

1546  Kostof, The city shaped, 211 en 230-275.
1547  Ibidem, 216-217.
1548  Ibidem, 218; Prims en de Meyer, Het Zuid, 31.
1549  Prims en de Meyer, Het Zuid, 53.
1550  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1872/2, 184.
1551  Ibidem, 245.
1552  Ibidem, 244-245. Zie ook SAA, MA#955/2, briefwisseling tussen Otto Gunther en stadsbestuur, 
augustus 1865.
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tijdelijke oplossing geboden, terwijl het verdrag van 1863 werkelijk het economische 
en culturele verval van de stad beëindigd had.1553

 Het stadsbestuur bekritiseerde niet enkel het recente Meetingbestuur, maar 
ook het katholieke bewind van de zestiende eeuw. Door het jaartal 1585 centraal te 
stellen, eerden zij het harde verzet van de toenmalige Protestantse burgemeester 
Marnix van Sint-Aldegonde tegen de landvoogd van de katholieke Spaanse 
Nederlanden Farnese. Ondanks de inspanningen van Marnix en de Geuzen die zich 
bij hem aangesloten hadden, en waarmee de negentiende-eeuwse liberalen zich maar 
al te graag vergeleken, viel Antwerpen toch in handen van de katholieken. Het luidde 
volgens de negentiende-eeuwse liberale retoriek een rouwvolle en schaamtelijke 
periode in, wat alleen nog maar verergerde toen de katholieke Spaanse Habsburgers 
in 1648 de Vrede van Münster ondertekende en de rechten over de Schelde aan de 
Republiek der Verenigde Nederlanden verkocht.1554 De Waels bestuur zag met het 
standbeeld Schelde Vrij een ideale kans weggelegd om deze katholieke periode uit de 
Antwerpse geschiedenis weg te wissen: “C’est cette époque à jamais détestable que 
nous voulons effacer de notre histoire, en élevant un monument qui dira à la postérité 
que l’étranger a lâchement vendu la liberté de notre fleuve en 1648, et que les Belges 
de 1863 ont su la reconquérir.”1555

De plek of  ruimte waar De Wael en zijn collega’s met dit verleden wilden afrekenen, 
bleef  lange tijd onbeslist. In eerste instantie lieten ze de keuze over aan de kunstenaars 
die aan de oproep tot het indienen van ontwerpen deelnamen. aan de kandidaten 
werd gevraagd hun idee over een mogelijke oprichtingsplaats te delen.1556 Opvallend 
was de collegebeslissing om uit de oproep het woord wedstrijd en al zijn synoniemen 
te schrappen. Het College wilde geen prijskamp in de strikte zin van het woord. Zo 
behield het de vrijheid om, wanneer alle ingediende ontwerpen ongeschikt geacht 
werden, geen gevolg te geven aan de oproep.1557 Het wilde met andere woorden het 

1553  Ibidem, 184-185 en 244-247.
1554  Ibidem, 185 en 246-247.
1555  Ibidem, 246.
1556  Ibidem, 300-301 en 388-389.
1557  SAA, MA#955/2, uittreksel College, 5 oktober 1872.
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uiteindelijke beslissingsrecht in handen van de gemeenteraad houden in plaats van 
het aan een officiële jury toe te vertrouwen.
 De uitvoering van het in november 1874 bekroonde ontwerp ‘L’art est un 
miroir’ van de Antwerpse bouwmeester Jean-Jacques Winders sleepte lang aan.1558 
Dit kwam vooral door het uitblijven van de beslissing over de oprichtingsplaats. Van 
in het begin stuurde het schepencollege aan op de Zuidwijk. Het gaf  aan te willen 
wachten op de concrete grondplannen waarover de S.A. du Sud d’Anvers, het Antwerpse 
stadsbestuur en de centrale overheid volop aan het onderhandelen waren.1559 Toen 
in de zomer van 1875 de zaak zo goed als rond was, verzocht burgemeester De Wael 
bouwmeester Winders om zijn voorkeuren met betrekking tot een oprichtingsplaats 
in de nieuwe wijk kenbaar te maken. In de toekomstige Zuidwijk zag hij als enige 
mogelijkheid de open ruimte voor het station (de latere Zuiderplaats en huidige 
Bolivarplaats). Hij zag zijn beeldhouwwerk echter liever op de Gemeenteplaats of  de 
Grote Markt dan op een plein in het nieuwe stadsdeel verrijzen.1560

 Het College zocht niet alleen naar steun bij Winders, maar ook bij de collega’s 
van de Commissie van Schone Kunsten. De discussies mondden uiteindelijk steeds uit 
in een tweestrijd tussen de Teniers- en de Marnixplaats.1561 Aangezien beeldhouwer 
Ducaju niet bereid was om zijn standbeeld van Teniers te verplaatsen, belastte 
het College in december 1875 de Commissie met de opdracht om een plaats op de 
gronden van de Zuidwijk uit te zoeken.1562 De knoop werd nooit officieel doorgehakt, 
maar enkele maanden later liet het College uitschijnen dat het monument Schelde 
Vrij op de Marnixplaats opgericht zou worden.1563 Binnen de Commissie van Schone 
Kunsten leek weinig animo te bestaan voor de Marnixplaats of  een ander plein in het 
Zuidkwartier. Ze treuzelde meermaals met de zaak, tot wanneer burgemeester De 
Wael in februari 1879 de commissieleden elk afzonderlijk herinnerde aan de taak die 

1558  Voor meer informatie over de keuze voor het ontwerp van Winders, zie SAA, MA#955/2, verslag 
jury, 22 oktober 1873; ibidem, uittreksel College, 25 oktober 1873; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 
1873/2, 310-312.
1559  SAA, MA#955/2, uittreksel College en brief  van College aan bouwmeester Jean-Jacques 
Winders, 20 november 1874; Prims en de Meyer, Het Zuid, 45-47.
1560  SAA, MA#955/2, brief  van Winders aan College, 5 augustus 1875.
1561  Zie bijvoorbeeld SAA, MA#955/2, uittreksel College, 26 november 1875.
1562  SAA, MA#955/2, uittreksel College, 20 december 1875.
1563  Ibidem, brief  van College aan Winders, 27 mei 1876.
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de gemeenteraad hen opgelegd had.1564 Het geduld van het schepencollege was echter 
op. Later die maand zond het de Commissie dan ook een brief  met een definitieve 
beslissing: “Den 20e dezer hebben wij ons andermaal met deze zaak bezig gehouden 
en beslist te volharden in ons voorstel ter verkiezing van de Marnixplaats”.1565 Het 
vroeg haar hierover te beraadslagen en een officieel rapport aan de gemeenteraad 
voor te leggen.1566 Hoewel het College aanvankelijk op zoek ging naar een breed 
gedragen consensus over de plaatskeuze, drukte het uiteindelijk zijn eigen wil door. 
 In de raadszitting van 27 mei 1879 vond de laatste discussie over de locatie 
plaats. De Commissie van Schone Kunsten had zich uiteindelijk aangesloten bij het 
idee van het College om het gedenkteken aan of  in de nabijheid van de Schelde op te 
richten.1567 Commissielid Nauts bleef  uit angst voor de onzekere toekomst van ‘t Zuid 
echter vurig de Teniersplaats verdedigen: “laten wij ons door geene droombeelden 
verleiden: wij weten niet wat er van het Zuiderkwartier worden zal; het is stellig dat 
het monument daar nog jaren lang zal staan als in de woestijn.”1568 Raadslid Michiels, 
die eveneens lid was van de Commissie van Schone Kunsten, nam het op voor de 
Marnixplaats, juist omdat hij geloofde in de positieve invloed van het standbeeld op 
de ontwikkeling van de voor de stad financieel belangrijke wijk.1569 De raadsleden 
waren er inderdaad van overtuigd dat investeringen in de openbare ruimte van de 
Zuidwijk de verkoop en de prijs van de bouwgronden zou bevorderen en stemden 
bijgevolg allemaal, met uitzondering van Nauts, voor de Marnixplaats (afb. 6.32).1570

Met de aanleg van de Zuidwijk en de plaatsing van het monument Schelde Vrij 
op de Marnixplaats schrapte De Waels stadsbestuur effectief  een deel van de 
Antwerpse geschiedenis uit stadslandschap. De Zuidcitadel uit de zestiende-eeuwse 
Spaanse periode, die de liberalen omwille als katholiek bestempelden, werd uit het 
stadslandschap gewist, waarna het stadsbestuur een nieuwe ruimte uit de grond 

1564  Ibidem, brief  van burgemeester De Wael aan de verschillende leden van de Commissie van Schone 
Kunsten, 1 februari 1879. 
1565  Ibidem, brief  van College aan Commissie van Schone Kunsten, 22 februari 1879.
1566  Ibidem.
1567  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1879/1, 424.
1568  Ibidem, 431; Prims en de Meyer, Het Zuid, 54.
1569  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1879/1, 434.
1570  Ibidem; 438; Prims en de Meyer, Het Zuid, 53.
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Afbeelding 6.33 en 6.34 Links een detail uit het Plan de la ville d’Anvers et ses environs van 
Huybrechts, 1888. Op de Marnixplaats mondden acht radiale straten uit die de bewoners en 
bezoekers van de Zuidwijk vanuit alle hoeken een optimaal zicht boden op het standbeeld 

Schelde Vrij dat centraal op het plein opgesteld stond. Rechts een zicht vanuit de Tolstraat op de 
Marnixplaats, 1899. De gevelwanden versterkten de perspectiefwerking op het monument, dat uit 

een metershoge sokkel met een Mercuriusbeeld bestond.
Bron: SAA, 12#8849 en GP#1751.

Afbeelding 6.32 Het monument 
Schelde Vrij op de Marnixplaats in de 

Zuidwijk, 1880.
Bron: SAA, FOTO-OF#4508.
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stampte die volledig op liberale leest geschoeid was. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
de Leien weerspiegelde het afgebroken kasteel zich niet in de nieuwe wijkstructuur en 
herinnerde niets aan de voormalige functie van de plek.1571 De bestuursleden hoefden 
zoals bij het Jezuïetenplein geen rekening te houden met nog bestaande katholieke 
gebouwen, stedenbouwkundige ontwerpen of  connotaties. In de plaats introduceerde 
het College – ondanks de overeenkomst van 22 maart 1869 om gegroepeerde 
straatnamen, zoals van wijken, in de gemeenteraad te bespreken – straatnamen 
die vooral naar de zestiende-eeuwse opstand van de Geuzen tegen het katholieke 
Spaanse bewind verwezen.1572 De stedelijke overheid behoedde de wijk bovendien 
van een mogelijke katholicisering. In april 1879 diende een zekere heer Preekler een 
aanvraag in om een Onze-Lieve-Vrouwebeeldje dat aan een woning in de Boeksteeg 
bevestigd was te mogen verplaatsen naar de hoek van de Kasteelpleinstraat en de 
Verbondstraat, gelegen op de grens tussen de Zuidwijk en de historische stadskern. 
Zonder enige verantwoording weigerde het College de vraag.1573

 Met de plaatsing van het standbeeld Schelde Vrij op de Marnixplaats werd het 
plein uiteindelijk een volwaardig voorbeeld van de negentiende-eeuwse monumentale 
stedenbouw en architectuur die fysiek gestalte gaf  aan de liberale moraal.1574 De 
Marnixplaats nam de vorm aan van een polyvium, een geometrisch plein van waar 
radiale straten in verschillende richtingen uitwaaierden (afb. 6.33).1575 De uniforme 
gevelwanden van de straten bevorderden de perspectiefwerking op het plein (afb. 
6.34).1576 De Scheldestraat functioneerde op haar beurt als een zichtas die de Schelde 
met de Marnixplaats verbond. Vanop verschillende plekken in de Zuidwijk werd de 
blik van voorbijgangers naar het monument Schelde Vrij gezogen. Ook bouwmeester 
Winders streefde naar een dergelijke monumentaliteit en zichtbaarheid. In zijn 
analyses van de voorgestelde oprichtingsplaatsen ging zijn bekommernis telkens uit 
naar de afmetingen die het monument zou moeten krijgen om er volledig tot zijn 

1571  Bertels, Building the city, 343.
1572  Art, ‘Het historisch monument’, 17; vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 48; 
Van den Nieuwenhuizen, ‘De stadsuitbreiding van Antwerpen’, 117.
1573  SAA, 1879#548, bouwdossier Kasteelpleinstraat.
1574  Joyce, The rule of  freedom, 151; Röttger, ‘Capitol and capital’, 41-42.
1575  Ibidem, 238.
1576  Ibidem, 255-261.
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recht te komen.1577 Winders zocht geregeld contact met de directeur van de S.A. 
du Sud d’Anvers Emile de Keyser om het beeld Schelde Vrij en het uitzicht van de 
Marnixplaats op elkaar af  te stemmen. Ze kwamen overeen om langs het plein enkel 
gevels in Griekse stijl toe te laten.1578 De vennootschap probeerde effectief  toezicht 
te houden op de architecturale vormgeving, maar uiteindelijk kwam van de beoogde 
uniformiteit niet veel in huis.1579 
 Het stadsbestuur schakelde het standbeeld hier echter niet in om macht 
en triomf  in absolutistische zin uit te stralen, zoals het voornaamste doel van de 
Grand Manner-stedenbouw was, maar om de aantrekkingskracht van de woonwijk 
te vergroten.1580 Anderzijds representeerde het monument en zijn onmiddellijke 
omgeving wel de moraal van de liberale handels- en havenstad die Antwerpen in de 
eerste plaats voor het stadsbestuur was.1581 Met behulp van symboliek, vormgeving 
en geschiedenis creëerden de liberalen een stedelijke ruimte volledig in de geest 
van hun negentiende-eeuwse bestuursmentaliteit. De straatnamen, gebouwen, 
uitrusting en monumenten van de Zuidwijk bevrijdden de ruimte van haar katholieke 
voorgeschiedenis en betekenis en droegen de liberale waarden van economische en 
burgerlijke vrijheid uit.

VI.4.2	 De	Nationalestraat

Reeds bij de eerste plannen van de Zuidwijk in 1874 werd gedacht aan een functionele 
verbinding tussen de nieuwe wijk, het historische stadscentrum en het noordelijke 
havengebied. Het goedgekeurde grondplan van 18 september 1875 voorzag behalve 
in het inrichtingsplan van het Zuid dan ook in de aanleg van twee straten die deze 
wijk zouden verbinden met enerzijds de Meir en anderzijds de Groenplaats en 
Vrijdagmarkt (afb. 6.31). Enkel het tweede project werd tussen 1878 en 1881, nog 
voor de aanleg van de eerste straten in het Zuid, gerealiseerd. Het ontwerp, waarbij 
de smalle en bochtige Boeksteeg in een rechte en weidse laan – de Nationalestraat 

1577  Zie bijvoorbeeld SAA, MA#955/2, brieven van Winders aan College en aan schepen Van den 
Nest, 5 augustus 1875, 20 juni 1876 en 9 februari 1879. 
1578  Ibidem, brief  van Winders aan College, 20 juni 1876; Prims en de Meyer, Het Zuid, 55.
1579  Ibidem, 56.
1580  De Brabander, ‘Een expansie vol conflicten’, 303.
1581  Röttger, ‘Capitol and capital’, 39-42.
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Afbeelding 6.35 Het plan voor de aanleg van de Nationalestraat naar ontwerp van de Parijse 
ingenieur Hubert Pierquin.De dikke zwarte lijn gaf de nieuwe rooilijn weer, terwijl de donkergrijs 

gearceerde zones de te onteigenen en af te breken zones aanduidden. 
Bron: Roger Binnemans en George van Cauwenbergh, Atlas van Antwerpen: evolutie van een 

stedelijk landschap van 1850 tot heden (Antwerpen 1991) 168.

Afbeelding 6.36 Links een aquarel van de Boeksteeg van Jozef Linnig, 1877. Rechts een zicht op de 
Nationalestraat tussen de IJzerenwaag en de Groenplaats, 1895.

Bron: SAA, 12#3013 en FOTO-OF#6657.
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– getransformeerd werd, droeg de handtekening van stadsingenieur Van Bever (afb. 
6.35 en afb. 6.36). De heraanleg kaderde binnen de grondige saneringswerken van 
de ongezonde vierde Sint-Andrieswijk. Na Van Bevers overlijden in 1875 werd de 
praktische uitvoering overgedragen aan de Parijse ingenieur Hubert Pierquin.1582 
De werken kregen in 1884 hun bekroning met het standbeeld van Theodoor van 
Rijswijck. Het Antwerpse bestuur liet het beeldhouwwerk overbrengen van het 
stadspark naar de IJzerenwaag, een plein dat aan de Nationalestraat grensde en dat 
naar verluidt op vraag van de bewoners omgedoopt werd tot Van Rijswijckplaats.1583

 Aanvankelijk had het stadsbestuur weinig oog voor het standbeeld van 
de negentiende-eeuwse literator. Het beeldhouwwerk in het stadspark werd 
nauwelijks onderhouden.1584 In 1884 gingen de bestuursleden echter zonder veel 
aarzelen in op het idee om het standbeeld voor een tweede maal te verhuizen. Het 
liberaal flamingantische raadslid Cupérus liep meteen warm voor het voorstel van 
twee van zijn vrienden, onder wiede heer Van der Linden, om Van Rijswijck uit 
het stadspark te bevrijden en op de IJzerenwaag, vlakbij zijn geboortehuis in de 
voormalige Boeksteeg, te plaatsen.1585 Cupérus lichtte op 10 juli 1884 het College 
in en stelde meteen ook een groots feest voor waarbij de Antwerpse afdeling van 
het Willemsfonds betrokken kon worden.1586 De moegelijke medewerking van het 
Willemsfonds was niet zo vreemd. Verschillende gemeenteraadsleden waren lid van 
de vereniging en Van Beers was er sinds maart 1884 zelfs voorzitter van. Cupérus 
zelf  hield geregeld lezingen voor de vereniging.1587 Op 4 augustus stond de kwestie 

1582  Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, 241-242; Prims en de Meyer, Het Zuid, 122-
130; vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 334.
1583  vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 485.
1584  Zie het krantenartikel dat de vrijzinnige, Vlaamsgezinde en radicaal-liberale Kleine Gazet over de 
vervuilde toestand van Van Rijswijck publiceerde: De Kleine Gazet, 10 september 1881.
1585  Vermoedelijk betrof  het Theodoor van Rijswijcks schoonzoon Joseph Eugene van der Linden.
1586  SAA, 1020#179, brief  van Nicolaas Cupérus aan College, 10 juli 1884. Op vraag van enkele lokale 
initiatiefnemers, zoals Julius de Geyter van de Nederduytsche Bond, kwam de Antwerpse afdeling van 
het Willemsfonds tot stand in 1871. Zie Marcel Bots, Harry van Velthoven, Ada Deprez e.a., Het 
Willemsfonds van 1851 tot 1814 (Gent 1993) 192; Marcel Bots en Georges Declercq, ‘Willemsfonds’, 
in: de Schryver, de Wever, Durnez e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging: R-Z, 3755.
1587  Zie Flor van der Ven, Het Willems-fonds van Antwerpen gedurende 1871-1896 (Antwerpen 1896).
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reeds op de agenda van de gemeenteraad, die zonder enige discussie de IJzerenwaag 
als nieuwe locatie aanduidde.1588

 De onthulling vond plaats op 5 oktober 1884, de eerste dag van de 
wijkfeesten die de inwoners van de vierde wijk op touw gezet hadden (afb. 6.37).1589 
Volgens de liberale dagbladen De Koophandel en L’Opinion daagde er veel volk op. De 
burgemeester, schepenen en raadsleden werden door de feestcommissie van de vierde 
wijk en alle toeschouwers hartelijk ontvangen.1590 De bestuursleden mochten samen 
met de familieleden van Theodoor van Rijswijck plaats nemen “binnen den square 

1588  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1884/2, 93.
1589  SAA, 1020#179, affiche Groote Feesten in de 4de wijk op zondag 5, maandag 6 en dinsdag 7 
october 1884 ter gelegenheid der onthulling van het verplaatste standbeeld van Theodoor Van 
Ryswyck, 25 september 1884.
1590  L’Opinion, 6 oktober 1884.

Afbeelding 6.37 Het standbeeld van 
Theodoor van Rijswijck in het plantsoen 
op de Van Rijswijckplaats (de vroegere 
IJzerenwaag), die grensde aan de 
Nationalestraat, ongedateerd.
Bron: SAA, GP#5636.
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op het parkje” dat met koord afgespannen was.1591 In 1881 had De Vlaamsche School 
nog aangeraden het standbeeld van Conscience in de vierde wijk te plaatsen.1592 Met 
zo’n gebaar zou het stadsbestuur een blijk van erkenning voor de armere bevolking 
van de Sint-Andrieswijk, die veel geleden had onder de transformatiewerken van 
de Boeksteeg, kunnen geven.1593 De Wael en zijn collega’s gaven hier zoals eerder 
bleek geen gehoor aan, maar schonken de bewoners wel het gedenkteken van die 
andere Antwerpse negentiende-eeuwse literator. In deze periode werd Van Rijswijck 
aanschouwd als een volksdichter die schreef  en opkwam voor de armere en lagere 
bevolkingsklassen.1594 De Wael zocht dus enerzijds toenadering tot de inwoners van 
de Sint-Andrieswijk, anderzijds hield hij de kloof  in stand door de inhuldiging een 
formele invulling te geven. Enkel de politieke elite en de officiële genodigden waren 
toegestaan zich dicht bij het beeld te begeven, de toeschouwers moesten van op een 
afstand toekijken.

De drie inhuldigingstoespraken van burgemeester De Wael, raadslid Cupérus en 
Joseph van der Linden – de schoonzoon van Theodoor van Rijswijck – legden 
nu eens op expliciete dan weer op subtiele wijze de politieke intenties achter de 
verplaatsing van het standbeeld bloot. In de eerste plaats droeg de verwijdering van 
het Meetingistische symbool bij aan de ontmanteling van het voor de katholieken 
betekenisvolle stadspark. De Wael gaf  toe dat het voormalige bestuur van Van Put 
“deed wat op dit moment in zijne macht was; maar Door Van Rijswijck, de geliefde 
Antwerpsche volksjongen, de gevierde volksdichter, stond niet op eene plaats 
waardig van zijne verhevene kunst.”1595 Hij vervolgde dat “hoe schoon ook onze 
wandelingen waren, hoe prachtig ook ons Park zij, toch zal het Antwerpsch volk den 
held van dit feest beter zich herinneren en hem vereeren in het midden onzer oude 
vlaamsche stad.”1596 De doctrinair-liberale krant Le Précurseur velde een veel harder 
oordeel. Ze herinnerde haar lezers eraan dat de klerikalen het geschenk destijds 

1591  De Koophandel, 5-6 oktober 1884.
1592  De Vlaamsche School (1881) 190. 
1593  Thijs, ‘Leven in en rond de “Sodaliteit”’, 13.
1594  Ceulemans, Tussen liereman en literator, 676-677.
1595  SAA, MA#13/9, redevoering uitgesproken bij de onthulling van het standbeeld van Rijswijck, 
5 oktober 1884.
1596  Ibidem.
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met veel wantrouwen van beeldhouwer De Cuyper aangenomen hadden en dat ze 
het verstopt hadden “dans un coin obscur du Parc”.1597 Met de heroprichting van 
Van Rijswijck op de IJzerenwaag legden de liberalen beslag op het beeldhouwwerk 
en infiltreerden ze tegelijk in de vierde wijk, die een katholieke reputatie had. Vele 
inwoners waren katholiek gelovig en verschillende katholieke organisaties vestigden 
zich in de buurt, zoals bijvoorbeeld de Sint-Jozefskring in 1872.1598 Bovendien moest 
op de IJzerenwaag de wijkpomp, die bekroond werd met een Mariabeeldje, plaats 
ruimen voor de volksdichter (afb. 6.38).1599 
 Het beeldhouwwerk zette daarnaast het stedenbouwkundig beleid van De 
Wael in de verf. Uit katholieke hoek kwam er fel verzet tegen de gezondmaking 
van de Boeksteeg. De katholieke zijde was niet tegen sanering als dusdanig, maar 
bekritiseerde wel de manier waarop deze doorgevoerd werd en de vele onteigeningen 
die er mee gepaard gingen.1600 Bovendien stelde ze zich vragen bij de toekenning 
van de werken aan de Franse ondernemer Pierquin.1601 Ook de inwoners van de 
vierde wijk waren waarschijnlijk niet opgezet met de aanleg van de Nationalestraat 
en al het politieke vertoon rond de inhuldiging. Vele inwoners hadden zich door 
de aanleg van de Nationalestraat genoodzaakt gezien te verhuizen. Hoewel het 
stadsbestuur er alles aan deed om deze werken vanuit sociaal en hygiënisch standpunt 
te rechtvaardigen, kwamen veel van de getroffen gezinnen in nog erbarmelijker 
woonomstandigheden terecht. De meesten verhuisden naar een andere plek in de 
wijk en dan vooral naar de kleine zijstraten van de Nationalestraat. De woningen 
achter de nieuwe ruime en statige herenhuizen geraakten alleen maar dichter bevolkt 
waardoor de oorspronkelijke gezinnen op een nog kleinere oppervlakte dan voorheen 
samenwoonden.1602 De burgemeester had in zijn toespraak de Nationalestraat en de 

1597  Le Précurseur, 6 oktober 1884.
1598  de Boer, ‘Een volksparochie te Antwerpen’, 262-278; Luc Schokkaert, De Nationalestraat: 
geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging in Antwerpen en omstreken, 1857-1988 (Leuven 1989) 27.
1599  Gottlibed, ‘Johan-Barthold Jongkind and the views of  Old-Antwerp’, 282.
1600  Zie onder andere Het Handelsblad, 14 maart 1874; ibidem, 17 oktober 1878; ibidem, 19 oktober 
1878; ibidem, 25 januari 1881.
1601  Zie onder andere Het Handelsblad, 19 oktober 1881; ibidem, 20 oktober 1881; ibidem, 10 juni 1883.
1602  Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, 242; Etienne Symens, ‘Van Boeksteeg tot 
Nationalestraat: mutatie in het woonpatroon van een Antwerpse handelsas tussen eind 18e en begin 
20e eeuw’, Tijdschrift van de Belgische vereniging voor aardrijkskundige studies 1 (1984) 97-98; Jolien 
Tegenbos, Ontheemd: inwoners van gesaneerde krottenwijken op zoek naar een (t)huis ruimtelijke en sociale 
gevolgen van de transformatie van Boeksteeg tot Nationalestraat, 1866-1890 (onuitgegeven masterscriptie 
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Afbeelding 6.38 Schilderij 
van Johan Barthold 
Jongkind met als titel 
‘De IJzerenwaag in 
Antwerpen met de Sint-
Andrieskerk’ uit 1867. De 
oorspronkelijk wijkpomp 
met Madonnabeeld moest 
in 1884 plaats ruimen voor 
het standbeeld van Van 
Rijswijck.  
Bron: Privé-verzameling 
New York.

Afbeelding 6.39 Zicht vanuit de 
IJzerenwaag op de van Rijswijckplaats, 
ongedateerd. Het standbeeld had een 
opvoedende en onderwijzende functie 

voor de bevolking van de volkse Sint-
Andrieswijk.

Bron: SAA, FOTO-OF#8163.
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sociale gevolgen ervan proberen goed te praten: “de veranderingen, in de laatste tijden 
in de vierde wijk gedaan, hebben het huidig Gemeentebestuur in staat gesteld het 
zijne bij te dragen om Theodoor Van Rijswijck ’s nagedachtenis te verheerlijken.”1603

 Het standbeeld was ten slotte een belangrijk propagandamiddel voor de 
gemeenteraadsverkiezingen die op 19 oktober 1884 zouden plaatsvinden. De 
schoolstrijd, die op dit moment in hevige straatprotesten uitgevochten werd, 
beheerste volledig de nationale en lokale politiek.1604 Niet De Wael of  Cupérus, maar 
Van der Linden speelde hierop in: “En thans, op het oogenlik dat de vijanden van het 
volk, het volksonderwijs overal onttredden en trachten te vernietigen, komt gij, in 
de zelfde volkrijke wijk, door uw toedoen zoo prachtig herschapen en verplaatst er, 
naast zijne wieg, het standbeeld van dien zoon uit het volk, die eenmaal onderwijzer 
was en zelve alles aan een sprankel van dit goddelijk licht te danken had.”1605 De 
beeltenis van Van Rijswijck, die aanschouwd werd als leraar van het Antwerpse volk, 
midden in de volkse Sint-Andrieswijk, had een opvoedende en onderwijzende functie 
(afb. 6.39). Cupérus liet het vervolgens niet na om in te gaan op Van Rijswijcks 
actieve bijdrage aan de Vlaamse zaak. De talrijke toeschouwers die hij rond het beeld 
verzameld zag, beschouwde hij als “andere, oudere en jongere strijders” en dus als 
gelijken van “den Door”.1606 Met deze woorden trachtte Cupérus de bewoners van de 
vierde wijk niet alleen aan te zetten een voorbeeld te nemen aan de literator, maar 
eveneens om hen en de andere Antwerpenaren voor de Vlaams-liberale ideologie te 
winnen.
 Het hoefde niet te verbazen dat het Vlaamsgezinde katholieke Handelsblad in 
de verplaatsing en inhuldiging een politiek programma zag. Het publiceerde in de 
plaats van een verslag van de feesten de brief  die Willem van Rijswijck – zoon van 
Theodoor van Rijswijck en schepen van de gemeente Borgerhout – eerder naar het 
Brusselsse dagblad La Chronique gezonden had. Willem van Rijswijck verwoordde 
perfect de bedenkingen die de katholieken maakten: “Ik twijfel er niet aan of  de 

UAntwerpen 2015) 8-17.
1603  SAA, MA#13/9, redevoering uitgesproken bij de onthulling van het standbeeld van Rijswijck, 
5 oktober 1884.
1604  Deneckere, Geuzengeweld, 105-138.
1605  De Koophandel, 5-6 oktober 1884. 
1606  SAA, MA#13/9, redevoering bij het beeld van Theodoor van Rijswijck door gemeenteraadslid 
N. Cupérus, 5 oktober 1884.
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gelegenheid zal mij weldra gegeven worden om te bewijzen dat, indien de geuzerij 
vandaag den schijn aanneemt Theodoor Van Ryswyck te Antwerpen te feesten, dit 
eigenlijk niet is om den volksdichter te huldigen, die zich gedurende zijn leven in 
’t geheel niet te beloven had van die partij.”1607 Uit de publicatie van de brief  bleek 
duidelijk dat de katholieke Meetingers zwaar tilden aan de liberale toe-eigening 
van het standbeeld. Willem van Rijswijck wees zijn lezers er op dat het standbeeld 
oorspronkelijk niet opgericht werd “door die welke er vandaag zoo veel gerucht rond 
maken”, maar door het voormalige bestuur van Jozef  Cornelis Van Put.1608 Hij was 
dan ook niet ingegaan op de uitnodiging om de inhuldigingsfestiviteiten bij te wonen, 
aangezien het niet om een eerbetoon aan zijn vader ging, maar om “kiesreklaam” van 
de in zijn ogen “vijanden der vlaamsche zaak.”1609

 Het standbeeld van Theodoor van Rijswijck diende dus uiteenlopende 
politieke doelen. Enerzijds verdween door de verplaatsing het Vlaamse symbool 
uit het ‘Meetingistische’ stadspark om langs de nieuwe ‘liberale’ Nationalestraat te 
verschijnen. Van Rijswijck bracht meer dan alleen een toegeëigend liberaal symbool in 
de Sint-Andrieswijk, hij zette tegelijk een handtekening onder de stedenbouwkundige 
verwezenlijking van het stadsbestuur. Anderzijds diende het beeld de Antwerpenaren 
ervan te overtuigen dat ook de liberale partij de Vlaamse zaak genegen was. Het 
probeerde de lokale bevolking te vleien door haar en de volksdichter als gelijken te 
beschouwen. Het liberale stadsbestuur probeerde zo stemmen te ronselen.

VI.4.3	 De	 Scheldekaaien:	 “een	 beêvaartsoord”	 voor	 de	 Vlaamsgezinde	
liberalen1610

Na de vrijkoping van de Schelde in 1863 groeide de Antwerpse haven in sneltempo. 
De Scheldekaaien voldeden niet meer aan de moderne scheepvaart, waardoor de 
nood aan herstructureringswerken hoog was. Na lange onderhandelingen tussen 
stad en staat startten in 1877 de werken waarbij de kaaien over een lengte van 3,5 

1607  Het Handelsblad, 5-6 oktober 1884.
1608  Ibidem.
1609  Ibidem.
1610  SAA, MA#223, brief  van het Taalverbond aan de gemeenteraad, 22 mei 1890.
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kilometer recht getrokken werden.1611 De nieuwe rooilijn verschoof  landinwaarts en 
had als gevolg dat een groot deel van de wijk rond de Burcht of  het Steen diende 
te verdwijnen. Het enige historische relict dat bewaard bleef, was het Steen zelf  
(afb. 6.40).1612 De nieuwe kaaien werden in de zomer van 1885 feestelijk ingehuldigd. 
Zoals eerder in dit hoofdstuk aangehaald, scheelde het niet veel of  twee jaar later, in 
1887, verrees op de Van Dijckkaai voor het Steen de monumentale Brabofontein.1613

 Op de kaaien zelf  zou uiteindelijk nooit een standbeeld opgericht worden, 
maar in september 1890 vond aan de trappen die de Van Dijckkaai met de Willem 
Ogierplaats verbonden wel de inhuldiging van het borstbeeld van de zeventiende-
eeuwse toneelschrijver Ogier plaats (afb. 6.41). Een jaar eerder was de literator nog 
maar net gehuldigd met een borstbeeld in de wandelzaal van de Vlaamse Schouwburg 
en met luiterrijke Ogierfeesten.1614 De Liberale Strijdersbond van de eerste wijk en 
de buurtbewoners van onder meer de Zilversmidstraat en de Willem Ogierplaats 
deelden de overtuiging dat Ogier ook een gedenkteken in de publieke ruimte 
verdiende. De balustrade bovenaan de trappen van de Willem Ogierplaats, die sinds 
19 augustus 1889 haar naam dankte aan de initiatiefnemers, was de meest geschikte 
plek om zijn borstbeeld neer te zetten.1615 Drie dagen later sloot het Taalverbond 
– de initiatiefnemer van Ogiers borstbeeld in de Vlaamse Schouwburg – zich aan 
bij het voorstel. Ze waren ervan overtuigd dat “de plaats daardoor als ’t ware een 
beêvaartsoord worden zal”.1616

 Het College voerde met beeldhouwer Dupuis, die eveneens het borstbeeld van 
1889 vervaardigd had, enige onderhandelingen over de kostprijs van het kunstwerk 
en legde op 30 juni 1890 de zaak voor aan de gemeenteraad.1617 Het schepencollege 
haalde als voornaamste argument aan dat “het uitzicht der Ogierplaats en van de 

1611  De Brabander, ‘Een expansie vol conflicten’, 306-307.
1612  Dobbels, ‘Aanzetten voor een erfgoedbeleid’, 133.
1613  Zie eerder in dit hoofdstuk. De Brabander, ‘Een expansie vol conflicten’, 307.
1614  SAA, MA#223, briefwisseling tussen Taalverbond, College en beeldhouwer Dupuis, uittreksels 
College en verslag Commissie van Schone Kunsten, oktober 1888-augustus 1889. 
1615  Ibidem, brief  van Liberale Strijdersbond der 1e wijk aan College, 19 mei 1890; vande Weghe, 
Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 521.
1616  Ibidem, brief  van Taalverbond aan gemeenteraad, 22 mei 1890.
1617  Ibidem, uittreksels College en brief  van Dupuis aan College, mei-juni 1890; Stad Antwerpen, 
Gemeenteblad, 1890/1, 299-300.
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Afbeelding 6.40 Het	Steen	tijdens	de	afbraakwerken	in	functie	van	de	
rechttrekking van de Scheldekaaien, 1878. Het eeuwenoude kasteel was het 

enige bouwwerk van de Burchtwijk dat bewaard bleef.
Bron: SAA, FOTO-GF#255.

Afbeelding 6.41 De Willem Ogierplaats met bovenop de balustrade het 
borstbeeld van Willem Ogier, 1900-1930.

Bron: SAA, GP#8628.
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daarop staande trap er door zouden verfraaid worden.”1618 Het borstbeeld had een 
zeer bescheiden vormgeving en geringe afmetingen, maar het droeg desondanks 
bij aan het monumentale karakter van de ruimte. Aan de inhuldigingsplechtigheid 
die op 14 september 1890 plaatsvond, namen tal van liberale verenigingen deel 
(afb. 6.42).1619 De onthulling vond vier dagen voor die van het gedenkteken van 
Allewaert plaats, waardoor Het Handelsblad ook deze viering als “kiesfeesten […]  
op… stadskosten” beschouwde.1620 Hoewel dit gedenkteken niet eenzelfde grootsheid 
bezat als een Franse Furie, Schelde Vrij of  Brabofontein, paste het volledig binnen 
De Waels statuomanie en stedenbouwkundig beleid. Enerzijds gaf  het, net zoals de 

1618  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1890/1, 299.
1619  De Koophandel, 14-15 september 1890; L’Opinion, 15 september 1890.
1620  Het Handelsblad, 14 september 1890.

Afbeelding 6.42 Tal van liberale verenigingen woonden de inhuldigingsceremonie van het 
borstbeeld Ogier bij, 14 september 1890.

Bron: SAA, FOTO-GF#269.
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beelden van onder meer Conscience, Van Rijswijck en Van Beers, gestalte aan de 
liberaal-flamingantische ideologie, anderzijds benadrukte het het belang van de 
rechtgetrokken Scheldekaaien en dus van Antwerpen als handels- en havenstad.

VI.5 Besluit

Onder het burgemeesterschap van De Wael vond een opvallende liberale toe-eigening 
van de stedelijke ruimte plaats. Enerzijds stuurde het stadsbestuur de ontwikkeling 
en betekenisgeving van eeuwenoude katholieke  plaatsen – zoals de Grote Markt en 
het Conscienceplein – en recent door de Meetingpartij gecreëerde ruimtes – zoals 
het stadspark en de Leien – in liberale richting. Anderzijds schiep het ruimtes die 
van bij aanvang bedoeld waren de liberale politieke cultuur te materialiseren. Zo 
bekroonde het bijvoorbeeld enkele grootschalige stedenbouwkundige projecten – 
zoals de Zuidwijk, Nationalestraat en Scheldekaaien – met standbeelden. 
 De politieke machtsgreep die De Waels overheid met de standbeelden op de 
stedelijke ruimte pleegde, ging gepaard met een administratieve centralisatie. Deze 
centralisatie liep met de algemene bestuurswijze die tussen 1872 en 1892 toegepast 
werd. Het stadsbestuur trok de dossiers naar zich toe en speelde een actieve rol in de 
initiatieven, de realisatie en de financiering van de standbeelden. Vooral het College 
speelde in deze periode een opvallende rol. Het hield zo goed als alle communicatie 
met de betrokken actoren in handen en ondernam bovendien geregeld stappen zonder 
eerst de bevoegdheid van de gemeenteraad verkregen te hebben. Het schepencollege 
handelde op die manier verschillende dossiers op zichzelf  af.
 Hoewel de gemeenteraad meestal zijn goedkeuring moest geven over het 
beginsel van oprichting, de plaatskeuze, het krediet en de rapporten van de Commissie 
van Schone Kunsten, verschoof  het belang van de raad naar de achtergrond. De 
debatten die in deze periode over de standbeelden gevoerd werden, waren minder 
talrijk en uitgebreid. Door de homogene samenstelling van het stadsbestuur 
werden de dossiers vlotter verwerkt en minder heen en weer gezonden tussen de 
verschillende instanties. Bij enkele monumenten, zoals die van de Franse Furie, 
Jordaens, Conscience en Schelde Vrij, had het College een grote invloed op de keuze 
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van de oprichtingsplaats. Die keuze moest echter wel steeds voorgelegd worden aan 
de gemeenteraad, maar meestal gaf  die zonder veel moeite zijn akkoord. 
 Stadsbestuursleden debatteerden in tegenstelling tot de voorgaande 
bestuursperiode veel minder over de bevoegdheden en de te volgen procedure inzake 
de oprichting van standbeelden. Aangezien het bestuur nu zelf  regelmatig optrad als 
initiatiefnemer voelde het minder de nood om deze zaken te definiëren en om grenzen 
te stellen tussen zichzelf  en de andere betrokken actoren. De initiatieven die vanuit 
een vereniging of  bijzonder comités genomen werden, hadden meestal een nauwe 
band met politieke middens of  met een stedelijke instelling. Doordat verenigingen 
en particulieren – de actoren die traditioneel bij de oprichting van standbeelden 
betrokken waren – minder vrijheid werd gegund, kenmerkte de omgang met de 
stedelijke ruimte zich eerder door een interventionistische ingesteldheid dan door een 
laissez-faire-gedachtegoed. Ook hier werd de paradox van het liberale gedachtegoed 
zichtbaar.

De belofte van De Wael dat het magistraat als administrateurs of  beheerders 
eerder dan als politici te werk zouden gaan, werd op het vlak van de liberale 
ruimtepolitiek echter niet bewaarheid. Verschillende standbeelden kwamen tot stand 
als rechtstreekse reactie op het voormalige Meetingbestuur van burgemeester Van 
Put. De standbeelden verbeeldden letterlijk de breuk tussen het oude katholieke 
en het nieuwe liberale bewind. Achter zo goed als alle beelden, maar ook achter 
verschillende stedenbouwkundige ingrepen en straatnaamgevingen gingen 
ideologische twisten schuil. De meningsverschillen tussen de liberale bestuursleden 
onderling waren in deze periode veeleer beperkt, wat een logisch gevolg was van de 
homogene samenstelling van het College en de gemeenteraad. In sommige dossiers 
kwam het tot verdeeldheid, maar de gemoederen liepen nooit hoog op.
 De Waels stadsbestuur gebruikte de standbeelden zeer gericht in functie van 
zijn beleidsprogramma. Ze dienden niet enkel als loutere verfraaiing en bekroning 
van pleinen en stedenbouwkundige werken, maar ook als hulpmiddelen om politieke 
doelen te bewerkstelligen en bepaalde beleidspunten te realiseren. De beelden 
droegen bijvoorbeeld de liberaal-Vlaamsgezinde ideologie uit en bekrachtigden 
een van de speerpunten van het lokaal beleid, namelijk de onderwijspolitiek. 
Het bestuur deed er vaak alles aan om de inhuldiging van de gedenktekens nog 
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voor gemeenteraadsverkiezingen te laten plaatsvinden. De beeldhouwwerken 
functioneerden als ware propagandamiddelen binnen de kiesstrijd. Het enorme aantal 
standbeelden dat in de publieke ruimte verscheen, hing samen met de algemene 
democratiseringstendensen die enerzijds in de politiek en anderzijds binnen de 
kunst- en cultuurwereld plaatsvonden. De democratische waarden waarvoor de 
Geuzenbond binnen de Liberale Federatie opkwam, bleken dan weer afwezig in de 
politieke omgang met de stedelijke ruimte. Zij vertaalden zich op thematisch vlak 
wel eens in figuren die dichter bij de Antwerpse bevolking stonden, maar zeker niet 
in de ruimtelijke spreiding van de beelden. Van Rijswijcks standbeeld verhuisde 
bijvoorbeeld pas na de voltooiing van de monumentale en burgerlijke Nationalestraat 
naar de armere vierde wijk. 
 Aangezien de katholieke partij niet vertegenwoordigd was in de gemeenteraad 
maakte ze voor de ideologische strijdvoering gretig gebruik van de pers. Bij sommige 
standbeelden liepen de spanningen hoog op, maar bij anderen hielden de katholieken 
zich opvallend afzijdig en gaven ze slechts beperkte en subtiele kritiek. De liberale 
pers reageerde iedere keer wantrouwig op het katholieke stilzwijgen. De katholieke 
zijde gaf  vaak een positieve beschrijving van de vereerde figuren en hun beeltenissen, 
zodat ze hun politieke tegenstanders zeker niet gaven waar ze op uit waren, namelijk 
agressieve en bekrompen uitlatingen die de liberalen tegen hun konden gebruiken. 
De socialisten, die zich in het derde kwart van de negentiende eeuw alsmaar meer 
op het politieke toneel profileerden, hadden in het algemeen weinig oog voor de 
politieke opeising van de stedelijke ruimte aan de hand van onder meer standbeelden 
en straatnamen.
 De standbeelden gaven als onderdeel van de stedenbouwkundige interventies, 
maar ook als realisaties op zich vorm aan de liberale bestuursmentaliteit die tussen 
1872 en 1892 in Antwerpen heerste. Enerzijds beklemtoonden ze enkele ingrijpende 
openbare werken die Antwerpen tot een sanitaire en morele stad omvormden, anderzijds 
richtten ze zich op de vorming van vrije, morele burgers die de centrale spil vormden 
van het negentiende-eeuwse liberale ‘besturen van op afstand’. De Waels bestuur 
gebruikte in het toe-eigeningsproces dezelfde ruimtelijke, stedenbouwkundige en 
materiële technieken als haar Meetingistische voorganger. Niet alleen de standbeelden 
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en straatnamen, maar ook de monumentale stedenbouwkundige principes die op de 
zeventiende-eeuwse barokke idealen voortbouwden, keerden terug. 
Hoewel het stadsbestuur zich enorm inspande om verschillende ruimtes naar zijn 
hand te zetten, slaagde het er nooit in om ze volledig te liberaliseren. Het Antwerpse 
stadslandschap was een amalgaam van allerhande elementen en kenmerkte zich door 
een grote aanwezigheid van katholieke gebouwen en symbolen. De verschillende 
stedelijke ruimtes die in dit hoofdstuk aan bod kwamen – zij het nu de historische 
katholieke ruimtes of  de onder De Wael nieuw gecreëerde liberale ruimtes – kenden 
bijgevolg een gelaagde geschiedenis waaraan het liberale stadsbestuur niet kon 
ontsnappen, hoe hard het ook zijn best deed. Tussen al deze historische en recente 
stedelijke bouwstenen ontstonden interessante en levendige dialogen die nieuwe 
politieke processen voortbrachten. 



© SAA, FOTO-OF#7354, FOTO-OF#7397 en FOTO-ALB#3119



433

“Verdraagzaamheid is onze leus”:*

burgemeesters Van Rijswijck, 
Hertogs en De Vos

(1892-1914)

Op 26 juni 1896 diende bouwmeester Jaak Van der Gucht in opdracht van een 
zekere heer C. Rousseau een bouwaanvraag in voor de plaatsing van een Onze-
Lieve-Vrouwbeeld aan de woning op de hoek van de Van Wesenbekestraat en de 
Gemeentestraat.1621 Het schepencollege kon om juridische redenen niet ingaan op de 
vraag.1622 Zo’n twintig jaar eerder had Rousseau, toen samen met architect Edmond 
Leclef, reeds een verzoek ingediend voor een uitkragende nis met Mariabeeld 
in de gevel van het betreffende pand, maar het toenmalige schepencollege van 
burgemeester Léopold de Wael had dit geweigerd.1623 Blijkbaar had de eigenaar 
de weigering naast zich neergelegd en de nis en het beeldje uitgevoerd, want op 
14 november 1879 sprak de politierechtbank een vonnis uit dat de verwijdering 
beval.1624 Jan van Rijswijck, sinds 7 november 1892 de nieuwe liberale burgemeester 
van Antwerpen, voelde zich niet goed bij de collegiale beslissing. In de kantlijn van 

*      SAA, 1891#1359, nota van tweede bureel aan burgemeester Jan van Rijswijck, 24 juli 1896.
1621  SAA, 1891#1359, brief  van bouwmeester Jaak Van der Gucht aan College, 26 juni 1896.
1622  Ibidem, nota, 18 augustus 1896; ibidem, brief  van College aan de heer Rousseau, 26 augustus 
1896.
1623  Ibidem, uittreksel College, 18 april 1879.
1624  Ibidem, vonnis rechtbank van policie van Antwerpen, 14 november 1879. 
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een nota van het tweede bureel, waarin de geschiedenis van het dossier geschetst 
werd, kribbelde hij: “Men heeft ongelijk gehad dit vroeger te beletten. Laten wij 
de grootst mogelijke vrijheid. Verdraagzaamheid is onze leus.”1625 Drie maand later 
keerde het College op zijn stappen terug en verleende het de eigenaar Rousseau toch 
een bouwtoelating, op voorwaarde dat het voetstuk en het beeld geen uitsprong op de 
openbare weg maakten.1626 Burgemeester Van Rijswijck stelde zich ten opzichte van 
zijn voorganger De Wael veel gematigder op tegenover de katholieke vormgeving 
van het stadslandschap. Deze mildere houding doet dan ook vermoeden dat vanaf  
Van Rijswijcks bestuur een ideologisch gestuurde politieke machtsgreep, waaraan de 
stedelijke ruimte in de voorgaande periode onderhevig was, niet meer of  toch veel 
minder aan de orde was.
 De opmerking van Van Rijswijck paste binnen de strategie van de 
liberalen om hun macht, die ze decennialang op stedelijk niveau hadden kunnen 
uitbouwen, te waarborgen. Als gevolg van onder meer democratiserings- en 
bureaucratiseringsprocessen stond op het einde van de negentiende eeuw hun 
gezag zwaar onder druk.1627 Enerzijds dienden politici rekening te houden met 
een steeds ruimer en diverser wordend kiespubliek dat heel andere eisen stelde 
dan de traditionele kiezers, anderzijds vereiste de toenemende complexiteit van 
de stedelijke samenleving een aanzienlijke uitbreiding van het ambtenarenkorps 
om de administratieve maalstroom die ermee gepaard ging bevattelijk te maken. 
Bestuursleden onderbouwden hun beleid op de professionele kennis en de 
schriftelijke informatievergaring van hun stedelijke bedienden. Het gevolg was 
dat openbare instellingen steeds meer intervenieerden in het maatschappelijke 
leven.1628 De liberale stadsbesturen probeerden hun politieke tegenstanders, die 
dankzij deze ontwikkelingen aan populariteit wonnen, van de macht te houden. Ze 
beklemtoonden daarvoor het belang van lokale overheden waarin louter gelijkgezinde 
vertegenwoordigers zetelden die zich op het algemeen belang concentreerden.1629Of  

1625  Ibidem, nota van tweede bureel aan burgemeester Jan van Rijswijck, 24 juli 1896. 
1626  Ibidem, uittreksel College, 25 september 1896.
1627  Sheehan, ‘Liberalism and the city’, 123.
1628  Dagenais en Saunier, ‘Tales of  the periphery’, 18-20; Morris, ‘Governance: two centuries of  
urban growth’, 8.
1629  Sheehan, ‘Liberalism and the city’, 134-135.
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zoals James J. Sheehan het verwoordde: “Urban liberals maintained that “politics” 
had no place in City Hall.”1630

 In België was het einde van de negentiende eeuw zowel op lokaal als nationaal 
niveau een bijzonder onrustige periode. Sociale onlusten, economische ontwikkelingen, 
de doorbaak van de sociaal- en christendemocratie en de maatschappelijke druk om 
de kieswet te hervormen resulteerden in grotere partijpolitieke spanningen.1631 Het 
antwoord op deze uitdagingen verschilde naargelang de politieke partij, maar ook 
binnen de partijen was niet altijd sprake van unanimiteit. De Antwerpse Liberale 
Federatie vertoonde grote barsten door de onenigheid die meermaals tussen de 
progressieve, de Vlaamsgezinde en de doctrinaire tak heerste.1632 In 1894 en 1895 
voerde de conservatief  katholieke regering-De Burlet kieswethervormingen door die 
het Algemeen Meervoudig Stemrecht introduceerden. Het Antwerpse stadsbestuur 
– tot dan toe homogeen liberaal van samenstelling – moest bijgevolg rekening 
houden met nieuwe spelers. De liberalen behielden weliswaar een meerderheid, maar 
negentien van de 39 raadszetels gingen naar de katholieke Meetingpartij.1633 
 Als gevolg van de verkiezingsresultaten bundelde de liberale partij de 
krachten met de socialisten en samen vormden ze een antiklerikaal kartel.1634 Het 
kartel wierp zijn eerste vruchten af  bij de verkiezingen van 1899, die vijftien zetels 
opleverde. De socialisten slaagden erin om drie raadsleden af  te vaardigen. Van 
de overige zetels gingen er twaalf  naar onafhankelijke liberalen en twaalf  naar 
katholieke kandidaten.1635 De samenstelling van de Antwerpse gemeenteraad bleef  
tot aan de verkiezingen van oktober 1911 nagenoeg ongewijzigd.1636 Op dat moment 
veroverde het liberaal-socialistische kartel 31 zetels, terwijl de katholieken slechts 

1630  Ibidem, 135.
1631  Witte, Craeybeckx en Meynen, Politieke geschiedenis van België, 108-130.
1632  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 115, 124 en 128; Hancké, Jan Van Rijswijck, 73-78; Van Acker, 
‘De liberale aanwezigheid in de Vlaamse steden’, 308-309; Boehme, ‘De politieke ontwikkelingen’, 90-
91; José Verschaeren, ‘Liberale Volkspartij (Help U Zelve)’, in: De Schryver, De Wever, Durnez e.a. 
(red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging: G-Q, 1886-1887.
1633  Witte, ‘Tussen experiment en correctief ’, 52; Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 121; Hancké, 
Jan Van Rijswijck, 86-89.
1634  Wils, ‘De hoofdstad van de Vlaamse beweging’, 318; Van Acker, ‘De liberale aanwezigheid in de 
Vlaamse steden’, 308. 
1635  Antwerpen: 1860-1960, 25 en 39.
1636  Ibidem, 39.
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twee zetels overhielden.1637 In totaal telde de gemeenteraad nu zeven socialistische 
leden.1638Vermoedelijk probeerden Van Rijswijck en zijn opvolgers Alfons Hertogs en 
Jan De Vos deze wendingen te overstijgen door de ideologische spanningen binnen 
de stedelijke overheid en de politieke families zoveel mogelijk naar de achtergrond te 
verdringen en voor de Antwerpenaren als een eensgezinde groep op te treden.

Burgemeester Van Rijswijck leed aan een erg zwakke gezondheid waardoor hij zich 
sinds 1902 zo goed als altijd liet vervangen door waarnemend burgemeester Victor 
Desguin. Op 5 juni 1906 nam de burgemeester uiteindelijk ontslag.1639 Een kleine 
maand later volgde de doctrinair liberale Hertogs hem op. Hertogs’ benoeming 
betekende opnieuw een koerswijziging voor het Antwerpse liberale bestuur. De 
Vos, die na het plotse overlijden van Hertogs het burgemeesterschap in maart 1909 
overnam, hield vast aan deze nieuwe richting.1640 Hertogs en De Vos verschilden in 
hun liberale overtuiging sterk van hun progressieve, volkse en Vlaamse voorganger. 
Ze waren beiden lid van de Liberale Associatie en behoorden dus tot de conservatieve 
stroming. Daarnaast waren ze Franstalig, gelovig en grote aanhanger van koning 
Leopold II en zijn Congolese ondernemingen.1641 Zowel in 1906 als in 1909 
protesteerden vele liberalen tegen hun nieuwe burgemeester. Hertogs en De Vos 
kregen niet alleen de liberale pers over zich heen, maar werden ook gewantrouwd 
door verschillende stadsbestuursleden.1642 
 De drie burgemeesters deelden tijdens hun bestuur daarentegen wel 
eenzelfde hoofdbekommernis, namelijk de Antwerpse havenontwikkeling. De manier 
waarop de haven verbeterd en uitgebreid diende te worden, was dan weer voer voor 
discussie. Van Rijswijck werkte het plan van de Grote Doorsteek – dat in de plaats 
van de scherpe Scheldebocht een flauwe gebogen bedding tussen de Kruisschans 
en Oosterweel voorzag – zoveel mogelijk tegen, terwijl Hertogs en De Vos er hun 

1637  Ibidem.
1638  Wils, ‘De hoofdstad van de Vlaamse beweging’, 318.
1639  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 128-130; Hancké, Jan Van Rijswijck, 137-144.
1640  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 133 en 153.
1641  Ibidem, 133.
1642  Ibidem, 140, 147-148 en 153; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1906/2, 262-266; ibidem, 1909/1, 
128-132.
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medewerking aan verleenden.1643 Verder woedde er binnen de liberale partij tweestrijd 
over de exploitatievorm. De Liberale Associatie en de Liberale Vlaamse Bond waren 
gewonnen voor privatisering en stonden met deze overtuiging regelrecht tegenover 
hun radicaal- en sociaalgezinde collega’s die de haven in handen van de stad wilden 
houden.1644

De afsluitende woorden – “Leve Antwerpen, zijn volksgeest, zijne kunst en zijn bloei!” 
– van de inauguratierede die Van Rijswijck op 7 november 1892 gaf, bleek duidelijk 
dat Antwerpen nog steeds de identiteit van Kunststad uitdroeg.1645 De burgemeester 
gaf  echter geen concrete voorbeelden van hoe hij met zijn stadsbestuur het cultuur- 
en kunstenbeleid zou uitbouwen. Met de inhuldiging van negen nieuwe standbeelden 
kende de publieke beeldhouwkunst in de periode 1892-1914 nog steeds een groot 
succes, al was er een kleine terugval tegenover de bestuursperiode van De Wael 
merkbaar. Er werden negen nieuwe beelden ingehuldigd. Van Rijswijck verplaatste 
bovendien vijf  beelden, namelijk het standbeeld van Gilbert Van Schoonbeke naar 
het Warandepark, de Franse Furie, Antoon Van Dyck en Jacob Jordaens naar de 
Geuzenhofkens op de Gemeenteplaats (de huidige Franklin Rooseveltplaats) en 
David Teniers naar de voormalige plaats van Jordaens aan het stadspark. In deze 
periode ontstonden ten slotte ook vijf  initiatieven die pas na 1914 of  uiteindelijk niet 
gerealiseerd werden.
 Dit laatste hoofdstuk onderzoekt of  tussen 1892 en 1914 de drie opeenvolgende 
burgemeesters met behulp van publieke standbeelden en hun omringende 
stadslandschap al dan niet een politieke machtsgreep op de Antwerpse stedelijke 
ruimte pleegden. In de eerste plaats wordt nagegaan of  er, zoals bij de behandeling 
van bouwaanvragen omtrent Maria- en heiligenbeelden, ook bij de oprichting van 
publieke standbeelden sprake was van toenadering. Met andere woorden, trad er in 
deze dossiers eveneens een ideologische rust op? Bovendien werpt de vraag zich op 

1643  Hancké, Jan Van Rijswijck, 112-121; Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 137 en 149. Voor meer 
informatie over de Grote Doorsteek, zie Lode Hancké, ‘Het liberaal bewind in Antwerpen (1872-
1914): de Grote Doorsteek en zijn betekenis’, in: Francine de Nave (red.), Antwerpen, een geschenk van 
de Schelde: de Antwerpse haven door de eeuwen heen (Antwerpen 1993) 57-62; Hancké, ‘De Antwerpse 
politieke wereld’, 116; Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 119-122.
1644  Boehme, ‘De politieke ontwikkelingen’, 93. 
1645  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1892/2, 239.
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of  er in de twee decennia voor de Eerste Wereldoorlog nog steeds sprake was van 
de centralisatie die onder De Wael plaatsgevonden had en hoe deze centralisatie 
zich dan verhield ten opzichte van de stijgende bureaucratisering. Oefende het 
College van Burgemeester en Schepenen nog steeds een grote macht uit of  kregen 
andere actoren opnieuw meer invloed? Werden de dossiers administratief  nauwer 
opgevolgd? Verder staat dit hoofdstuk stil bij de vraag of  de interne strijd waarmee 
de politieke partijen in deze periode te kampen hadden, zich uitte in de omgang met 
het fysieke stadslandschap. Was er bijvoorbeeld een verschuiving merkbaar tussen 
de flamingantische, radicale en sociaalliberale burgemeester Van Rijswijck en zijn 
Fransgezinde doctrinaire opvolgers Hertogs en De Vos? 
 Het eerste deel van dit hoofdstuk gaat in op het nieuwe stedenbouwkundige 
denken dat zich rond de eeuwwisseling ontwikkelde. Er wordt nagegaan in hoeverre 
deze ideeën effect hadden op het Antwerpse stadsbestuur en zijn omgang met het 
stadslandschap. Nadien verschuift de aandacht naar de publieke beeldhouwkunst op 
zich en wordt onderzocht of  er een politisering van de stedelijke ruimte plaatsvond 
door middel van standbeelden die artistieke figuren herdachten. Net zoals onder het 
bewind van de De Wael de gewoonte ontwikkeld was om dergelijke gedenktekens in 
het stadspark te plaatsen, werden die van de flamingantische dichter Frans de Cort 
en de kunstschilder Theodoor Verstraete in deze groenruimte ingehuldigd. Verder 
gaat deze paragraaf  in op de initiatieven voor de standbeelden van literator Julius De 
Geyter, componist Peter Benoit en bouwmeester Pieter Appelmans. De standbeelden 
verschenen dan wel nooit of  pas na 1918 in het stadlandschap, hun locatie werd 
reeds tussen 1892 en de Eerste Wereldoorlog beslist. Het tweede deel gaat in op 
de bijzonder politiek beladen ruimte van de Gemeenteplaats en de Geuzenhofkens, 
waar in 1897 het gedenkteken van burgemeester De Wael geplaatst werd en later 
ook de Franse Furie, Jacob Jordaens en Antoon Van Dyck naartoe verhuisden. Het 
derde en laatste deel kent opnieuw een thematische invalshoek. Verspreid over de 
stad kwamen enkele standbeelden tot stand die belangrijke koloniale figuren, de 
Kongo-Vrijstaat of  de Belgische kolonie op zich verheerlijkten. Het eerste koloniale 
gedenkteken dateerde van 1895 en herdacht de voormalige vicegouverneur-generaal 
van de Kongostaat Camille Coquilhat. De drie andere gedenktekens – ter ere van 
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Auguste Lambermont, Francis Dhanis en de Aanhechting van de Belgische kolonie 
– volgden een goede vijftien jaar later. 

VII.1 “Qu’on y regarde donc à deux fois avant de prendre une décision 
irrévocable”:1646 de bewustwording rond het historische stadslandschap

De periode rond de eeuwwisseling markeerde een omslag in het stedenbouwkundige 
denken. Als reactie op de rechtlijnige, overzichtelijke en monumentale traditie, 
vonden de esthetische of  pittoreske principes steeds meer ingang in de omgang met 
de stedelijke ruimte.1647 In België was vooral het werk van de Brusselse burgemeester 
Karel Buls bekend, alsook enkele van zijn realisaties in de hoofdstad.1648 Evert 
Vandeweghe toonde reeds aan dat het pittoreske ideaal – weliswaar in beperkte 
mate – doorsijpelde tot in de kleinere provinciesteden, maar ook in de grote 
provinciestad Antwerpen geraakte het gedachtegoed in de twee decennia voor de 
Eerste Wereldoorlog verspreid.1649 Schepen Frans Van Kuyck was een belangrijk 
pleitbezorger en slaagde er af  en toe in de principes in de praktijk toe te passen, 
niet in het minst in de wijk Oud Antwerpen op de Wereldtentoonstelling van 1894. 
Deze wijk beeldde een zestiende-eeuwse stadswijk uit met een organisch gegroeid 
stratenpatroon en verdwenen historische gebouwen.1650

 Zoals in hoofdstuk I aangehaald, won rond de eeuwwisseling de pittoreske 
stedenbouwkundige visie in Antwerpen alsmaar meer terrein. Het besef  dat 
de rationalistische stedenbouwkundige verwezenlijkingen een onherroepelijke 
schade aan het oorspronkelijke stadsweefsel teweeg gebracht hadden, leidde tot 
een groeiende waardering voor het historische stadscentrum.1651 De veranderende 
houding was merkbaar in de omgang met de Maria- en heiligenbeeldjes die het 

1646  La Métropole, 13 november 1903.
1647  Krings, ‘Perception et aménagement du centre historique des villes’, 395-396; Wagenaar, 
Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 97.
1648  Ibidem, 406-411; Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 58-63. 
1649  Vandeweghe, De verouderde steden, 290-302.
1650  Pieter Uyttenhove, ‘De ruïne en het feest: de moderniteit van Oud Antwerpen en Oud België’, in: 
Nauwelaerts, Terryn en Verbraeken (red.), De panoramische droom, 249-250.
1651  Ibidem, 254; Alfons Thijs, ‘Oud Antwerpen 1894, een burgerlijke droomwereld’, in: Nauwelaerts, 
Terryn en Verbraeken (red.), De panoramische droom, 263.
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Antwerpse straatbeeld sierden. Tegenover de regeerperiode van De Wael verkleinde 
de verhouding tussen het aantal goedgekeurde en afgekeurde bouwaanvragen 
(grafiek 3.5). Er was een opmerkelijke stijging in de plaatsing van nieuwe beeldjes, 
terwijl de afbraak van bestaande beeldjes drastisch afnam (grafiek 3.3). De pauselijke 
kroning van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen en de 500ste Onze-
Lieve-Vrouweprocessie in augustus 1899, de inventarissen van Emiel Dillis en 
Augustin Thyssen en de voorbereidingen voor de 100ste verjaardag van het herstel 
van de beeldjes droegen rechtstreeks bij aan de herwaardering van dit religieuze 
patrimonium.1652

 Het stadsbestuur besliste op het einde van de negentiende eeuw de historisch 
en esthetisch waardevolle pompzuilen op de Kleine Markt en de Vrijdagmarkt, 
die respectievelijk bekroond werden met een Onze-Lieve-Vrouwebeeld en met een 
beeld van de Heilige Catharina, te bewaren en zelfs in ere te herstellen. In 1895 
had de pompzuil op de Kleine Markt schade opgelopen door de aanrijding van een 
soldatenwagen (afb. 7.1).1653 De liberale Koophandel greep de gelegenheid aan om het 
plein en de omwonenden te ontlasten van de pomp die geen enkel nut meer diende, 
vuil met zich meebracht en het verkeer belemmerde.1654 Het christendemocratische 
dagblad Gazet van Antwerpen kwam meteen in verweer, “immers met het verdwijnen 
der pomp zou er een aanslag gepleegd worden op een der oude herinneringen van 
Antwerpens geschiedenis.”1655 Het katholieke Handelsblad raadde aan gehoor te 
geven aan de wens van de bewoners om de pomp te behouden. Nog dezelfde maand 
voltooide het stadsbestuur de herstellingswerken.1656 Een kleine twee jaar later diende 
Max Rooses, secretaris van de vereniging De Kunst in het Openbaar Leven, bij het 
College een verzoek in om op de Vrijdagmarkt het beeld van de Heilige Catharina, 
de pompzuil en de pomp zelf  te herstellen (afb. 7.2). De pomp stond “te midden der 
veelbezochte markt en in de nabijheid van het Museum Plantin-Moretus” waardoor 

1652  Strecker, ‘Antwerpen, een Mariaburg?’, 59.
1653  Het Handelsblad, 10 december 1896; SAA, MA#956c, enquête concernant les dégradations 
commises à la borne-pompe du Petit Marché à Anvers, 13 december 1895; ibidem, proces-verbaal Pro 
Justitia, 14 december 1895.
1654  De Koophandel, 14 december 1895. 
1655  Gazet van Antwerpen, 15 december 1895.
1656  Het Handelsblad, 21 december 1895.



441

Afbeelding 7.1 De pompzuil van de Kleine Markt 
werd bekroond door een Onze-Lieve-Vrouwbeeldje en 
maakte voor vele omwonenden integraal deel uit van 
het historische stadslandschap, 1900.
Bron: SAA, PB#2995.

Afbeelding 7.2 De pompzuil met de 
Heilige Catharina prijkte al eeuwenlang 

op de Vrijdagmarkt en onderging rond de 
eeuwwisseling een grondige restauratie, 

ongedateerd.
Bron: SAA, GP#893.
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ze “zeer in het gezicht” viel.1657 Het College gaf  de goedkeuring om de renovatie naar 
het ontwerp van stadsingenieur Royers uit te voeren in het jaar 1899.1658 Op 13 juni 
1899 keurde de gemeenteraad het krediet dat nodig was voor de uitvoering van de 
werken unaniem goed.1659 
 Deze tendens betekende echter niet dat alle Maria- en heiligenbeelden vanaf  
nu angstvallig bewaard werden. Een vlotte verkeersdoorstroming, praktisch nut en 
openbare veiligheid beïnvloedden de beslissingen om beeldjes en pompen al dan niet 
te bewaren. In 1905 besliste het College bijvoorbeeld nog om de pompzuil met het 
Onze-Lieve-Vrouwbeeld op de Paardenmarkt te verwijderen. De pomp werd door 
de buurtgenoten niet meer gebruikt en vormde een obstakel voor het verkeer.1660 
Daarnaast verscheen er naar aanleiding van een bouwaanvraag voor een nieuw 
Onze-Lieve-Vrouwbeeldje, ingediend door enkele bewoners van de Lazarusstraat, 
een soort van algemeen collegebesluit. Het besluit poneerde dat er geen aanleiding 
bestond voor de plaatsing van dergelijke nieuwe beeldjes, want “die voorwerpen en 
hunne toebehoortens maken over het algemeen uitsprong op den openbaren weg 
en leveren alzoo gevaar op voor de voorbijgangers.”1661 Het College keurde op 
basis van dit besluit af  en toe een aanvraag met betrekking tot een heiligenbeeldje 
af.1662 Niet veel later volgde echter de bouwaanvraag voor het beeldje aan de hoek 
van Van Wesenbekestraat en de Gemeentestraat en riep Van Rijswijck zijn op tot 
gematigdheid.

Het politieke, artistieke en professionele middenveld – zoals de pers, culturele 
verenigingen, architecten en beeldhouwers – getuigde eveneens van dit groeiend 
esthetisch en historisch bewustzijn. De conservatief  katholieke krant La Métropole, 

1657  SAA, MA#956d, brief  van de secretaris van De Kunst in het Openbaar Leven Max Rooses 
aan College, 15 november 1897. De voorzitter van De Kunst in het Openbaar Leven was schepen 
Frans Van Kuyck. De vereniging zette zich in voor de renovatie van historisch waardevolle gevels en 
de bevordering van publieke kunst en ceremonies in het Antwerpse straatbeeld. Zie De Kunst in het 
Openbaar Leven (1897-), ODIS, http://www.odis.be/lnk/OR_34157, geraadpleegd op 8 juni 2017.
1658  Ibidem, uittreksel College, 11 maart 1898.
1659  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1899/1, 415.
1660  SAA, MA#956d, uittreksel College, 10 oktober 1905.
1661  SAA, 1894#1554, uittreksel College, 22 juni 1894.
1662  Dit was bijvoorbeeld het geval bij de aanvraag voor de Lazarusstraat zelf  en bij de aanvraag 
voor de Sleutelstraat. Zie SAA, 1894#1554, bouwdossier Willem Lepelstraat-Van Craesbeeckstraat 
en SAA, 1894#493, bouwdossier Sleutelstraat.
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bijvoorbeeld, erkende de kunstwaarde die de publieke pompen voor het stadsbeeld 
hadden en pleitte voor een respectvolle behandeling: “Qu’on y regarde donc à deux 
fois avant de prendre une décision irrévocable et de toucher au patrimoine du vieil 
Anvers.”1663 Anderzijds riep La Métropole op om bij de oprichting van publieke 
standbeelden geen onbezonnen keuzes te maken. Er bestonden immers voldoende 
alternatieven om de gedachte aan belangrijke figuren levendig te houden. Ze gaf  
daarbij het Britse voorbeeld van het gedenkteken ter ere van de schrijver Charles 
Dickens. Die initiatiefnemers hadden van hun oorspronkelijk idee afgezien en in de 
plaats een ziekenbed aan het hospitaal van Portsmouth, de geboortestad van Dickens, 
geschonken.1664 
 In het algemeen werd veel vaker stilgestaan bij de omgang met publieke 
beeldhouwkunst. De gewoonte om standbeelden in het midden van ruime pleinen 
en veilig afgeschermd achter een hekwerk te plaatsen, werd daarbij niet langer als 
vanzelfsprekend beschouwd. Zo zag de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters 
van Antwerpen (KMBA) het Congogedenkteken het liefst op een meer besloten plek 
verschijnen. Het monument zou op zo’n plaats veel meer indruk maken dan op een 
open plein en, in tegenstelling tot de andere standbeelden die reeds in Antwerpen 
opgericht waren, onmiddellijk de aandacht van de voorbijganger trekken.1665 Het 
liberale dagblad Le Matin klaagde dan weer de overdreven beschermende manier 
aan waarop onder andere architecten met standbeelden omgingen: “Pour eux, ce 
sont des objets de musée auxquels il est défendu de toucher et dont il faut écarter le 
public au moyen d’une solide barrière, placée à bonne distance.”1666 De krant stelde als 
alternatief  voor het hekwerk dat de gedenktekens isoleerde:: “Laissons au contraire 
le contact s’établir entre la rue et eux; laissons-les participer de la vie ambiante, être 
eux-mêmes un peu de cette vie qui passe.”1667 
  De pittoreske en historisch geïnspireerde visie mocht dan wel doordringen 
in de Antwerpse stedenbouw en statuomanie, de Scheldestad baadde in veel 
gevallen nog steeds in het monumentale, rationalistische gedachtegoed. Ook rond 

1663  La Métropole, 13 november 1903.
1664  La Métropole, 3 augustus 1908.
1665  SAA, MA#1379/1, brief  van de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen 
aan College, 25 juni 1900.
1666  Le Matin, 18 februari 1914.
1667  Ibidem.
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de eeuwwisseling bleven openbare hygiëne en een vlotte verkeersdoorstroming 
bepalend. Het resultaat was dat verschillende projecten, zoals de verbreding van de 
Leysstraat en de herwaardering van de Grote Markt, van een tweestrijd getuigden. De 
Leysstraat schiep enerzijds meer ruimte en dus een vlottere verkeersdoorstroming, 
maar het licht gebogen tracé en de winkelpuien op de gelijkvloerse verdieping 
van de nieuwe imponerende panden waren geïnspireerd op Buls’ pittoreske ideeën 
(afb. 7.3 en afb. 7.4).1668 In 1907 verdween met het oog op meer openheid en een 
betere verkeerscirculatie het bouwblok ten zuiden van het stadhuis. Tegelijkertijd 
ondergingen in deze periode de verschillende gilden- en ambachtshuizen van de 
Grote Markt een restauratie om aan het historisch waardevolle stadslandschap zijn 
voormalige glorie terug te schenken.1669 Een dergelijke tegenstrijdigheid tussen 
theorie en praktijk bemerkte ook Bart Tritsmans in zijn onderzoek naar de Antwerpse 
groenruimtes. Stadsbestuurders en stedenbouwkundigen streefden in de vroege 
twintigste eeuw naar een gedegen levenskwaliteit en leefomgeving op maat van de 
bewoners. Hiervoor gebruikten ze het liefst een doordachte totaalvisie in plaats van 
verspreide ingrepen in het stadsweefsel.1670 Bij de uitvoering bleven echter vooral de 
negentiende-eeuwse burgerlijke, volksopvoedende idealen van tel. De behoeften van 
arbeiders en de middenklasse werden nog steeds naar het achterplan verschoven, al 

1668  Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-eeuwse metropool’, 243; Krings, ‘Perception et aménagement 
du centre historique’, 408-409; Vandeweghe, De verouderde steden, 292.
1669  Deseure, Duerloo, Tritsmans e.a., ‘Brandpunt van de stedelijke gemeenschap’, 47; Lampo, Het 
stadhuis, 89.
1670  Tritsmans, Waardevolle bijkomstigheden, 206-211.
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konden ze dankzij de pers en hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad al meer 
dan voorheen enige druk uitoefenen.1671

VII.2 Het stedelijke culturele zelfbeeld: kunstenaars en 
literatoren

VII.2.1	 Kunstenaars	en	literatoren	in	het	stadspark

Het bestuur van burgemeester Van Rijswijck zette met de standbeelden van 
De Cort en Verstraete op het eerste zicht de trend verder om in het stadspark 
standbeelden van lokale beroemdheden op te richten. Het volgende deel gaat na of  
er tussen 1892 en 1914 nog steeds sprake was van een liberale toe-eigening van 
deze stedelijke groenruimte en of  de focus daarbij nog steeds op onderwijskundige 
en Vlaamsgezinde aangelegenheden lag. Vooral dit laatste was voor Van Rijswijck 

1671  Ibidem, 249-264. Dankzij de hervormingen van het stemrecht zetelden er vanaf  de eeuwwisseling 
socialistische politici in de Antwerpse gemeenteraad, zie eerder in de inleiding van dit hoofdstuk. 

Afbeeldingen 7.3 en 7.4 De Leysstraat voor (links) en na (rechts) de aanpassingswerken in 1898. 
Het licht gebogen tracé bleef bewaard, maar de straat werd aanzienlijk verbreed en bebouwd 

met statige, imponerende panden. Na de werken bood de Leysstraat een open zicht op het 
stationsgebouw met koepel. 

Bron: SAA, GP#879 en SAA, GP#10201.
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een belangrijk agendapunt. In zijn openingsrede beloofde hij een voortdurende inzet 
voor de Vlaamse taalbelangen.1672 Van Rijswijck was actief  binnen verschillende 
Vlaamse verenigingen en binnen de Liberale Vlaamse Bond waarvan hij in 1889 en 
1892 respectievelijk ondervoorzitter en voorzitter werd. Enkele maanden na zijn 
burgemeestersbenoeming trok hij zich terug om zijn nieuwe functie zo neutraal 
mogelijk uit te oefenen.1673 Van Rijswijck zorgde er echter wel voor dat het Vlaams een 
onontkoombaar onderdeel van het bestuurlijk programma en de eerste taal van het 
stadsbestuur en stedelijke administratie werd.1674 Dit maakte dat ook de navolgende 
burgemeesters Hertogs en De Vos dit onderwerp niet volledig konden ontwijken. 
Als leden van de Fransgezinde Liberale Associatie moesten ze echter hun collega’s 
overtuigen van hun genegenheid voor de Vlaamse cultuur.1675

Op 29 juni 1895, de dag voor de inhuldiging van het standbeeld van De Cort 
plaatsvond, berichtte Het Handelsblad dat “wij [de katholieke zijde] met vreugde 
het gedenkteken zien oprijzen”.1676 De krant, die bij de oprichting van standbeelden 
door liberale initiatiefnemers steeds kritische bedenkingen geuit had, was uitermate 
positief  over het kunstwerk. Onmiddellijk nadat beeldhouwer Frans Joris het beeld 
en het voetstuk voltooid had en het College een precieze locatie in het stadspark 
– de oprichtingsplaats die reeds door het voormalig schepencollege van De Wael 
beslist was – aangewezen had, had het Comiteit Borstbeeld Frans De Cort zich op 
de organisatie van de ceremonie toegelegd.1677 Voor de plechtigheid verzamelden 
verenigingen van zowel katholieke als liberale strekking. Het Handelsblad en de 
liberale Koophandel toonden wederzijds respect voor de aanwezigheid van de 
Liberale Vlaamse Bond en de Nederduitse Bond die zich aan weerszijden van het 
gedenkteken opgesteld hadden.1678 De eerste krant merkte fijntjes op dat “[d]ie twee 
groepen, elkaar zoo vijandig in politiek, […] hier elkander boven het hoofd van den 

1672  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1892/2, 236-237.
1673  Hancké, Jan Van Rijswijck, 25 en 34-35.
1674  Ibidem, 39-44; Boehme, ‘De politieke ontwikkelingen’, 94.
1675  Dit deden ze onder andere in hun inauguratieredes, zie Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1906/2, 
261-262 en Ibidem, 1909/1, 128.
1676  Het Handelsblad, 29 juni 1895.
1677  SAA, MA#1378/2, brief  van Middencomiteit Borstbeeld Frans De Cort aan College, 18 april 
1895; SAA, 1020#179, uittreksel College, 26 april 1895.
1678  Het Handelsblad, 1 juli 1895; De Koophandel, 30 juni-1 juli 1895.
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vlaamschen zanger de broederhand” toestaken.1679 Ze gaf  een opsomming van enkele 
voorname personen die aanwezig waren en besloot met: “al wat vlaamsch spreekt en 
voor het vlaamsch strijdt in de verschillige kampen, is aanwezig.”1680

 Van de politieke strijd en achterliggende bedoelingen die eerder bij 
de gedenktekens Allewaert en Van Beers – zoals de promotie van het liberaal 
onderwijsprogramma en het liberaal flamingantisme – meegespeeld hadden, was 
bij De Cort helemaal geen sprake. Hoewel De Cort vanwege zijn overtuiging dat 
vrijzinnigheid en nationale ontvoogding onlosmakelijk met elkaar verbonden waren 
aanvankelijk meer naar het liberalisme neigde, was de dichter steeds opgekomen voor 
een Vlaamsgezindheid die de katholiek-liberale strijd oversteeg. Zijn streven naar 
een samenwerking tussen alle flaminganten, ongeacht hun geloofsovertuiging en 
politieke voorkeur, leidde uiteindelijk tot een breuk met de liberale politici.1681 Zoals 
Lode Wils reeds vaststelde, zochten de katholieke en antiklerikale Vlaamsgezinden 
op het einde van de negentiende eeuw toenadering tot elkaar.1682 Vermoedelijk speelde 
ook de onzekerheid over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van november 
1895 een niet te onderschatten rol. Bij de algemene verkiezingen van oktober 1894, 
de eerste na de invoering van het algemeen meervoudig stemrecht, was de katholieke 
partij als grote overwinnaar uit de bus gekomen, terwijl de radicale liberalen, die 
steeds voor de kieswethervorming gepleit hadden, op een nederlaag afgestevend 
waren.1683 De Antwerpse liberalen wilden op gemeentelijk niveau een herhaling van 
de nationale gebeurtenissen vermijden.

Begin mei 1909 werd, hoewel eerder bij toeval, een laatste standbeeld voor een 
artistieke persoonlijkheid in het stadspark ingehuldigd, meer bepaald voor de 
Antwerpse kunstschilder Theodoor Verstraete. Na het overlijden van Verstraete, 
op 8 januari 1907, had de stad niet alleen zijn begrafenis georganiseerd, maar ook 
een plein aan hem toegewijd.1684 De Feniksplaats in de wijk Zurenborg werd tot 

1679  Het Handelsblad, 1 juli 1895.
1680  Ibidem.
1681  van Clemen, ‘Cort, Frans de’, 805-806.
1682  Wils, ‘De hoofdstad van de Vlaamse beweging’, 318. 
1683  van Eenoo, ‘De evolutie van de kieswetgeving’, 347-348.
1684  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1907/1, 2.
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Door Verstraeteplaats omgedoopt.1685 Later bracht de familie van Verstraete het 
stadsbestuur op de hoogte dat de Brusselse beeldhouwer Guillaume Charlier zich 
toegelegd had op de vervaardiging van een gedenkteken voor het graf  van de 
kunstschilder. Tijdens de onderhandelingen over de plaatsing bleek echter dat het 
gedenkteken een negatieve invloed op het praalgraf  van Conscience zou uitoefenen.1686 
De stad en familie kwamen tot het akkoord om het graf  van een vlakke zerk te 
voorzien en het beeldhouwwerk van Charlier op een openbare plaats in de stad op te 
richten. De gemeenteraad gaf  zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie 
van Schone Kunsten die in het stadspark een ideale omgeving zag.1687 
 Het stadsbestuur probeerde met een plechtige ontvangst van beeldhouwer 
Charlier op het stadhuis de inhuldiging luister bij te zetten. De ceremonie die 
bijgewoond werd door Verstraetes familie en verschillende Antwerpse kunstkringen 
passeerde niettemin geruisloos.1688 Schepen Van Kuyck hield een ingetogen toespraak 
waarin de aandacht enkel uitging naar de artistieke verdiensten van de kunstschilder 
(afb. 7.5 en afb. 7.6).1689 Dat er op geen enkel moment commotie ontstond rond het 
standbeeld, was waarschijnlijk het gevolg van Verstraetes onbetwiste reputatie. 
Met zijn realistische landschapsschilderijen was hij ver van elk politiek onderwerp 
gebleven. Hij had bovendien een belangrijke rol gespeeld in de profilering van de 
laatnegentiende-eeuwse Antwerpse kunstscene, niet alleen dankzij zijn schilderkunst, 
maar ook door middel van zijn engagement in tal van kunstverenigingen.1690

Ondertussen vatte de Antwerpse afdeling van het Willemsfonds kort na de dood 
van Julius De Geyter het idee op om deze Antwerpse Vlaamsgezinde dichter met 
een standbeeld te herdenken. Op het moment dat de vereniging het stadsbestuur 
inlichtte, had ze reeds voldoende geld ingezameld en beeldhouwer Jef  Lambeaux met 

1685  vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 153. 
1686  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1908/2, 452-453.
1687  Ibidem, 453-454.
1688  SAA, MA#1378/2, uittreksel College, 23 april 1909.
1689  Le Matin, 5 mei 1909.
1690  Paul Piron, De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw (Brussel 1999) 1532; 
MaryAnne Stevens en Robert Hoozee (red.), Impressionisme en symbolisme: de Belgische avant-garde, 
1880-1900 (Antwerpen 1994) 260. Voor de investeringen die Antwerpen maakte om opnieuw de 
positie van Belgisch kunstmetropool te verwerven, zie Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 
244-245.
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Afbeelding 7.5 
Het gedenkteken 
van kunstschilder 
Theodoor 
Verstraete in 
het Antwerpse 
stadspark, 1909.
Bron: SAA, 
934#24190.

Afbeelding 7.6 Schepen Frans Van Kuyck hield voor het standbeeld van Verstraete een ingetogen 
toespraak waarin hij de artistieke verdiensten van de kunstenaar beklemtoonde, 1909.

Bron: SAA, 934#24191.
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de uitvoering belast. Het Willemsfonds stelde het stadspark als oprichtingsplaats 
voor. 1691 Het College gaf  meteen zijn zegen en ging eveneens in op de vraag om 
de grondvesten op stadskosten uit te voeren.1692 Voor de concrete plaatsaanwijzing 
besliste het de hulp in te roepen van de Commissie van Schone Kunsten.1693 Binnen 
deze Commissie, waarin niet meer uitsluitend liberale, maar ook katholieke raadsleden 
zetelden, bestond onenigheid. De katholieken Alfons Ryckmans en Hieronymus Van 
Kerckhoven verzetten zich onmiddellijk tegen de oprichting in het stadspark en 
zouden zich zelfs tegen elke oprichting op een openbare plaats kantten, want “iemand 
die […] een gedeelte eener bevolking heeft bevochten, verbeurt alle recht op een 
openbaar gedenkteeken.”1694 De Geyter had dan wel een belangrijke rol gespeeld in 
het ontstaan van de Meetingpartij, enkele jaren later was hij met de stichting van 
de Liberale Vlaamse Bond verantwoordelijk geweest voor het uiteenvallen van de 
formatie. De Antwerpse katholieken misprezen hem echter vooral om zijn strijdlied 
De Vlaamse Leeuw en de Geuzen – beter bekend als het Geuzenlied – waarin hij de 
Katholieke Kerk en de geestelijkheid openlijk aanviel en hij zijn antiklerikale en 
sociaalliberale visie uitdroeg.1695

 Niet enkel de persoon De Geyter, maar vermoedelijk ook het initiatiefnemende 
Willemsfonds wekte bij de katholieke politici wrevel op. Het Willemsfonds, in 1851 
te Gent gesticht, streefde via de ondersteuning van de Vlaamse taal en letterkunde 
naar een gelijkschakeling van de twee landstalen. Het zette daarvoor vooral in op 
volksopvoeding. Hoewel aanvankelijk levensbeschouwelijk neutraal evolueerde 
het Willemsfonds alsmaar meer in liberaal-vrijzinnige richting. Het behoedde 
zich wel steeds voor een vereenzelviging met de liberale partij. In 1871 kwam op 
initiatief  van onder meer De Geyter de Antwerpse afdeling tot stand. Ondanks de 
distantiëring van partijpolitiek waren verschillende Antwerpse raadsleden actief  
in de vereniging.1696 Dit nam niet weg dat ook liberale raadsleden twijfelden over 

1691  SAA, MA#62163, brief  van het Willemsfonds van Antwerpen aan College, 19 april 1906.
1692  Ibidem, uittreksel College, 27 april 1906.
1693  Ibidem, uittreksel College, 7 december 1907.
1694  Ibidem, verslag Commissie van Schone Kunsten, 25 februari 1908.
1695  José Verschaeren, ‘Geyter, Julius de’, in: De Schryver, De Wever, Durnez e.a. (red.), Nieuwe 
encyclopedie van de Vlaamse Beweging: G-Q, 1306-1307.
1696  Bots, van Velthoven, Deprez e.a., Het Willemsfonds van 1851 tot 1814, 192; Bots en Declercq, 
‘Willemsfonds’, 3755.  
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de oprichting van De Geyters standbeeld in het stadspark, zoals de radicaal Karel 
Weyler.1697 De Geyters gedenkteken was veel grootser uitgewerkt dan dat van Van 

1697  Bart Hellinck, ‘Weyler, Karel’, in: de Schryver, de Wever, Durnez e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie 
van de Vlaamse beweging: R-Z, 3728. Raadslid Karel Weyler onderhield een band met het Willemsfonds, 
al was het onduidelijk of  hij er ook effectief  lid van was. Wel maakte hij in 1899 deel uit van een 
onderzoekscommissie, opgericht binnen het Willemsfonds, die het taalgebruik van gemeenteraden in 
andere tweetalige landen moest onderzoeken.

Afbeelding 7.7 Het Plan instanté de la ville d’Anvers van Richard Huybrechts met 
aanduiding van de driehoekige Warande die ten zuidoosten van het historische 

stadscentrum binnen de Leien gelegen was, 1894.
Bron: SAA, 12#12519.
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Beers en De Cort, terwijl deze laatste figuren volgens hem veel meer verwezenlijkt 
hadden.1698 Schepen Van Kuyck stelde voor om het beeldhouwwerk in de Warande 
(het huidige Koning Albertpark), “waar het meer uit het gezicht zou wezen”, te 
plaatsen.1699 Dit park lag ten zuidoosten van het historisch stadscentrum, tussen 
de Leien en de Brialmontomwalling (afb. 7.7). Uiteindelijk zond de Commissie van 
Schone Kunsten de kwestie zonder concreet voorstel terug naar het College.
 Het College slaagde er niet in de knoop door te hakken. Het legde een nieuw 
idee voor de Geuzenhofkens op de Gemeenteplaats voor aan de Commissie van 
Schone Kunsten.1700 De discussie in de Commissie vertoonde grote gelijkenissen met 
de eerste over het stadspark.1701 Het College legde ten slotte het Warandepark aan 
de gemeenteraad voor.1702 In het raadsdebat herhaalden de katholieken Ryckmans 
en Frederik Venesoen de mening die ze eerder geuit hadden. Ze gebruikten vooral 
De Geyters gebrek aan literaire verdiensten als tegenargument. Ryckmans was van 
oordeel dat personen die onbaatzuchtig te werk gingen en “zich voor het openbaar nut 
opofferen”, zelfs al waren het politieke tegenstanders, zeker hulde verdienden.1703 De 
Geyter had echter slechts één partij gediend en daarbij de tegenpartij onbehoorlijk 
behandeld. Volgens Ryckmans mocht bovendien “een bestuur, dat den plicht heeft 
vaderlijk te zijn en als een goed huisvader de zaken der Stad te beheeren” geen 
gedenkteken oprichten “op kosten van allen om zulken man te huldigen.”1704 Daarnaast 
uitte zijn katholieke collega Frederik Venesoen algemene kritiek op de statuomanie, 
volgens hem louter “een zucht om maar gedurig standbeelden en gedenkteekens op 
te richten ter eere van personen wier waarde wezenlijk niet groot genoeg is.”1705 
 Het voorstel van het College voor de Warande won uiteindelijk 
overtuigend de stemming. De aanwezige katholieke raadsleden stemden tegen, 
terwijl de drie socialistische raadsleden zich bij de voorstanders bevonden.1706 In 

1698  SAA, MA#62163, verslag Commissie van Schone Kunsten, 25 februari 1908.
1699  Ibidem.
1700  Ibidem, uittreksel College, 26 februari 1908.
1701  Ibidem, verslag Commissie van Schone Kunsten, 27 april 1908.
1702  Ibidem, uittreksel College, 22 mei 1908.
1703  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1908/1, 522. 
1704  Ibidem, 522.
1705  Ibidem, 525.
1706  Ibidem.
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de gemeenteraadsdebatten bleef  de partijstrijd dan wel min of  meer beperkt, de 
katholieke pers zag in de oprichting en de verheerlijking van De Geyter toch een 
duidelijke ideologische daad.1707 Het Handelsblad schreef  bijvoorbeeld: “Het plaatsen 
van dit monument is… een monument van wansmaak, kleinzieligheid; ’t is het 
monument der engste opvatting van politiek, die ooit eene partij onteerde”.1708 La 
Métropole was er op haar beurt van overtuigd dat “la glorification du poète n’est qu’un 
prétexte pour arriver plus sûrement à la glorification du politicien sectaire.”1709 Max 
Rooses, voormalig voorzitter en lid van het Willemsfonds, bracht in februari 1908 het 
stadsbestuur op de hoogte van de slechte gezondheid van beeldhouwer Lambeaux en 
drong bijgevolg aan vaart te zetten achter de zaak.1710 De inspanningen mochten niet 
baten. De financiële moeilijkheden van de beeldhouwer, de aanhoudende discussies 
over de oprichtingsplaats en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verhinderden 
de realisatie.1711

VII.2.2	 De	 initiatieven	 van	 de	 standbeelden	 voor	 Peter	 Benoit	 en	 Pieter	
Appelmans

In de vroege twintigste eeuw werden nog twee andere initiatieven voor standbeelden 
ter ere van lokale culturele beroemdheden ondernomen.1712 Hoewel componist, 
muziekonderwijzer en directeur van de Antwerpse Vlaamsche Muziekschool (het 
latere Vlaams Muziekconservatorium) Peter Benoit een belangrijk voorbeeldfiguur 
voor de Vlaamse Beweging en de Vlaamse strijd geweest was, dacht de stad nooit 
aan het stadspark als locatie voor zijn gedenkteken.1713 Vermoedelijk was zijn 

1707  Opvallend was dat noch de Fransgezinde doctrinair liberale gemeenteraadsleden noch de 
Fransgezinde pers openlijk aanstoot namen aan het huldebetoon de flamingantische De Geyter. 
1708  Het Handelsblad, 29 mei 1908.
1709  La Métropole, 4 augustus 1908.
1710  SAA, MA#62163, brief  van Max Rooses aan College, 7 februari 1908.
1711  Ibidem, brief  van Rooses aan burgemeester Alfons Hertogs, 12 mei 1908; Verschaffel, ‘Eigen 
helden’, 47.  
1712  Eerder in 1897 was bij het Verbond der Oud-Leerlingen van Antwerpen’s Stadsscholen het idee 
ontstaan om een standbeeld voor de negentiende-eeuwse Antwerpse volksschrijver en vroege 
flamingant Eugène Zetternam (pseudoniem voor Judocus Josephus Diricksen) op te richten, zie De 
Koophandel, 2 juni 1897. Dit initiatief  kwam echter nooit van de grond. In het archief  werden geen 
officiële documenten en geen briefwisseling teruggevonden.
1713  Voor meer biografische informatie over Peter Benoit, zie Jan Dewilde, ‘Benoit, Peter’, in: De 
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Afbeelding 7.8 Het Nederlandsch Lyrisch Tooneel of de Vlaamse Opera, naar ontwerp van 
stadsarchitect Alexis Van Mechelen en architect Emiel Van Averbeke, waarvan de inhuldiging 
plaatsvond in oktober 1907, eerste helft twintigste eeuw.
Bron: SAA, 40#1071.

Afbeelding 7.9 De 
gevel van de Vlaamse 

Opera domineerde 
de Kunstlei (huidige 

Frankrijklei) waar 
het gedenkteken van 

Peter Benoit opgericht 
zou worden, 1913.
Bron: SAA, FOTO-

OF#6095.
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naamsbekendheid, die net zoals bij Conscience het lokale niveau oversteeg, hier de 
voornaamste verklaring voor.1714 Daarnaast was  in tegenstelling tot de beelden van 
Van Beers, Allewaert en De Cort het stadsbestuur zelf  de initiatiefnemer van het 
project. Wanneer het College daags na het overlijden van Benoit op 8 maart 1901 
besliste een gedenkteken voor hun beroemde stadsgenoot op te richten, had het 
vermoedelijk een veel indrukwekkender beeldhouwwerk in gedachten dan louter een 
buste of  beeld op een sokkel.1715

 Het College wierp in augustus 1906 als oprichtingsplaats de Kunstlei op. 
Ter hoogte van de in opbouw zijnde Koninklijke Vlaamse Opera zou in het midden 
van de laan ruimte voorzien worden voor het gedenkteken.1716 De keuze voor deze 
locatie was uiteraard niet toevallig. Samen met onder andere Edward Keurvels had 
Benoit in 1890 als tegenhanger van de Franse Opera het Nederlandsch Lyrisch Tooneel 
– reeds drie jaar later omgedoopt tot Vlaamse Opera – gesticht. De Nederlandstalige 
operavoorstellingen vonden plaats in de Vlaamse Schouwburg aan de Kipdorpbrug, 
maar al gauw streefde Benoit naar een eigen en nieuwe huisvesting. Na een lange 
zoektocht naar een geschikte locatie tekende stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen 
met hulp van architect Emiel Van Averbeke de plannen uit voor het perceel aan de 
Frankrijklei waar zich tot dan toe de stedelijke markthal – ook bekend als Halles 
Centrales of  Criée – bevonden had. Op 17 oktober 1907 vond de officiële opening 
plaats (afb. 7.8).1717

 De raadsleden discussieerden hevig over de deelnamevoorwaarden aan 
de prijskamp en over het vrij te maken budget, maar stelden de voorgestelde 
locatie op geen enkel moment in vraag.1718 Voor de officiële publicatie van het 
wedstrijdprogramma wachtte de Commissie van Schone Kunsten – die bevoegd was 
over de uitwerking van het reglement – wel de voltooiing van de voorgevel van 
de Vlaamse Opera en de uitvoering van de wegenwerken op de Kunstlei af  (afb. 

Schryver, De Wever, Durnez e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging: A-F, 461-463.
1714  Evens, De openbare heldenverering in Antwerpen. 
1715  SAA, MA#621658, uittreksel College, 9 maart 1901; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1901/1, 
143.
1716  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1906/2, 327.
1717 Inventaris bouwkundig erfgoed: Vlaamse Opera, Agentschap Onroerend Erfgoed, <https://id.erfgoed.
net/erfgoedobjecten/6773>, geraadpleegd op 21 mei 2017; René Hallemans, De Vlaamsche Opera van 
Antwerpen (Antwerpen 1907). 
1718  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1906/2, 328-327.



456

7.9). Zo kon ze in overeenstemming met het gebouw een maximale hoogte voor het 
gedenkteken opleggen. De deelnemende kunstenaars konden bovendien een juiste 
inschatting maken van de omgeving waar het gedenkteken in terecht zou komen.1719 
In de voorgaande decennia schonk het stadsbestuur ook steeds aandacht aan de 
wisselwerking tussen de standbeelden en hun bebouwde omgeving, maar het was de 
eerste keer dat het er op voorhand en op zo’n bewuste manier mee omsprong.
 Nadat de gemeenteraad in november 1908 het ontwerp van de Antwerpse 
kunstenaar Emiel Vloors bekroond had, volgde een lange onderzoeks- en 
onderhandelingsperiode over de uitvoering van het ontwerp.1720 De Commissie 
opperde om Vloors louter te belasten met de uitvoeringstekening van het voetstuk en 
het boetseren van de figuren. De technische dienst van de stad – die volgens schepen 
van Schone Kunsten en voorzitter van de desbetreffende Commissie “gewoon is met 
fabrieken en steengroeven om te gaan” - zou instaan voor de eigenlijk uitvoering, meer 
bepaald voor het bronsgieten van de figuren en voor de realisatie van de grondvesten 
en het voetstuk.1721 Verschillende raadsleden schaarden zich achter dit idee, zoals de 
katholiek Ryckmans en de socialist Modeste Terwagne. De laatste verdedigde voor 
“een kunstwerk van buitengewone waarde” en “voor de waardigheid van de stad 
Antwerpen” een uitvoering onder stedelijk toezicht, veel meer dan een aanbesteding 
waarmee Vloors zou moeten werken.1722 De progressieve en democratische liberaal 
Tonnelier had daarentegen zijn bedenkingen, aangezien het stadsbestuur geen 
ervaring had met dergelijke werken. Hij pleitte eerder voor een goed en betrouwbaar 
akkoord met de ontwerper Vloors.1723

 Tijdens de behandeling van het dossier zonden verschillende Antwerpse 
verenigingen en maatschappijen verzoekschriften aan het stadsbestuur. Het 
Verbond der Vlaamsche Maatschappijen van Antwerpen verzocht bijvoorbeeld 
de gemeenteraad in oktober 1908 om het eerste originele ontwerp van Vloors uit 
te voeren. Beeldhouwer Joris verzette zich daarentegen tegen het verloop en de 
uitslag van de prijskamp, daar de jury de voorschriften van het wedstrijdprogramma 

1719  SAA, MA#621658, nota vierde Bureel, 2 mei 1907; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1907/2, 275.
1720  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1908/2, 442-452.
1721  Ibidem, 1909/1, 38 en 43.
1722  Ibidem, 39-40.
1723  Ibidem, 39.
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niet gevolgd had.1724 Enkele jaren later oefende ook de Bond der Antwerpsche 
Kunstbeeldhouwers geregeld druk uit op de discussies. Haar suggesties van 
april 1910 vonden ingang bij het schepencollege, dat de zaak overmaakte aan de 
onderlinge Commissie van Openbare Werken en Schone Kunsten, maar bleven zonder 
gevolg.1725 In februari 1911 kwam de Bond opnieuw aandraven met een voorstel, 
deze keer om het gedenkteken door meerdere kunstenaars samen te laten uitvoeren. 
Ze beargumenteerde de samenwerking vanuit de culturele centralisatiepolitiek die 
de politieke top ten voordele van Brussel voerde en die de Antwerpse kunstenaars 
in een moeilijke financiële en artistieke situatie bracht. Enerzijds liet de Belgische 
regering zich drijven door de avant-gardistische, modernistische en kosmopolitische 
status die Brussel binnen de kunstwereld verworven had, anderzijds verhoopte 
koning Leopold II de hoofdstad eindelijk een waardig uitzicht te schenken.1726 
Bij de toekenning van opdrachten en subsidies vielen de culturele instellingen en 
kunstenaars uit de provinciesteden meer en meer uit de boot.1727 Het verzoek kwam 
voor in de gemeenteraad en werd onderzocht door het College, maar opnieuw zonder 
resultaat.1728 Wanneer in de navolgende periode het project bleef  aanslepen, drongen 
verschillende verenigingen aan op een spoedige oprichting naar het ontwerp van 
Vloors.1729 Op de onthulling van het gedenkteken, dat uiteindelijk door kunstenaar 
en architect Henry Van de Velde uitgevoerd werd, was het uiteindelijk wachten tot 
12 augustus 1934.1730

Wanneer burgemeester Van Rijswijck tijdens de gemeenteraad van 22 juni 1904 
meedeelde dat senator en voormalig schepen Van den Nest een gedenkteken voor 

1724  Ibidem, 1908/2, 405-406.
1725  Ibidem, 1910/1, 233; SAA, MA#621658, uittreksel College, 19 april 1910.
1726  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 244; Lettens, ‘De beeldhouwkunst tussen 1865 en 
1895’, 107 en 111; Kerremans, ‘De openbare monumenten in Brussel en Wallonië’, 162.
1727  SAA, MA#621658, brief  van de Bond der Antwerpsche Beeldhouwers aan het stadsbestuur, 11 
februari 1911.
1728  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1911/1, 96 ; SAA, MA#621658, brief  van de Bond der 
Antwerpsche Beeldhouwers aan het College, 29 september 1911; Montens, ‘Finances publiques et 
art’, 16.
1729  SAA, MA#621658, brief  van het Verbond der Vlaamsche Maatschappijen van Antwerpen aan de 
gemeenteraad, 3 oktober 1911; ibidem, brief  van de Liberale Vlaamsche Bond aan de gemeenteraad, 
19 maart 1914; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1914/1, 314.
1730  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 137.
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de middeleeuwse Antwerpse bouwmeester Pieter Appelmans aan de stad schonk, 
barstten de raadsleden in juichen uit.1731 Samen met beeldhouwer Jef  Lambeaux 
was Van den Nest ervan overtuigd dat er in de Scheldestad reeds decennialang een 
algemeen verlangen naar een publiek standbeeld van een talentvolle bouwmeester 
of  architect heerste.1732 Aangezien Appelmans een belangrijke bijdrage geleverd 
had aan de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal, had Lambeaux als locatie 
de Handschoenmarkt, “dans le voisinage le plus immédiat de la Cathédrale”, in 
gedachten.1733

 De uitwerking van het monument nam een lange tijd in beslag (afb. 7.10). 
Pas in mei 1906 verzocht stadsarchitect Van Mechelen het College om de leden 
van de KCM samen te roepen. Het beeld zou opgericht worden tegen de zuidelijke, 
onafgewerkte toren van de kathedraal, waardoor het advies en de goedkeuring van 
deze Commissie noodzakelijk waren.1734 Er volgden uitvoerige onderhandelingen, 
tot de KCM in juni 1907 haar akkoord gaf  over de oprichtingsplaats (afb. 7.11). 
Ondanks de kritische bedenkingen van haar eigen provinciale commissie en de 
lokale pers, vond ze het monument onopvallend genoeg om voor de prachtige en 
monumentale kathedraal opgesteld te worden.1735 De conservatief  katholieke krant 
La Métropole verbaasde zich dat “des considérations d’ordre privé peuvent avoir sur 
les décisions du Comité central de la Commission royale des monuments une telle 
influence, que celle-ci accorde son approbation à un projet condamné unanimement 
par tous ceux à Anvers qui ont été appelés à juger de l’opportunité de ce singulier 
projet.”1736 Daarnaast verzette vooral de kerkelijke overheid zich tegen de oprichting 
van het standbeeld aan de gevel van het religieuze bouwwerk.1737 De Kerkfabriek 
van de Antwerpse kathedraal was niet opgezet geweest met de manier waarop de 
communicatie verlopen was. Hoewel elk project dat het uitzicht van de kathedraal 

1731  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1904/1, 231.
1732  SAA, MA#621657, brief  van Arthur Van den Nest aan burgemeester van Rijswijck, 16 juni 1904.
1733  Ibidem.
1734  SAA, MA#621657, brief  van stadsarchitect Van Mechelen aan College, 21 mei 1906.
1735  SAA, MA#45985, brief  van de Koninklijke Commissie voor Monumenten aan Minister van 
Justitie Jules Renkin, 26 juni 1907.
1736  La Métropole, 4 juli 1907.
1737  SAA, MA#621657, brief  van het College aan de Vereeniging tot Behoud van Natuur- en 
Stedenschoon, 14 juni 1911.
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Afbeelding 7.10 Het monument 
Pieter Appelmans van beeldhouwer 
Jef Lambeaux, gefotografeerd door 

Gustave Hermans.
Bron: SAA, FOTO-GF#1248.

Afbeelding 7.11 De Antwerpse kathedraal met 
rechts de onafgewerkte toren waartegen het 
standbeeld van Pieter Appelmans opgesteld zou 
worden.
Bron: SAA, PB#1074.
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beïnvloedde aan haar voorgelegd moest worden, had ze het initiatief  van het 
standbeeld en de komst van de KCM via de pers moeten vernemen.1738

 De centrale katholieke regering gaf  ondanks het gunstige advies van de 
KCM geen goedkeuring.1739 De kwestie veroorzaakte een hevige polemiek tussen 
Antwerpse kranten Le Matin en La Métropole. De eerste liberale krant beweerde 
dat iedereen toegestemd had in de voorgestelde locatie, zelfs de Kerkfabriek en de 
provinciale commissie voor monumenten, maar dat “une autorité ecclésiastique 
supérieure est intervenue”.1740 Volgens de katholieke La Métropole was hier niets 
van aan en verzetten de Kerkfabriek en provinciale commissie zich nog steeds even 
hard tegen het idee.1741 De krant beschuldigde haar liberale tegenpool niet enkel 
van leugens, maar ook van wispelturigheid. Le Matin was plots een verdediger van 
het stedelijke project geworden, terwijl de krant aanvankelijk bezwaren had bij de 
Handschoenmarkt als oprichtingsplaats.1742 Enkele maanden later gaf  Le Matin zijn 
fout toe en berichtte het over het nog steeds aanhoudende verzet van de kerkmeesters 
van de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal. De Kerkfabriek zou hierbij aangespoord 
worden door de restauratie-architect van de kathedraal Jules Bilmeyer – “architecte 
et ennemi personnel – on ne sait pourquoi! – du monument” – die eveneens lid was 
van de provinciale commissie van de KCM.1743

 Het project belandde op een dood spoor tot schepen Cupérus in januari 1911 
naar de stand van zaken polste.1744 Schepen Van Kuyck schreef  hierover Van den 
Nest aan die verheugd was om het nieuw leven dat in de zaak geblazen werd. Zijn 
voorkeur ging nog steeds uit naar de Handschoenmarkt.1745 De onderhandelingen 

1738  Ibidem, brief  van de Fabrique de l’Eglise Notre-Dame à Anvers aan Minister van Justitie Jules 
Van den Heuvel, 12 september 1906.
1739  MA#45985, uittreksel College, 3 september 1907.
1740  Le Matin, 9 mei 1911.
1741  La Métropole, 12 mei 1911; ibidem, 16 mei 1911; ibidem, 17 mei 1911.
1742  Ibidem, 12 mei 1911. In 1906 had de liberale krant de voorgestelde plek op de Handschoenmarkt 
inderdaad te smal bevonden en had het gevreesd dat de waterput van Quinten Metsijs en de imposante 
kathedraal het standbeeld volledig zouden overschaduwen, zie Le Matin, 24 juni 1906.
1743  Le Matin, 24 november 1911; Le Mercure d’Anvers, 23 november 1911. Voor informatie over 
architect Jules Bilmeyer, zie Dirk Laureys en Francis Strauven, ‘Bilmeyer, Jules, Van Riel, Jozef ’, in: 
Anne van Loo (red.), Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden (Antwerpen 2003) 153-
154 en Stynen, De onvoltooid verleden tijd, 346.
1744  SAA, MA#261657, verslag Commissie van Schone Kunsten, 13 januari 1911.
1745  Ibidem, brief  van Van den Nest aan burgemeester Jan De Vos, 11 mei 1911.
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verliepen echter opnieuw stroef. Van den Nest ontmoette tijdens een feestmaal bij de 
katholieke provinciegouverneur Ferdinand de Baillet Latour de deken van de Onze-
Lieve-Vrouwkathedraal Fransciscus Cleynhens, met wie hij een gunstig gesprek mee 
voerde. Cleynhens raadde aan om de KCM opnieuw aan te schrijven en verzekerde 
Van den Nest dat hij zich bij een positief  advies niet zou verzetten.1746 Tot de officiële 
goedkeuring van de KCM was het wachten tot 28 februari 1914.1747 De realisatie van 
het standbeeld vond uiteindelijk pas na de Eerste Wereldoorlog plaats.1748

 Intussen oefenden, net zoals bij het gedenkteken van Benoit, tal van Antwerpse 
verenigingen druk uit om vaart te zetten achter het dossier. In 1911 organiseerde de 
kunstenaarsvereniging De Scalden, die in 1889 onder leiding van beeldhouwer Jules 
Baetes opgericht was, een tentoonstelling in de Stadsfeestzaal waar het brede publiek 
kennis kon maken met Lambeaux’ kunstwerk.1749 Om de visuele uitwerking van het 
monument op de voorgestelde plek zo goed mogelijk te kunnen inschatten, werd 
als achtergrond de kathedraalgevel gesimuleerd.1750 Ook de Bond der Antwerpsche 
Kunstbeeldhouwers en de Maatschappij De Kunst in het Openbaar Leven betreurden 
beiden dat het beeld nog niet geplaatst was waar de beeldhouwer het gewenst had 
en zoals officieel beslist was.1751 De pers vroeg zich geregeld af  hoe de zaak er voor 
stond en maande de verantwoordelijken aan de kwestie spoedig af  te handelen.1752 
 Om hun ongenoegen met de voorgestelde plek van Lambeaux en Van den 
Nest te uiten, maar evenzeer om uit de impasse te geraken, wierpen verschillende 
kranten alternatieve oprichtingsplaatsen op die allen in de nabijheid van de kathedraal 
lagen.1753 De pers was echter niet eenvoudig in te delen in een liberale groep die voor 
en een katholieke groep die tegen de opstelling aan de kathedraaltoren was. Het 

1746  Ibidem, nota, november 1911.
1747  Ibidem, brief  van de KCM aan het College, 28 februari 1914.
1748  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 45-46.
1749  Of  De Scalden zich hierbij liet inspireren door het idee van culturele democratisering waar de 
socialistische parlementsleden sinds het einde van de negentiende eeuw voor pleitten, valt binnen 
dit proefschrift moeilijk te achterhalen. Zie Montens, ‘Finances publiques et art’, 15.
1750  Het Handelsblad, 16 november 1911; Le Matin, 24 november 1911; Antwerpen Vooruit, 15 mei 1913.
1751  SAA, MA#261657, brief  van de Bond der Antwerpsche Kunstbeeldhouwer aan het stadsbestuur, 
29 november 1911; ibidem, brief  van secretaris van De Kunst in het Openbaar Leven Rooses aan het 
College, 4 november 1913.
1752  Zie bijvoorbeeld De Nieuwe Gazet, 12 mei 1911; Le Mercure, 23 november 1911.
1753  Le Matin, 17 mei 1911; De Vlaamsche Gazet, 20 mei 1911; Le Matin, 24 mei 1911; Het Handelsblad, 
16 november 1911; Le Matin, 16 november 1911.
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katholieke Handelsblad keurde dan wel de locatie aan de kathedraal af, het schonk 
tegelijk ruimte aan de tegengestelde opinie van Jules Baetes. Deze beeldhouwer was 
van oordeel dat het monument op de Handschoenmarkt “onschadelijk voor onze 
hoofdkerk en in verhouding met de omgeving” was.1754 De liberale krant Le Matin 
publiceerde een brief  van een lezer die het opnam voor de Lijnwaadmarkt, terwijl 
de krant zelf  vooral de Handschoenmarkt promootte.1755 Le Nouveau Précurseur – 
opvolger van de liberale le Précurseur – vond het daarentegen maar een vreemd idee “de 
placer la statue d’un architecte derrière son oeuvre et non devant.”1756 De Antwerpse 
kranten leverden los van hun eigen mening de Antwerpenaren een platform aan om 
hun persoonlijke zienswijze te delen en creëerden zo, in tegenstelling tot de voorbije 
decennia waar ze meestal een bepaalde locatie hevig verdedigden of  bekampten, een 
open debat.

De besturen van Van Rijswijck, Hertogs en De Vos lieten het idee van hun 
voorganger De Wael om met standbeelden van culturele en liberaal-flamingantische 
persoonlijkheden de stedelijke ruimte van het stadspark toe te eigenen los. De 
liberalen en katholieken leken elkaar te vinden rond de gedenktekens van De Cort 
en Verstraete. Bij het standbeeld van De Geyter – een dossier waarin ideologische 
meningsverschillen wel naar boven kwamen – gingen de raadsleden de partijpolitieke 
spanningen die rond het stadspark hingen uit de weg door in plaats van deze 
groenruimte de Warande te verkiezen. De beelden van Benoit en Appelmans kregen 
eveneens een andere plaats in de stad toegewezen, hoewel hier bijvoorbeeld ook 
inhoudelijke redenen aan ten grondslag lagen. Opvallend was dat er vanaf  de vroege 
twintigste eeuw ruimte geboden werd aan de pers, verenigingen, kunstenaars en 

1754  Het Handelsblad, 16 november 1911; ibidem, 30 november 1911.
1755  Le Matin, 11 november 1911; ibidem; 14 oktober 1913; ibidem, 18 februari 1914. In de beginperiode 
verdedigde Le Matin echter de Lijnwaadmarkt of  Melkmarkt, zie Le Matin, 24 juni 1904 en ibidem, 
22 juni 1907.
1756  Le Nouveau Précurseur, 24 juni 1904.
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stedelingen om zich te mengen in de debatten. Niet alleen de socialistische, maar ook 
de katholieke en liberale zijde lieten hun mening over de standbeeldendossiers horen. 

VII.3 De bevestiging van een liberale stedelijke ruimte?: de 
Geuzenhofkens

VII.3.1	 Het	 “gemeentemonument”	 van	 voormalig	 burgemeester	 Léopold	 de	
Wael1757

Twee jaar na de inhuldiging van het gedenkteken De Cort werd in 1895 het standbeeld 
van voormalig burgemeester De Wael op zijn voetstuk geheven. Van de partijpolitieke 
rust die rond dit eerste beeld heerste, was bij dat van de meer omstreden politieke 
figuur van De Wael vermoedelijk geen sprake meer. Het was onwaarschijnlijk dat de 
Antwerpse katholieken zich zomaar zouden neerleggen bij een publiek huldebetoon 
aan een man die bekend stond om zijn antiklerikale en anti-Meetinggezinde beleid. 
Zijn beeltenis werd opgericht op de Gemeenteplaats, een stedelijke ruimte die in de 
volksmond een expliciet liberale naam droeg – de Geuzenhofkens – en waarvan het 
uitzicht gedomineerd werd door het Koninklijk Atheneum dat het fysieke symbool bij 
uitstek van het liberale stedelijke onderwijsnet was. Rond de eeuwwisseling ontstond 
het idee om het uitzicht van de Gemeenteplaats te voltooien met de standbeelden van 
Van Dyck, Teniers en de Franse Furie, die hiervoor van hun oorspronkelijke plek 
verdwenen. Hielpen deze standbeelden het liberale karakter van het plein verder uit 
te bouwen of  was er helemaal geen sprake van een verdere liberale politisering? 

Het Middencomiteit of  het Comité Central Monument de Wael, de oprichtingscommissie 
die in de schoot van de gemeenteraad opgericht werd, streefde van in het begin 
politieke neutraliteit na. In de persaankondiging omschreef  het stadsbestuur haar 
als een “comiteit […] zich boven en buiten alle politieke kwestie plaatsende”.1758 
Het Comité Central slaagde slechts gedeeltelijk in zijn opzet. Het telde dan wel 
verschillende afgevaardigden van instellingen en maatschappijen die geen officiële 

1757  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1894/2, 93.
1758  SAA, MA#1073/1, persaankondiging, 19 december 1892.
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politieke functie bekleedden en kon dan wel rekenen op de steun van Joseph Lambo, 
die vanaf  eind 1895 als christendemocraat in de gemeenteraad zou zetelen, een 
groot deel van de leden was toch lid van de liberale partij. Zo stonden de namen 
van onder andere burgemeester Van Rijswijck, schepenen Gits en Van den Nest 
en gemeenteraadsleden Ceulemans, Cupérus en René Bosmans op de ledenlijst.1759 
Het stadsbestuur richtte zich tot alle Antwerpenaren en rekende erop dat ze 
“zonder onderscheid van partijen of  zienswijzen” hun steentje zouden bijdragen. 
De mededeling werd zowel naar de liberale als katholieke pers gezonden, maar ze 
verscheen enkel in de eerste groep kranten.1760 De katholieke kranten L’Escaut en Het 
Handelsblad stonden sceptisch tegenover het initiatief.1761 De eerste vond het initiatief  
– net zoals bij de standbeelden van onder andere Loos, Van Beers en Allewaert – te 
vroeg, want “ce n’est pas à nous, mais aux générations futures à se prononcer 
dans le silence de l’histoire.”1762 
 Het Middencomiteit legde zich toe op de geldinzameling door middel van een 
openbare inschrijving.1763 De manier waarop het middencomiteit zich organiseerde 
en de manier waarop de geldinzameling plaatsvond, getuigden van de volkse en 
sociaalliberale ingesteldheid van burgemeester Van Rijswijck. Het idee om met 
subcomité’s te werken zat reeds in het collegevoorstel en in de gemeenteraadsbeslissing 
van oktober-november 1892 vervat. Na een eerste inzamelronde zouden 
ondercommissies ingericht worden om stadsbewoners te bereiken “aan wie de 
dragers der eerste lijsten zich niet zullen hebben kunnen aanbieden.”1764 De stad 
werd opgedeeld in 23 gebieden waarover telkens een ondercommissie bevoegd was. 
De bedoeling was om alle straten in het gebied systematisch te doorlopen, zodat alle 
Antwerpenaren de kans kregen een bijdrage te leveren (afb. 2.9).1765 Het initiatief  
zou op deze manier niet enkel door een culturele vereniging of  door de politieke elite 

1759  Ibidem, verslag van het Bureel aan het Middencomiteit, 18 mei 1894.
1760  Ibidem, persaankondiging, 19 december 1892. Het bericht verscheen in De Koophandel, Le 
Précurseur en L’Opinion. Zie bijvoorbeeld De Koophandel, 21 december 1892.
1761  L’Escaut, 20 augustus 1892 ; Het Handelsblad, 23 augustus 1892; ibidem, 25 augustus 1892; ibidem, 
27 augustus 1892
1762  L’Escaut, 20 augustus 1892.
1763  SAA, MA#1073/1, uittreksel College, 21 oktober 1892; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1892/2, 
266.
1764  Ibidem, brief  van Rijswijck, 17 januari 1893.
1765  Ibidem, vergadering Middencomiteit, 13 maart 1893; ibidem, vergadering Bureel, 29 april 1893.
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gedragen worden, zoals in het verleden meermaals voorgevallen was, maar de steun 
genieten van de volledige Antwerpse bevolking.
 De ondercommissies brachten niet altijd de verhoopte som samen. Op 19 
juli 1893 liet het 21ste comiteit weten dat het ondanks alle inspanningen geen groter 
bedrag had kunnen verzamelen. Vele bewoners hadden reeds een persoonlijke 
bijdrage of  een bijdrage via de school van hun kinderen geleverd.1766 Het Handelsblad 
had eerder al voorspeld dat het stadsbestuur niet op de volledige stad moest rekenen 
en hoopte vooral “dat de meetingisten zoo lamlendig niet zullen zijn zich geld te 
laten afhalen voor een beeld, dat onder geen opzicht gewettigd is, en dat enkel en 
alleen uit partijschap wordt opgericht.”1767 De katholieke pers wees de liberale partij 
meer dan eens op haar verantwoordelijkheid en daagde haar uit de kosten volledig op 
zich te nemen.1768 De Gazet van Antwerpen publiceerde een lezersbrief  van een zekere 
Alderic die de openbare geldinzameling bespotte. Hij besloot “wilt ge standbeelden 
voor De Wael, Mijnheer Jan [burgemeester Jan van Rijswijck], richt er op zooveel 
gij wilt. Ge moogt er gerust de Groote Markt mee vol zetten, met uwe De Wael’s; 
maar betaal uit uwen zak, verstaat ge?”1769

De keuze van de locatie liet het stadsbestuur in eerste instantie open. Het zou pas een 
beslissing nemen na afsluiting van de openbare inschrijving.1770 Toen in mei 1893 de 
nodige som verzameld was, legde het College zich samen met stadsingenieur Royers 
toe op de uitwerking van de prijskamp. De eerste versie leidde in het College al 
meteen tot een levendige discussie over de oprichtingsplaats van het standbeeld. De 
schepen van Schone Kunsten De Winter en zijn Commissie wilden de deelnemende 
kunstenaars de vrijheid laten. Uit vrees dat een ingediend ontwerp goed bevonden 
werd, maar de bijhorende locatie niet achtten de andere schepenen het noodzakelijk 
de locatie op voorhand te bepalen. Als ideale locatie werd het plein voor het Steen, 
op de Van Dijckkaai, aangewezen. Het standbeeld van De Wael zou er in de 

1766  Ibidem, brief  van de voorzitter van het 21ste ondercomiteit aan het Bureel, 19 juli 1893. 
Dit ondercomiteit was gelegen tussen de Nijverheidslei (huidige Britselei en Amerikalei), de 
Mechelsesteenweg, de Ballaarstraat en Pyckestraat en de Brialmontomwalling (huidige Singel).
1767  Het Handelsblad, 7 februari 1893; ibidem, 27 augustus 1892.
1768  Ibidem, 23 augustus 1892; ibidem, 27 augustus 1892.
1769  Gazet van Antwerpen, 8 februari 1993.
1770  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1902/2, 266.
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nabijheid van de haven- en handelsinrichtingen komen te staan die hun succes aan 
de burgemeester dankten. Bovendien had De Wael zich tijdens de werkzaamheden 
aan de Scheldekaaien onvoorwaardelijk ingezet voor het behoud van het eeuwenoude 
kasteel.1771

 De Winter herhaalde enkele maanden later in de gemeenteraad zijn betoog 
voor artistieke vrijheid. Hij was vooral bezorgd dat de raadsleden spijt zouden krijgen 
van het ruime Steenplein wanneer het bekroonde ontwerp niet zou samengaan met 
de imposante Schelde en het Steen. Anderzijds moest de gemeenteraad wel over 
het laatste woord beschikken in de goed- of  afkeuring van het locatievoorstel 
van de kunstenaar.1772 Schepen Gits, die samen met De Wael de rechttrekking 
van de Scheldekaaien uitgevoerd had, benadrukte daarentegen nogmaals de 
historische betekenis van het Steenplein: “Het is dus vooral op die plaats dat het 
gedenkteeken herinneringen zal opwekken en de plaats dient toch iets tot den geest 
te zeggen.”1773 Gits vond een doordachte plaatskeuze belangrijk omdat het om een 
“gemeentemonument” ging en omdat het gefinancierd werd met geld rechtstreeks 
gedoneerd door de bevolking in plaats van met stedelijk geld.1774 Daarnaast vreesde 
hij voor de lichtzinnigheid van de kunstenaars. Ze zouden een plaats in een buitenwijk 
kunnen kiezen, zoals de Dageraadplaats, waar zeven achtste van de Antwerpenaren 
het beeld niet zou zien.1775 Waar De Winter de andere Collegeleden niet had kunnen 
overtuigen, slaagde hij er wel in de gemeenteraadsleden over de streep te trekken.1776 
In het uiteindelijke wedstrijdprogramma zou opgenomen worden dat het Steenplein 
de voorkeur genoot, maar dat de kunstenaars vrij waren om alternatieve plaatsen 
voor te stellen.1777

Op 12 december 1895 boog de gemeenteraad zich nogmaals over de locatie, 
aangezien de winnende beeldhouwer Frans Joris bij zijn inzending geen voorkeur 

1771  SAA, MA#1379/2, 28 augustus 1894; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1894/2, 85.
1772  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1894/2, 88-89.
1773  Ibidem, 96.
1774  Ibidem, 93 en 95.
1775  Ibidem, 93-94.
1776  Ibidem, 99.
1777  SAA, MA#1379/2, extrakt uit het register der beraadslagingen des Gemeenteraads van 
Antwerpen, 13 september 1894.
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opgegeven had. Aan het begin van het debat pleitte burgemeester Van Rijswijck 
nog steeds voor het Steenplein. De argumenten die hij aanhaalde, sloten nauw aan 
bij degene die in september 1894 reeds aangevoerd waren. Het plein aan de boord 
van de Schelde was één van de mooiste van de stad “omdat zij het best het veld der 
bedrijvigheid symboliseert, waarop de voorzitter van den Raad van 1872, die zooveel 
heeft bijgedragen tot de uitbreiding onzer haven, zich bewogen heeft.”1778 De nieuwe 
schepen van Schone Kunsten Van Kuyck bracht hier onmiddellijk tegenin dat de 
afmetingen van het gedenkteken onvoldoende waren om tegengewicht te bieden aan 
het weidse uitzicht van de Schelde en aan het zware bouwwerk van het Steen. Hij 
kwam in de plaats met een volledig nieuwe locatie opdraven: de Gemeenteplaats voor 
het Koninklijk Atheneum.1779

 Verschillende raadsleden, zoals Groesser en Van den Nest, traden 
onmiddellijk Van Kuycks voorstel bij. Groesser was van oordeel dat een plein met een 
dergelijke naam ideaal was “voor een gedenkteken dat gewijd is aan dengene die het 
hoofd der gemeente was.”1780 Zoals uit het voorgaande hoofdstuk bleek, behoorden 
volksopvoeding en openbaar onderwijs tot de voornaamste aandachtspunten van De 
Waels bestuur. Zijn gedenkteken kon niet beter staan dan op deze drukbezochte 
plaats, waar zich het belangrijkste schoolgebouw van het Antwerpse onderwijsnet 
bevond. Het Koninklijk Atheneum, opgetrokken tussen 1882 en 1884, was een 
ontwerp van stadsarchitect Dens, die de opdracht van De Waels bestuur toegewezen 
gekregen had.1781 De plaatsing van het standbeeld voor het schoolgebouw en de naam 
van het plein zouden de voorbijgangers als vanzelf  herinneren aan De Waels grote 
verdiensten (afb. 7.12). Op de Gemeenteplaats lagen bovendien de Geuzenhofkens 
die de voormalige burgemeester in 1885 had laten aanleggen.
 In tegenstelling tot andere gedenktekens werd het standbeeld van De Wael 
niet in de onmiddellijke omgeving van zijn straat en plein opgericht. Sinds 16 januari 
1894 droegen het zuidelijk gedeelte van de Volkstraat – het gedeelte tussen de 
Verschansingstraat en de Zuiderplaats – en het plein voor het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten in de Zuidwijk respectievelijk de namen Leopold de Waelstraat 

1778  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1895/2, 414.
1779  Ibidem, 414.
1780  Ibidem, 415.
1781  Het Koninklijk Atheneum te Antwerpen, 68-71.
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en Leopold de Waelplaats.1782 Schepen Hertogs had deze link gelegd en had tijdens 
een van de gemeenteraadsdebatten, eerder uit nieuwsgierigheid, de Leopold de 
Waelplaats als locatie opgeworpen. Van Kuyck, aan wiens oordeel Hertogs in deze 

1782  vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 291. 

Afbeelding 7.12 Het standbeeld van voormalig burgemeester Léopold De Wael voor het Koninklijk 
Atheneum op de Gemeenteplaats. Het gebouw werd in opdracht van De Waels bestuur opgetrokken 
door stadsarchitect Pieter Dens, 1890-1910.
Bron: SAA, GP#6771.
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zaak meer waarde toekende dan aan zijn eigen inzichten, wees dit meteen van de 
hand aangezien het Museum een veel te grootse indruk maakte.1783

Met uitzondering van enkele kleine meningsverschillen doken er geen fundamentele 
ideologische conflicten in het dossier op. Pas later, wanneer in juli 1897 de 
gemeenteraad de inhuldigingsplechtigheid besprak, dook er vanuit katholieke 
hoek kritiek op. In december 1895 was een einde gesteld aan de homogeen liberale 
samenstelling van het stadsbestuur. De katholieke politici namen nu bijna de 
helft van de raadszetels in en konden via een officieel apparaat deelnemen aan de 
debatten. De katholiek Florimond Heuvelmans kantte zich tegen de opname van 
de onthulling in het programma van de Gemeentefeesten: “Ik heb er niets tegen, 
dat de liberale bevolking, die het monument heeft opgericht, aan de onthulling al 
de mogelijke plechtigheid bijzet, maar ik kan niet aannemen dat dit een punt zij van 
het programma der Gemeentefeesten, dewijl ik dit feest aanzie als louter politiek. 
Men wil dit liberaal feest op het feestprogramma brengen, maar langs den anderen 
kant sluit men uit dit programma de processie, die ik verleden jaar voorgesteld 
had er te doen op voorkomen.”1784 Burgemeester Van Rijswijck wierp daartegen 
in dat de Onze-Lieve-Vrouwprocessie geen publiek feest, maar een godsdienstige 
plechtigheid was.1785 Uiteindelijk bleken bij de stemming twee katholieke raadsleden 
voor het voorstel gestemd te hebben, onder wie Lambo, die deel uitmaakte van de 
oprichtingscommissie van het standbeeld.1786 De liberale krant L’Opinion liet het 
natuurlijk niet na deze twee voorstemmen te benadrukken.1787

 Tijdens de inhuldigingsplechtigheid die plaatsvond op 7 augustus 1897 
was er van de aanvankelijk verzoenende ingesteldheid van het stadsbestuur nog 
maar weinig te bespeuren. Waarschijnlijk wakkerden de reële dreiging van de 
Meetingpartij, die sinds eind 1895 opnieuw vertegenwoordigers in de gemeenteraad 
had zetelen, en de samenwerking tussen de Liberale Federatie en de Antwerpse 
socialisten onder de vorm van een antiklerikaal kartel de vijandigheden aan.1788 

1783  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1895/2, 416.
1784  Ibidem, 1897/2, 51.
1785  Ibidem, 52.
1786  Ibidem.
1787  L’Opinion, 16 juli 1897.
1788  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 121; Hancké, Jan Van Rijswijck, 86-89; Wils, ‘De hoofdstad 
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De stoet was samengesteld uit louter vrijzinnige en liberale verenigingen.1789 
Daarnaast zette burgemeester Van Rijswijck in zijn inhuldigingstoespraak de 
Antwerpse liberale politiek in de verf. Vanuit het eerbetoon dat hij aan De Wael 
bracht, rechtvaardigde hij het eigen huidige beleid. Hij zag in het gedenkteken 
bovendien een groot potentieel voor de toekomstige generaties: “Dit monument 
zal alle latere besturen tot een verwijt zijn, indien zij niet luisteren naar ’s volks 
billijke eischen.”1790 De burgemeester gaf, ondanks zijn overtuiging dat De Wael zich 
boven elke partij geplaatst had, uiteindelijk toe dat “dit gedenkteeken is opgericht en 
deszelfs onthulling wordt bijgewoond door de aanklevers der partij waartoe De Wael 
behoorde.”1791 In de katholieke pers vielen geen al te harde woorden, al hulde ze zich 
zeker niet in stilzwijgen. Het Handelsblad merkte fijntjes op dat slechts twintig van 
de 39 raadsleden de plechtigheid bijgewoond hadden.1792 De katholieke raadsleden 
lieten met andere woorden verstek gaan.  L’Escaut nam in de aankondiging van 
het programma van de gemeentefeesten de inhuldiging van het standbeeld niet op, 
maar gaf  achteraf  wel een verslag van de plechtigheid.1793 La Métropole, ten slotte, 
publiceerde, ondanks haar neutrale bespreking van de feestelijkheden, even later een 
spotartikel over de groot uitgevallen neus van De Waels beeltenis (afb. 7.13).1794

VII.3.2	 De	verplaatsingen	van	de	Franse	Furie,	Jordaens	en	Van	Dyck

In 1898 bekommerde Schepen van Schone Kunsten Van Kuyck zich om de toestand van 
enkele standbeelden in het Antwerpse stadslandschap. Met het oog op de aankomende 
Van Dyck-feesten in 1899 stelde hij voor het standbeeld van Van Dyck samen met 
dat van Teniers te verplaatsen naar de Geuzenhofkens op de Gemeenteplaats. De 
Museumplaats was veel te klein om het verwachte publiek voor de cantate van Peter 
Benoit, die aan het standbeeld van Van Dyck uitgevoerd zou worden, op te vangen. 

van de Vlaamse beweging’, 318; Tania Van Acker, ‘De liberale aanwezigheid’, 308.
1789  De Koophandel, 8-9 augustus 1897; Le Matin, 9-10 augustus 1897.
1790  SAA, MA#13/10, redevoering uitgesproken door burgemeester van Rijswijck bij de onthulling 
van het gedenkteken ter herinnering aan het burgemeesterschap van Leopold de Wael, 8 augustus 
1897.
1791  Ibidem.
1792  Het Handelsblad, 8 augustus 1897.
1793  L’Escaut, 7 augustus 1897; ibidem, 8-9 augustus 1897.
1794  La Métropole, 18 september 1897. Zie ook ibidem, 9 augustus 1897.
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Afbeelding 7.13 Het standbeeld van burgemeester 
De Wael. Met de groot uitgevallen neus van zijn 
buste dreef de katholieke krant La Métropole maar 
al te graag de spot, 1895-1925.
Bron: SAA, GP#6838.

Afbeelding 7.14	De	Geuzenhofkens	op	de	Gemeenteplaats	werden	voorzien	van	de	standbeeld	
Jacob Jordaens en Antoon Van Dyck. Achter de linker square is het gedenkteken van De Wael te 

zien en achter de rechter square werd de Franse Furie opgesteld, 1906.
Bron: SAA, FOTO-GF#374.



472

Bovendien stond het beeld er ongelukkig, aangezien het Museum in de Academie nog 
nauwelijks bezoek kreeg – sinds 1890 bevonden de schilderijen zich in het nieuwe 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in de Zuidwijk – en het plein bezweek 
onder de toenemende verkeersdrukte.1795 De kwestie werd besproken in de gemengde 
Commissie van Financiën, Schone Kunsten, Openbare Werken en Aanplantingen, die 
het idee gunstig onthaalde. Enkele katholieke commissieleden uitten bedenkingen, 
maar hadden zeker geen principiële bezwaren.1796 Het College besloot dan ook aan 
de Gemeenteraad voor te stellen de standbeelden Van Dyck en Teniers naar de 
Geuzenhofkens over te brengen.1797 Nog geen twee maanden later veranderde het 
echter van idee. Vermoedelijk vonden er achter de schermen nog onderhandelingen 
plaats. In maart 1899 besliste het College op voorstel van schepen Van Kuyck zelf  
om het plan nog niet aan de gemeenteraad voor te stellen en Van Dyck en Teniers 
dus voorlopig op hun plaats te laten staan.1798

 Op 7 mei 1901 werd de zaak heropend. Het College besloot definitief  de 
verplaatsing van Van Dyck naar het Zuider- en Teniers naar het Noorderhofje van 
de Gemeenteplaats, maar uiteindelijk werd de zaak toch opnieuw verdaagd.1799 Op 
2 november van dat jaar boog de gezamenlijke Commissie van Openbare Werken, 
Schone Kunsten en Aanplantingen zich over de zaak. Tijdens deze zitting wierp Van 
Kuyck eveneens het idee op om het gedenkteken van de Franse Furie een nieuwe 
plaats te schenken. Het zou rechtover het standbeeld van De Wael geplaatst worden, 
om “zodoende een geheel te verkrijgen, dat aan de Gemeenteplaats een merkwaardig 
uitzicht zou geven.”1800 Eerder in september, wanneer het beeld van de Franse Furie 
voor herstelling naar beneden gehaald werd, had de conservatief  katholieke krant La 
Métropole deze optie eveneens aangehaald. De krant was ervan overtuigd dat “l’aspect 
de la place de la Commune ne ferait qu’y gagner”.1801 In de loop van 1902 verhuisden 
de twee standbeelden van Van Dyck en Teniers naar het ruime plein (afb. 7.13). Op 

1795  SAA, MA#1378/2, verslag Commissiën van Financiën, Schone Kunsten, Openbare Werken en 
Aanplantingen, 14 oktober 1898. 
1796  Ibidem.
1797  Ibidem, uittreksel College, 31 januari 1899.
1798  Ibidem, uittreksel College, maart 1899.
1799  SAA, 489/478, uitreksel College, 7 mei 1901; ibidem, uittreksel College, 11 juni 1901.
1800  SAA, MA#1378/2, verslag Commissie van Openbare Werken, Schone Kunsten en Aanplantingen, 
2 november 1901.
1801  La Métropole, 8 september 1901.
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de Franse Furie was het door enkele technische problemen wachten tot het einde van 
dat jaar.1802

De transformatie van Geuzenhofkens op de Gemeenteplaats deed weinig stof  
opwaaien in de gemeenteraad. Ook de katholieke zijde streefde naar de verfraaiing 
van de squares en zag er geen graten in om een ‘liberale’ ruimte verder vorm te 
geven. In de pers kwam wel een hele gedachtewisseling naar boven. De liberale krant 
Le Matin publiceerde enkele artikels waarin verschillende opties toegelicht werden. 
Zo kon Van Dyck bijvoorbeeld overgebracht worden naar de Louiza-Marialei waar 
het standbeeld Leys stond en konden vervolgens Leys en Teniers naar de hofjes van 
de Gemeenteplaats verhuizen, waar dan vier bronzen beelden zouden staan.1803 De 
krant publiceerde ook een idee van een van haar lezers die een groots verhuisplan 
voor verschillende standbeelden bedacht had.1804

 Vanaf  januari 1902 doken in de pers de eerste protesten op tegen de hele 
onderneming. De kritische bedenkingen kwamen zowel uit katholieke als uit 
liberale hoek. Le Matin volgde de redenering van een van haar lezers dat er langs de 
squares van de Gemeenteplaats nauwelijks passage was. De verplaatsingen vereisten 
bovendien een veel te hoog budget.1805 Een dag later relativeerde de krant haar 
opmerking over de hoge kostprijs.1806 De Vlaamsgezinde katholieke krant L’Escaut 
was echter al op de kar gesprongen en bekritiseerde de onnodige uitgaven aan 
deze verfraaiingswerken: ““Bagatelle ou non, nous prétendons, avec la majorité des 
contribuables, que cette dépense peut être évitée dans une ville qui doit recourir à 
des taxes vexatoires, pour combler les vides de sa caisse.”1807 Daarnaast was de krant 
het idee om de beelden uit het historisch centrum weg te halen en op de Leien samen 
te brengen niet genegen.1808 In de navolgende periode bleven de kranten regelmatig 
over de onderneming berichten. L’Escaut bleef  zich de hele tijd verzetten en ook de 

1802  Zie documenten en briefwisseling in SAA, MA1378/1, januari-oktober 1902 en ibidem, 
MA#1378/2, januari-juli 1902.
1803  Le Matin, 20 november 1898. Voor een andere mogelijke optie, zie Le Matin, 16 juni 1901.
1804  Le Matin, 19 januari 1902.
1805  Ibidem, 4 januari 1902.
1806  Ibidem, 5 januari 1902.
1807  L’Escaut, 6 januari 1902.
1808  Ibidem, 4-5 januari 1902; ibidem, 17 oktober 1902.
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liberale krant L’Opinion en het katholieke Handelsblad betreurden de wisseling van 
beelden.1809

 De kwestie liet blijkbaar ook de Antwerpenaren zelf  niet onverschillig. Enkele 
eigenaars en huurders van woningen langs de zuidzijde van de Gemeenteplaats 
zonden een protestbrief  naar het College. Ze verzochten hun schepenen af  
te stappen van het idee om de Franse Furie rechtover het standbeeld van De 
Wael te plaatsen. Het gedenkteken zou er het uitzicht op en de toegang tot hun 
eigendommen belemmeren wat een waardevermindering van hun panden teweeg 
zou brengen.1810 De buurtgenoten van de Museumplaats verzetten zich anderzijds 
tegen de verwijdering van Van Dyck.1811 Le Matin berichtte over het aanhoudende 
verzet tegen de verplaatsingen. De krant ontving elke dag opinies van haar lezers 
waarvan velen oordeelden dat standbeelden op hun oorspronkelijke plek bewaard 
hoorden te blijven: “Les statues font partie de la physionomie de certains quartiers, 
parce que, depuis nombre d’années, on a pris l’habitude de les y voir; les en enlever 
serait heurter des souvenirs respectables.”1812

In eerste instantie wilde Van Rijswijcks bestuur de Gemeenteplaats omvormen 
tot een liberale ruimte. Met de plaatsing van het standbeeld van De Wael voor 
het Koninklijk Atheneum legde het de hand op het plein dat een expliciet liberale 
connotatie kreeg. De verplaatsingen van de Franse Furie, Jordaens en Van Dyck 
gaf  de Gemeenteplaats nog een monumentalere en krachtigere uitstraling. De 
aanpassingswerken van de Geuzenhofkens werden echter niet louter en alleen 
gedragen door liberale politici. Enerzijds schaarde de volledige gemeenteraad, die 
inmiddels uit liberale en katholieke leden bestond, zich achter de plannen, anderzijds 
uitten naast katholieke ook liberale middens hun bedenkingen bij de beslissing van 

1809  L’Escaut, 6 maart 1902; ibidem, 21 maart 1902; ibidem, 3 april 1902; ibidem, 10 april 1902; L’Opinion, 
20 maart 1902; Het Handelsblad, 8 april 1902; ibidem, 2 mei 1902.
1810  SAA, MA#1378/1, brief  van enkele eigenaars en huurders van de zuidkant van de Gemeenteplaats 
aan het College, 8 januari 1902.
1811  L’Escaut, 6 januari 1902.
1812  Le Matin, 7 januari 1902.
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het stadsbestuur. De liberalen trokken met andere woorden deze stedelijke ruimte 
niet nog meer naar zich toe, zoals oorspronkelijk het opzet leek te zijn.

VII.4 Antwerpen en de koloniale gedenktekens

Van Rijswijck, Hertogs en De Vos deelden een gezamenlijke interesse voor de 
Congolese ondernemingen van koning Leopold II.1813 Aanvankelijk genoot de koning 
algemene politieke steun. Door toedoen van de katholieke eerste minister August 
Beernaert kon hij bij de Belgische overheid verschillende leningen aangaan.1814 
Naarmate de financiële problemen zich opstapelden en de koning zelfzuchtiger en 
hardhandiger optrad, doken er binnen de politiek alsmaar meer kritische stemmen 
op. Tussen en binnen de politieke partijen heerste verdeeldheid. De conservatieve 
liberalen en katholieken stelden zich positief  op, terwijl de radicale liberalen, 
christendemocraten en socialisten zich eerder tegen uitten. Toch bleek Congo tot 
het begin van de twintigste eeuw geen hoofdbekommernis van de Belgische overheid 
en van de partijen, waardoor de kwestie zelden de politieke agenda bepaalde. Politici 
hanteerden met andere woorden de koloniale onderneming nooit in het teken van 
politieke onderhandelingen en de partijstrijd.1815

 In Antwerpen kregen de verwezenlijkingen van Leopold II bijval van 
politieke, maar ook van wetenschappelijke en economische middens. De nauwe band 
tussen de stad, de koning en Midden-Afrika ging terug tot de jaren 1870. Op 14 
januari 1877 had de Société royale de géographie d’Anvers (SRGA) haar eerste zitting 
in de raadszaal van het stadhuis gehouden.1816 Het genootschap verdiepte zich in 
Afrika en schaarde zich met zijn kennis achter de expedities van Leopold II, in eerste 
instantie vanwege de economische voordelen. De koning op zijn beurt vertrouwde op 
het genootschap om zijn koloniale plannen ingang te doen vinden onder de Belgische 
bevolking.1817 Het hoefde niet te verbazen dat ook de Antwerpse zakenlieden het 

1813  Hancké, De Antwerpse burgemeesters, 113, 133 en 151; Hancké, Jan Van Rijswijck, 127. 
1814  Luykx, Politieke geschiedenis van België, 185-186.
1815  Guy Vanthemsche, Belgium and the Congo 1885-1980 (New York 2012) 39-40 en 45-46.
1816  Baetens, Het koninklijk aardrijkskundig genootschap, 19; Jan Vandersmissen, Koningen van de wereld: 
Leopold II en de aardrijkskundige beweging (Leuven 2001) 191.
1817  Baetens, Het koninklijk aardrijkskundig genootschap, 19; Vandersmissen, Koningen van de wereld, 196 



476

project genegen waren. Ze investeerden in verschillende ondernemingen die de 
handel tussen Congo en België verzekerden. De Antwerpse handelaar Alexander de 
Browne de Tiège schonk in 1892, wanneer Kongo-Vrijstaat voor een tweede maal in 
financiële problemen zat, zonder medeweten van de centrale overheid de koning een 
nieuwe lening.1818 Als vertegenwoordiger van de handelaars betuigde de Kamer van 
Koophandel van bij aanvang openlijk haar steun. De nieuwe afzetmarkten enerzijds 
en de handel in Congolese grondstoffen anderzijds zouden de ontwikkeling van de 
Antwerpse haven alleen maar ten goede komen en haar tot het wereldcentrum van 
de koloniale handel maken.1819

 In Antwerpen kwamen tussen 1890 en 1914 vier standbeelden tot stand 
die belangrijke koloniale figuren, de Kongo-Vrijstaat of  de Belgische kolonie 
verheerlijkten. Het volgende gedeelte gaat via de oprichting van deze koloniale 
standbeelden de houding van het Antwerpse stadsbestuur en andere betrokken actoren 
tegenover de Kongo-Vrijstaat en het latere Belgisch-Congo na. Het staat daarbij 
onder meer stil bij de manier waarop de partijpolitieke visies zich veruitwendigden in 
de verwezenlijking van de beeldhouwwerken en dus in het Antwerpse stadslandschap 
in zijn geheel. Maakten de beelden deel uit van een specifieke ideologische politisering 
van de stedelijke ruimte of  representeerden ze eerder een algemeen heersende visie 
die in de Antwerpse en nationale politiek gold?

VII.4.1	 Camille	Coquilhat	in	de	Warande

De aandacht van de politieke wereld voor de koloniale onderneming nam vooral 
toe vanaf  1891, het moment waarop koning Leopold II de vrijhandel in de Kongo-
Vrijstaat verbande en het domaniaal systeem introduceerde. Het monopolie op de 
ontginning van allerhande grondstoffen, zoals rubber en ivoor, ging gepaard met 
een systematische uitbuiting van de inheemse bevolking.1820 Minister Beernaert en 
andere oorspronkelijke medewerkers van Leopold II konden zich niet verzoenen 

en 205.
1818  Witte, Craeybeckx en Meynen, Politieke geschiedenis van België, 154; Etambala, ‘Antwerpen en de 
kolonie’, 174-176.
1819  Devos en Van Damme, In de ban van Mercurius,130.
1820  Vanthemsche, Belgium and the Congo, 23; Etambala, ‘Antwerpen en de kolonie’, 175.
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met de toegepaste praktijken en boden weerstand.1821 De Antwerpse zakenlieden 
daarentegen gingen helemaal mee in het nieuwe economische systeem. Ze stichtten 
allerhande vennootschappen die volgens concessieovereenkomsten in de kolonie 
werkzaam waren.1822

 In deze periode ontstond bij enkele goede vrienden en bewonderaars van de 
koloniaal Camille Coquilhat het idee een standbeeld voor hem op te richten. Coquilhat 
had zich in 1880 als agent bij de Association Internationale Africaine aangesloten, een 
vereniging die expedities naar Midden-Afrika op touw zette met als voornaamste doel 
zoveel mogelijk land te ontsluiten. Samen met ontdekkingsreiziger Henry Morton 
Stanley reisde hij de bovenloop van de Kongstroom af. De jaren nadien vertoefde hij 
voornamelijk in Afrika, in het gebied dat in 1885 tot Kongo-Vrijstaat omgedoopt 
werd, afgewisseld met rustpauzes in België. Coquilhat leed aan chronische dysenterie 
waaraan hij op 24 maart 1891 – hij was toen 37 jaar – te Boma overleed. Vlak voor zijn 
dood was hij nog aangesteld als vicegouverneur-generaal van de Kongo-Vrijstaat.1823

 De initiatiefnemers organiseerden zich in een commissie waarvan onder 
andere de toenmalige burgemeester De Wael en schepen Van den Nest respectievelijk 
erevoorzitter en lid waren.1824 Vele leden van het oprichtingscomité, zoals de twee 
voornoemde, waren aangesloten bij de SRGA en ook Coquilhat had tot deze 
aardrijkskundige vereniging behoord.1825 De SRGA leverde een belangrijke bijdrage 
aan de totstandkoming van het monument. Beantwoordend aan de dringende oproep 
van de oprichtingscommissie, zond ze een brief  naar al haar leden om deel te nemen 
aan de openbare inschrijving.1826 De inzameling bracht een 10 000 BF op, waarmee 
de Brusselse beeldhouwer Jacques de Lalaing aangesteld werd.1827 In november 
1892 legde de Lalaing zijn ontwerp aan de oprichtingscommissie voor. Volgens de 
liberale krant L’Opinion hadden enkele leden, onder wie de Meetingers Frédéric de 

1821  Luykx, Politieke geschiedenis van België, 215.
1822  Etambala, ‘Antwerpen en de kolonie’, 175-176.
1823  Voor biografische gegevens over Camille Coquilhat, zie o.a. ‘Funérailles du capitaine Coquilhat’, 
Bulletin de la Société royale de géographie d’Anvers 16 (1891) 153-159; Alphonse Engels, ‘Coquilhat’, in: 
Biographie coloniale belge / Belgische koloniale biografie, vol. 1 (Brussel 1948) 250-260; Piet Schepens, 
Antwerpse standbeelden, 97.
1824  ‘Monument Coquilhat’, Bulletin de la Société royale de géographie d’Anvers 16 (1891) 160-161.
1825  Ibidem, 161.
1826  Ibidem, 162.
1827  Grobet, Een onderzoek naar de evolutie van de vrijstaande monumentale sculptuur, 140.
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Laet en Louis Nieuwland, bezwaren tegen het gebrek aan symbolisme en de naakte 
vrouwenfiguur die Congo uitbeeldde (afb. 7.15). De krant zelf  was wel te vinden voor 
het ontwerp en wat de naaktheid betrof, zou het beeld opgesteld kunnen worden “à 
une distance de l’oeuil du spectacteur, de sorte que le passant le plus pudibond pourra 
le contempler sans rougir”.1828 De doctrinair liberale kranten Le Précurseur en De 
Koophandel waren eveneens lovend over de vormgeving van het beeldhouwwerk.1829 

 De communicatie tussen de stad en de oprichtingscommissie verliep 
uitsluitend via het College. De burgemeester en schepenen namen de nodige 
beslissingen zonder overleg te plegen met de gemeenteraad. Zo bepaalden ze 
bijvoorbeeld de funderingswerken en het waterbekken rond het gedenkteken op 

1828  L’Opinion, 18 november 1892. 
1829  Le Précurseur, 9 november 1892; De Koophandel, 22 november 1892.

Afbeelding 7.15 Het standbeeld van 
Camille Coquilhat in de Warande 

(huidige Koning Albertpark), 1977. 
Enkele katholieke politici namen 

aanstoot aan de naakte Afrikaanse 
vrouw die hulde brengt aan het portret 

van Coquilhat dat in het bas-reliëf 
uitgewerkt is.

Bron: SAA, FOTO-OF#4402.
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stadskosten uit te voeren.1830 Later beslisten ze het beeld op te richten in de Warande 
(huidige Koning Albertpark).1831 Wie deze locatie precies voorstelde of  welke 
redenen er achter de keuze schuilgingen, was niet duidelijk. Rondom de Warande 
woonden heel wat vooraanstaande families die eind jaren 1870 het stadsbestuur 
ertoe aangezet hadden een wedstrijd uit te schrijven voor de herinrichting van het 
park. Het lag er verwaarloosd bij, droeg een slechte naam en had dus dringend nood 
aan herwaardering. Tussen 1877 en 1878 werd het winnende ontwerp van de Parijse 
architect en tuinbouwkundige Emile Bruno uitgevoerd.1832 De beslissing over de 
locatie werd vermoedelijk in beperkte kring genomen, want zelfs de hoofdopziener van 
stadsaanplantingen De Bosschere viel uit de lucht wanneer er plots proefopstellingen 
uitgevoerd werden.1833 Hij was verontwaardigd dat hij niet geraadpleegd was.1834

De inhuldiging van het standbeeld vond plaats op 2 juni 1895. De oprichtingscommissie 
had de organisatie volledig op zich genomen en de stad nauwelijks betrokken bij de 
voorbereidingen. De toespraken werden verzorgd door commissievoorzitter Ernest 
Grisar, luitenant-generaal Fix en kapitein-bevelhebber Van Gele. Bij de officiële 
overhandiging aan de stad loofde burgemeester Van Rijswijck niet alleen de artistieke 
waarde van het beeld, maar uitte hij ook zijn genoegen “omdat het de verheerlijking 
van een held, van een Antwerpenaar geldt, waarop de bevolking terecht fier mag 
wezen.”1835 Belangrijker nog was de didactische functie van het kunstwerk dat de 
bevolking zou onderrichten over het Afrikaanse beschavingsoffensief.1836 
 Alle Antwerpse kranten, ongeacht hun politieke strekking, berichtten 
over de inhuldigingsceremonie.1837 Zelfs de socialisten – hoewel in zeer beknopte 

1830  SAA, MA#62163, uittreksel College, 18 november 1892.
1831  Ibidem, 31 maart 1893.
1832  Tritsmans, Waardevolle bijkomstigheden, 87-89, 91, 194 en 256; Floris Prims, ‘De geschiedenis van 
de Warande’, Antwerpiensia 1929.3 (1930) 444-445.
1833  SAA, MA#62163, brief  van De Bosschere aan schepen van openbare werken Alfons Hertogs, 28 
december 1894.
1834  Ibidem, brief  van De Bosschere aan College, 11 januari 1895.
1835  ‘Inauguration du monument à la mémoire du Capitaine Coquilhat: vice-gouverneur de la Colonie 
du Congo’, Bulletin de la Société royale de géographie d’Anvers 20 (1895) 373-381; De Koophandel, 2-3 juni 
1895.
1836  Het Handelsblad, 2 juni 1895.
1837  Ibidem; L’Escaut, 2-3 juni 1895; Le Précurseur, 2 juni 1895; De Koophandel, 2-3 juni 1895; L’Opinion, 
3 juni 1895; Le Matin, 4 juni 1895.
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bewoording – vermeldden de plechtigheid in hun krant De Werker, wat op een 
zekere belangstelling voor de figuur van Coquilhat duidde.1838 Enkele dagen na 
de festiviteiten gaf  het Vlaamsgezinde katholieke Handelsblad wel een negatieve 
beschrijving van het gedenkteken. De opmerkingen sloten aan bij de bedenkingen 
die de vier commissieleden eerder bij de beoordeling van De Lalaings ontwerp 
gemaakt hadden. Volgens de krant was het onduidelijk wat het monument uitbeeldde 
en kon de toeschouwer het onmogelijk begrijpen: “’t is ons nooit opgevallen, noch 
aan ons noch aan wie dan ook, als wij voor het gedenkteeken stonden – dat die zware 
negerin, men weet niet hoe op een banaanblad gekropen en daarop hangende, een in 
de licht zwevende, eene symbolische figuur zijn kon!”1839 Het Handelsblad liet zich in 
zijn negatieve houding vermoedelijk vooral leiden door zijn Vlaamsgezindheid en 
de strijd tegen de dominante Franse koloniale cultuur. Hoewel politici en partijen 
– zeker de Antwerpse – een algemeen positieve houding tegenover de koloniale 
ondernemingen aannamen, ontstonden er toch enkele twistpunten over bijvoorbeeld 
religieuze betrokkenheid en de taalkwestie.1840 
 Coquilhats standbeeld werd, behalve op esthetisch en symbolisch vlak, niet 
politiek uitgebuit. Alle politieke actoren konden zich vinden in de vereerde figuur 
en het koloniale thema. Bovendien kende de oprichtingscommissie een gemengde 
samenstelling, net zoals de nauw betrokken SRGA. Deze vereniging trok zowel leden 
van katholieke als liberale strekking aan en was dus een ontmoetingsplaats voor 
personen met uiteenlopende politieke ideologieën. Clerico-liberale twisten waren er 
niet aan de orde.1841 Evenmin waren de plaats waarop en de ruimte waarin het beeld 
opgericht werd onderhevig aan politisering. Zowel de liberale als katholieke kranten 
schaarden zich achter de Warande. Waar sommige kranten wel kritiek op uitten, was 
de precieze locatie in het park. Het bronzen beeld verdween volledig in de bosrijke 
omgeving (afb. 7.16).1842 In functie van de zichtbaarheid had het beter elders in het 

1838  De Werker, 3 juni 1895.
1839  Het Handelsblad, 2 juni 1895.
1840  Etambala, ‘Antwerpen en de kolonie’, 178-179; Vanthemsche, Belgium and the Congo, 38; Witte, 
Craeybeckx en Meynen, Politieke geschiedenis van België, 155.
1841  Vandersmissen, Koningen van de wereld, 198.
1842  De Koophandel, 2-3 juni 1895; Het Handelsblad, 4 juni 1895. Ook de Brusselse liberale krant Het 
Laatste Nieuws deelde deze mening: Het Laatste Nieuws, 4 juni 1895.
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park gestaan, zoals bijvoorbeeld aan de hoofdingang langs de Mechelsesteenweg.1843 
Le Précurseur had daarentegen het volste vertrouwen in de artistieke wisselwerking 
tussen het originele en levendige kunstwerk en het prachtige decor van de Warande.1844

VII.4.2	 De	mislukte	poging	tot	een	stedelijk	Congogedenkteken

De politieke rust die rond het standbeeld van Coquilhat heerste, was in zekere zin 
opvallend te noemen. Eind 1894 was de Congo-kwestie losgebarsten. De Belgische 
regering had lucht gekregen van de financiële schulden die koning Leopold II bij 
de Browne de Tiège opgebouwd had en waarvan bleek dat hij ze niet tijdig tegen 
de uiterlijke datum van 1 juli 1895 zou kunnen aflossen.1845 De katholieke regering 

1843  De Koophandel, 2-3 juni 1895.
1844  Le Précurseur, 26 mei 1895.
1845  Luykx, Politieke geschiedenis van België, 216.

Afbeelding 7.16 Het 
standbeeld van Coquilhat 
contrasteerde volgens 
sommige kranten te 
weinig met de donkere 
bomenpartij die het 
omgaf, 1900-1930.
Bron: SAA, GP#11177.
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van de eerste minister Jules de Burlet vreesde de negatieve gevolgen voor de wet 
die eerder in juli 1890 gestemd was. Deze had Leopold II een bedrag van 25 000 
BF ter beschikking gesteld, met als voorwaarde dat, indien hij na tien jaar zijn 
schulden niet afgelost had, België de Onafhankelijke Kongostaat als kolonie in bezit 
kreeg.1846 Minister van Buitenlandse Zaken Henri de Merode-Westerloo schoof  als 
oplossing een vervroegde overname van Congo naar voren. Er ontstonden hevige 
debatten tussen voor- en tegenstanders, zo ook in Antwerpen waar de overgrote 
meerderheid van de wetenschappelijke, economische en politieke middens achter de 
annexatieplannen stond. Gunstige economische ontwikkelingen brachten de koning 
plots meer winsten waardoor hij van idee veranderde en Kongo Vrijstaat niet langer 
wilde afstaan. Uiteindelijk ontving hij een nieuw krediet van de Belgische regering, 
opnieuw onder de voorwaarde dat Congo eigendom van België werd indien de 
schulden niet afbetaald werden.1847 
 Antwerpen bevond zich tussen twee vuren. Enerzijds waren het stadsbestuur 
en de handelaars voorstander van een Belgische annexatie, anderzijds bleven ze 
steun betuigen aan de koninklijke ondernemingen waaraan ze zelfs met feesten en 
een gedenkteken publiekelijk hulde brachten.1848 In maart 1898 vatten schepenen 
Goemaere en Van den Nest het idee op om naar aanleiding van de opening van de 
spoorweg tussen Matadi en Leopoldstad (het huidige Kinshasa) een gedenkteken 
op te richten “als een duurzaam blijk van hulde aan Leopold II”.1849 De liberaal-
katholieke gemeenteraad keurde het initiatief  meteen goed en verzond de zaak naar 
de Commissie van Schone Kunsten en Openbare Werken.1850 Volgens de liberale 
krant De Nieuwe Gazet – de opvolger van De Koophandel – mocht “de eensgezinde 
stemming door beide fraktiën van den Raad […] niet als een uiting van geestdriftige 
ingenomenheid van allen met het werk des konings” beschouwd worden.1851 De krant 
doelde hiermee op de opmerking van het katholieke raadslid Edward Coremans. 

1846  Ibidem, 186.
1847  Ibidem, 216; Witte, Craeybeckx en Meynen, Politieke geschiedenis van België, 155; Etambala, 
‘Antwerpen en de kolonie’, 178-179.
1848  Etambala, ‘Antwerpen en de kolonie’, 179-180; Devos en Van Damme, In de ban van Mercurius, 
131 en 137.
1849  SAA, MA#1379/1, uittreksel College, 11 maart 1898.
1850  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1898/1, 293-300.
1851  De Nieuwe Gazet, 5 april 1898.
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Coremans had inhoudelijke bedenkingen bij de lofredes van Van den Nest en 
Ceulemans over de Congolese onderneming geuit, maar koppelde dit uiteindelijk los 
van de oprichting van een gedenkteken.1852 De Nieuwe Gazet meende dat Coremans 
het liefst tegengestemd had, maar vanwege “de noodzakelijke onderwerping aan 
politiek belang” het niet gedurfd had.1853

 Toen in de gemeenteraad van 19 februari 1900 het krediet voor het 
Congogedenkteken gestemd werd, verzetten de drie socialistische raadsleden, die 
sinds de verkiezingen van oktober 1899 verkozen waren, zich tegen de oprichting. 
Cools verklaarde dat hij en zijn socialistische collega’s niet tegen kolonisering op 
zich waren, maar “wij keuren eenvoudig de manier af  waarop dit dikwijls gebeurt 
en niet altijd menschelijk is.”1854 Op het einde van de negentiende eeuw doken steeds 
meer verhalen op over de gewelddadige uitbuiting van de inheemse bevolking door 
Leopold II en de koloniale handelsmaatschappijen.1855 Congolezen die onvoldoende 
rubber oogstten, werden geëxecuteerd door de soldaten van de Force Publique.1856 
Als bewijs dat ze niet zomaar kostelijke munitie verspild hadden, hakten de soldaten 
de rechterhand van hun slachtoffer af.1857 De Antwerpse socialistische raadsleden 
konden in lijn met de socialistische partij geen vrede nemen met deze praktijken.1858 
Terwagne getuigde bijvoorbeeld dat hij vijandig stond tegenover “de koloniseering 
manu militari” en de kolonisatiemethode die hij “stelende en kapitalistisch” 
noemde.1859 Tijdens een raadszitting een goede twee maand later verwees Terwagne 
zelfs letterlijk naar het schandaal rond de afgehakte handen: “Welke plaats gij ook 

1852  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1898/1, 298.
1853  De Nieuwe Gazet, 5 april 1898.
1854  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1900/1, 159.
1855  Etambala, ‘Antwerpen en de kolonie’, 181. 
1856  De Force Publique werd opgericht in 1885 en stond onder bevel van de gouverneur-generaal en 
koning Leopold II. 
1857  Deze militaire gewoonte en de meedogenloze exploitatie van het enorm winstgevende rubber 
leidde tot wanpraktijken, waarbij Congolese dorpen die de opgelegde rubberquota niet haalden elkaar 
aanvielen en waarbij soldaten onschuldige slachtoffers maakten om hun fouten te verdoezelen. Zie 
Vanthemsche, Belgium and the Congo, 23-25. Voor meer informatie over het gevoerde schrikbewind 
van Leopold II in de Kongo-Vrijstaat, zie onder andere Adam Hochschild, De geest van koning Leopold 
II en de plundering van de Congo (Amsterdam 1998) en Daniël Vangroenweghe, Rood rubber: Leopold II 
en zijn Kongo (Leuven 2004). 
1858  Luykx, De geschiedenis van België, 234.
1859  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1900/1, 163.
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kiest, de vreemdelingen, die te Antwerpen komen, zullen altijd gelooven dat het 
echt gedenkteeken van den Congo op de Groote Markt staat, voor het Stadhuis. Het 
is Brabo en de afgesneden hand.”1860 Bovendien was de Congozaak niet enkel een 
beursspeculatie waarbij geld gewonnen werd ten koste van de lokale bevolking, maar 
droeg ze, via de zending van pastoors, nonnen en paters, ook bij aan de verspreiding 
van de politieke klerikale gedachte.1861 
 De gemeenteraadsverslagen in de liberale en katholieke pers besteedden 
vooral aandacht aan de uitspraken van de socialistische raadsleden. Le Matin liet 
bijvoorbeeld niet na om mee te delen dat “sauf  les trois socialistes, tous les membres 
votent oui.”1862 L’Escaut en La Métropole namen de gelegenheid te baat om de reactie 
van het katholieke raadslid Ryckmans in de verf  te zetten en om de liberalen, die 
een kartel met de socialisten aangegaan waren, te bekritiseren: “C’est à coup sûr 
extravagant dans une grande ville commerciale comme Anvers, mais le socialisme 
en est là, et le parti libéral s’est persuadé qu’il doit le traîner malgré tout comme un 
boulet inévitable et peut-être plus ou moins utile.”1863 In een reactie op La Métropole 
benadrukte de progressief-liberale krant L’Opinion dat verschillende liberalen 
eveneens het project verdedigd hadden.1864 Na de opmerking van Terwagne – die zich 
verbaasd had bepaalde collega’s het gedenkteken niet te zien tegenwerken – hadden 
de progressistische en sociaaldemocratische liberalen Frans Steger, Louis Franck en 
Leo Van Peborgh zich genoodzaakt gevoeld zich nader te verklaren. De Congolese 
onderneming was volgens de eerste twee een sterk antwoord op het protectionistisch 
beleid dat de buurlanden alsmaar meer voerden: “wij, Belgen, […], moeten trachten 
te vliegen op onze eigene vleugels en ons handelsuitwegen te scheppen.”1865 Van 
Peborgh beweerde dat de progressieve liberalen steeds de inlijving van Congo 
bestreden hadden en dit in de toekomst ook onveranderlijk zouden blijven doen, 

1860  Ibidem, 388. 
1861  Ibidem, 164.
1862  Le Matin, 20 februari 1900.
1863  La Métropole, 21 februari 1900; L’Escaut, 20 februari 1900.
1864  L’Opinion, 21 februari 1900.
1865  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1900/1, 172.



485

maar dat ze de verwezenlijkingen en het belang van Leopold II wel steeds hoog 
gewaardeerd hadden.1866

Het College belastte de stedelijke Commissie van Schone Kunsten met het onderzoek 
naar onder andere de kostprijs, het wedstrijdprogramma en de jurysamenstelling.1867 
Voor het wedstrijdreglement diende onder andere de locatie van het toekomstige 
monument vastgesteld te worden. De Commissie wees de voorkeur die bestond voor 
het plein op de Van Dijckkaai, tussen het Steen en het Zuiderterras, al gauw van 
de hand.1868 In de plaats stelde ze het midden van de Kunstlei, ter hoogte van de 
Teniersplaats en De Keyserlei, voor.1869 De schepen van Schone Kunsten Van Kuyck 
stond zelf  niet achter het voorstel van zijn Commissie en ook andere raadsleden 
uitten hun twijfels. Van Kuyck en de katholiek Louis Van den Broeck zagen een 
mogelijkheid in een opstelling op de hoek tussen de Jezus- en Leysstraat.1870 De 
Commissie van Schone Kunsten kwam uiteindelijk uit bij twee opties, namelijk de 
plek die Van Kuyck en Van den Broeck opgeworpen hadden en het toekomstige plein 
voor het nieuwe stationsgebouw (huidige Antwerpen-Centraal). Ze stelde voor in 
het wedstrijdprogramma beide locaties te noemen en aan de deelnemers de keuze te 
laten voor een van beide of  voor beiden een ontwerp in te dienen (afb. 7.17).1871

 De minister van Landbouw, Volksgezondheid en Schone Kunsten Maurice 
Van der Bruggen had echter zijn bedenkingen bij de open keuze. Hij vreesde dat dit 
bij de deelnemende kunstenaars voor verwarring zou zorgen, wat alleen maar een 
negatieve uitwerking kon hebben op de kwaliteit van de ontwerpen.1872 Aangezien in 
1898 de toenmalige minister van Landbouw en Openbare Werken Léon De Bruyn 
op vraag van het Antwerpse schepencollege een tussenkomst in de kosten van het 
gedenkteken gegarandeerd had, had de centrale overheid inspraak in het dossier.1873 

1866  Ibidem, 173.
1867  SAA, MA#1379/1, uittreksel College, 10 mei 1898.
1868  Ibidem, uittreksel College, 15 maart 1898; ibidem, brief  van College aan hoofdingenieur Royers, 
17 mei 1898.
1869  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1898/2, 78.
1870  Ibidem, 81.
1871  Ibidem, 1900/1, 154 en 155.
1872  SAA, MA#1379/1, brief  van minister van Landbouw, Volksgezondheid en Schone Kunsten 
Maurice Van der Bruggen aan stadsbestuur Antwerpen, 19 maart 1900.
1873  Ibidem, uittreksel College, 8 april 1898; ibidem, brief  van stadsbestuur aan minister van 
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Afbeelding 7.18 De Fontaine Molière (1844) in 
Parijs staat opgesteld op de hoek tussen de Rue 
Molière en Rue de Richelieu.
Bron: June Hargrove, Les statues de Paris: la 
représentation des grands hommes dans les rues 
et sur les places de Paris (Antwerpen 1989) 74.

Afbeelding 7.17 Detail uit het Plan de la 
ville d’Anvers et ses environs van Schotte & 
Van Eeckhout met aanduiding van de twee 

locaties die in het wedstrijdprogramma van 
het Congogedenkteken opgenomen zouden 

worden, namelijk het stationsplein (links boven) 
en de hoek tussen de Jezus- en Leysstraat, ca. 

1901-1910.
Bron: SAA, 12#8854.
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Het Ministerie stond niet alleen.  Ook de KMBA drukte de wens uit slechts één 
locatie aan de deelnemers voor te leggen.1874 
 Onder externe druk maakte de gemeenteraad op 28 juni 1900 een keuze. Hij 
kon zich daarbij niet beroepen op de raadgeving van zijn Commissie van Schone 
Kunsten, aangezien de hoek tussen de Jezus- en Leysstraat en het toekomstige 
Statieplein de voorkeur genoten van evenveel commissieleden.1875 Wel werd in de 

Landbouw en Openbare Werken Léon De Bruyn, 14 april 1898; ibidem, brief  van minister De Bruyn 
aan stadsbestuur, 22 april 1898. 
1874  Ibidem, brief  van KMBA aan College, 12 april 1900.
1875  Ibidem, verslag Commissie van Schone Kunsten, 12 juni 1900. 

Afbeelding 7.19 De afgesneden hoek tussen de Jezus- en Leysstraat waar het Antwerpse 
stadsbestuur het Congogedenkteken zou oprichten, eerste helft twintigste eeuw. Zoals de 
panden rechts op de foto aantonen, waren de aanpassingswerken van de Leysstraat reeds 

van start gegaan, maar nog niet voltooid.
Bron: SAA, 40#1056.
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pers duchtig geopinieerd over beide plaatsen en hadden de voornoemde KMBA en 
De Kunst in het Openbaar Leven hun mening laten horen.1876 Beide verenigingen 
waren voorstander van de eerste plaats. Het was een drukbezocht kruispunt en 
het gedenkteken zou er een wezenlijke bijdrage leveren aan de verfraaiing van 
het stadsbeeld. De bijzondere omstandigheden van de plek zouden bovendien een 
origineel ontwerp voortbrengen dat grondig zou verschillen van de alledaagse 
standbeelden die “bijna meer als versiering eener plaats dienen, dan het hoofdpunt 
er van uitmaken.”1877 In de gemeenteraad werd bijvoorbeeld enkele keren verwezen 
naar een vormgeving zoals de Fontaine Molière te Parijs. Deze fontein was eveneens 
op de hoek van twee straten en tegen een gevelwand aangebouwd (afb. 7.18).1878 
Ondanks de uitgebreide pleidooien van enkele raadsleden voor het Statieplein won 
uiteindelijk de hoek tussen de Jezus- en Leysstraat de stemming (afb. 7.19).1879 
Achter de plaatskeuze leken amper politieke strategieën schuil te gaan. De verenigingen 
en de stadsbestuursleden hadden naast enkele financiële en verkeerstechnische 
voornamelijk esthetische bekommernissen. Schepen Van Kuyck kantte zich in eerste 
instantie tegen de Kunstlei. Een standbeeld zou het uitzicht dat reizigers bij het 
verlaten van het station op de kathedraal hadden, versperren.1880 Zo was hij ook niet 
te spreken over het reclamepaneel dat aan de gevel van een pand in de Leysstraat hing 
en dat het zicht op kathedraaltoren belemmerde.1881 In zijn betogen voor de hoek van 
de Leys- en Jezusstraat haalde hij regelmatig esthetische argumenten aan.1882 Van 
Kuyck vond de opstelling van het gedenkteken op deze plek waarschijnlijk volledig 
passen binnen het stedenbouwkundig concept van de verbrede Leysstraat, een van 
zijn belangrijkste verwezenlijkingen die volgens enkele principes van de pittoreske 
stedenbouw uitgevoerd was. Het katholieke raadslid Adolf  Kockerols verdedigde het 
Statieplein omdat het gedenkteken er “prachtig en langs alle zijde zal tentoongesteld 

1876  Het Handelsblad, 3 mei 1900; La Métropole, 4 mei 1900; De Nieuwe Gazet, 10 mei 1900.
1877  Ibidem, brief  van de KMBA aan College, 25 juni 1900; ibidem, brief  van De Kunst in het Openbaar 
Leven aan gemeenteraad, 2 juni 1900.
1878  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1900/1, 503; ibidem, 1901/2, 713.
1879  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1900/1, 496-517.
1880  Ibidem, 1898/2, 80.
1881  Ibidem, 1901/2, 707.
1882  Ibidem, 1900/1, 510; ibidem, 1901/2, 706-707 en 712.
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wezen.”1883 De andere optie schreef  hij dan weer af  vanwege de te smalle Jezusstraat 
die gekenmerkt werd door een kleinschalige en smakeloze bebouwing.1884 De liberaal 
Eugène Van de Walle, eveneens voorstander van het Statieplein, vroeg zich af  of  
de verheerlijking van een dergelijke belangrijke verwezenlijking als de Belgische 
bijdrage aan de Congolese beschaving en de bloei van de koloniale handel wel 
bereikt kon worden aan de hand van een gedenkteken op de hoek van een nauwe 
straat. Hij was ervan overtuigd dat de stad “iets grootsch, iets indrukwekkend, een 
monument dat gansch afgezonderd op eene openbare plaats van verschillende zijden 
kan bewonderd worden” moest oprichten.1885 Terwijl in deze periode de pittoreske 
stedenbouw steeds meer ingang vond, zat het monumentale, rationele denken dus 
nog bij verschillende Antwerpse raadsleden ingebakken.

Hoewel het stadsbestuur inging op de wens van het Ministerie bleef  de zaak 
aanslepen. Het stadsbestuur en de Dienst Schone Kunsten, die onder het Ministerie 
van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken viel, zaten wat betreft het 
wedstrijdreglement zelden op eenzelfde lijn. De minister schreef  liever geen wedstrijd 
uit, maar verkoos de rechtstreekse aanstelling van een beeldhouwer.1886 Indien de 
stad zich niet kon vinden in deze schikking stelde minister Van der Bruggen voor de 
hulp van de KCM in te roepen.1887 Dit laatste was voor de stad de druppel: “la ville 
se trouvant déjà suffisamment sous tutelle je ne vois pas la nécessité de nous jeter 
dans les bras d’une commission nommée exclusivement par le gouvernement.”1888 
Het stadsbestuur speelde met een nieuw idee zodat het niet afhankelijk hoefde te 
blijven van de nationale regering. In de plaats van een gedenkteken op te richten, kon 
op de hoek van de Leys- en Jezusstraat een zogenaamd ‘Congohuis’ gebouwd worden 
waarvan de gevelbeelden het Congowerk verheerlijkten.1889

 De gemeenteraad maakte voor het eerst kennis met het idee van het ‘Congohuis’ 
tijdens de begrotingsgesprekken van eind december 1901. Aangezien sommige 

1883  Ibidem, 1900/1, 387-388.
1884  Ibidem, 387.
1885  Ibidem, 502-503.
1886  Ibidem, 1901/1, 304. 
1887  SAA, MA#1379/1, brief  van minister Van der Bruggen aan College, 26 oktober 1901.
1888  Ibidem, nota, 15 december 1901.
1889  Ibidem. 
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raadsleden volledig uit de lucht vielen, lichtte Van Kuyck toe dat de centrale regering 
een ontwerp eiste van het hoekgebouw tussen de Leys- en Jezusstraat – het gebouw 
waartegen het Congogedenkteken opgebouwd zou worden – vooraleer de wedstrijd 
voor het gedenkteken mocht uitgeschreven worden. Het voorgestelde ‘Congohuis’ 
kon deze impasse doorbreken. Aangezien het oorspronkelijke plan de opbouw van 
een monument tegen een huisgevel omvatte, zou de stad er hoe dan ook een pand 
moeten optrekken.1890 De schepen achtte het logisch dat dit huis, “waarvan het lot niet 
mag overgelaten worden aan het toeval, omdat de uitslag rampvol zou wezen onder 
kunstoogpunt”, in stedelijke opdracht uitgevoerd werd.1891 Binnen het ingrijpende 
en kostelijke totaalconcept van de verbreding van de Leysstraat, waarvan de werken 
1898 gestart waren, was het immers belangrijk dat ook het uiteinde aan de zijde van 
de Meir, meer bepaald aan de Jezus- en Otto Veniusstraat, binnen het monumentale 
geheel paste: “Wat ik u vraag is, den inkom der stad te voleinden, die gij begonnen 
hebt.”1892 De liberale Van Kuyck pleitte voor stedenbouwkundig interventionisme, 
terwijl enkele collega’s eerder heil zagen in het privé-initiatief.1893 De katholiek 
Kockerols raadde de stad bijvoorbeeld aan “zich niet zoo ver te wagen op het gebied 
waarop wij getreden zijn, en de particulieren te laten handelen, die beter dan wij 
hunne belangen weten te vrijwaren.”1894 Het nieuwe idee van het ‘Congohuis’ werd 
uiteindelijk eerst naar de stedelijke Commissie van Schone Kunsten gezonden.1895 
 In de navolgende jaren vonden nieuwe onderhandelingen met de 
centrale overheid plaats. Deze verliepen stroef  en schoven de realisatie van het 
Congogedenkteken opnieuw op de lange baan.1896 Ondanks de veelbelovende woorden 
van burgemeester Van Rijswijck tijdens de gemeenteraadszitting van 4 juni 1901 dat 
de oprichting van het monument desnoods met eigen hulpmiddelen zou geschieden, 

1890  SAA, MA#1379/1, brief  van minister Van der Bruggen aan College, 26 oktober 1901; Stad 
Antwerpen, Gemeenteblad, 1901/2, 705-708.
1891  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1901/2, 706.
1892  Ibidem, 712. Voor meer informatie over de verbreding van de Leysstraat, zie Inventaris 
bouwkundig erfgoed: Leysstraat, Agentschap Onroerend Erfgoed, <https://id.erfgoed.net/
erfgoedobjecten/112929>, geraadpleegd op 6 juni 2017; Lombaerde, ‘Antwerpen als 19de-eeuwse 
metropool’, 243.
1893  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1901/2, 710-712.
1894  Ibidem, 711.
1895  Ibidem, 718.
1896  Ibidem, 1902/2, 625.
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bleek de stad toch niet in staat het dossier op eigen houtje af  te handelen.1897 In 
december 1904 verzette Van Kuyck zich niet langer tegen het Ministerie. Van het 
plan om een ‘Congohuis’ te bouwen bleek niet veel meer over te schieten, want 
hij suggereerde een andere plaats voor het Congogedenkteken te zoeken.1898 De 
onenigheden tussen stad en Staat hadden er uiteindelijk voor gezorgd dat het project 
nooit gerealiseerd werd. 
 Niet alleen het stadsbestuur uitte zijn onvrede over de houding en 
handelswijze van de Belgische overheid, ook de pers nam haar traagheid op de 
korrel. Zowel De Nieuwe Gazet als Le Matin schreven harde woorden neer. Naar 
aanleiding van de eisen die het centraal bestuur stelde in verband met de locatie 
van het gedenkteken, schreef  de eerste krant dat het niet de eerste keer zou zijn 
“dat de Staat tegen wil en dank der Sinjoren zijn plannen uitvoert, al gaat het dan 
ook uitsluitend onze Antwerpsche bevolking aan.”1899 De tweede krant vond het 
schandalig “que l’inertie des bureaux ministériels arrête ainsi tout un travail de cette 
importance”.1900 De kritiek op het centraal bestuur hing samen met een wantrouwen 
tegenover de stad Brussel en haar kunstwereld.1901 Antwerpen zette zich af  tegen 
de vernieuwing waarop de Brusselse kunstschool volop inzette. In de hoofdstad 
floreerde de avant-garde, terwijl de Antwerpse Academie, en in het bijzonder de 
beeldhouwklas, nog zeer traditionalistisch ingesteld was.1902 Daarnaast werd ook de 
voortdurende Brusselse begunstiging op vlak van schone kunsten veroordeeld.1903 
De rechtstreekse concurrentiestrijd met de hoofdstad bleek het sterkst uit een reactie 
van Het Handelsblad op de Brusselse krant L’Etoile Belge, die enkele maanden na het 
Antwerpse initiatief  aangekondigd had dat ook Brussel een standbeeld ter ere van 
Congo zou krijgen. Ze zette onder andere de bewering over de geldinzameling recht, 
want “van groote openbare inschrijving of  te publieke bedelpartij is hier geen spraak. 

1897  Ibidem, 1901/1, 307.
1898  Ibidem, 1904/2, 370-371.
1899  De Nieuwe Gazet, 8-9 oktober 1900.
1900  Le Matin, 14 mei 1901.
1901  Zie eerder in dit hoofdstuk.
1902  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 244 en 295; Buyck, ‘Het Vingtisme en zijn 
opponenten te Antwerpen’, 59-69.
1903  Zie bijvoorbeeld Het Handelsblad, 20 oktober 1900; ibidem, 30 oktober 1900.
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Wij betalen ons monument zelf.”1904 Het was ook Het Handelsblad dat eerder bij 
het standbeeld van Coquilhat aanstoot genomen had aan de Brusselse herkomst van 
de beeldhouwer De Lalaing: “om zoo iets armzaligs te bekomen, moest men niet 
naar Brussel gaan en aan den kunstenaar het veld teenemaal vrij laten! Daar zijn te 
Antwerpen beeldhouwers genoeg”.1905

VII.4.3	 Het	Congogedenkteken	van	de	Antwerpse	Kamer	van	Koophandel

De Kamer van Koophandel realiseerde enkele jaren later een project waarin het 
stadsbestuur niet geslaagd was. Onder haar toedoen prijkte in het stadspark, 
aan de ingang ter hoogte van de Louiza-Marialei, sinds eind oktober 1911 een 
Congogedenkteken dat de annexatie van de Kongo-Vrijstaat door België herdacht 
(afb. 7.20).1906 De wet van 18 oktober 1908 had de Onafhankelijke Kongostaat officieel 
tot de kolonie Belgisch-Congo omgedoopt. De inlijving was echter niet zo vlot 
verlopen. Naast koning Leopold II boden ook tal van socialisten, christendemocraten 
en progressistische liberalen weerstand tegen een overname. Wanneer vanaf  1903 
Engeland de economische uitbuiting en andere misbruiken aan de kaak stelde, kon 
Leopold II de nationale en internationale druk niet langer ontlopen. Hij richtte zelf  
een onderzoekscommissie op die een zeer kritisch rapport afleverde.1907 Tussen 1906 
en 1908 deed hij stelselmatig afstand van de Kongo-Vrijstaat tot hij uiteindelijk ook 
bereid was zijn Kroondomein – het gedeelte dat tot Leopold II’s private eigendom 
behoorde – op te geven.1908 De politici die aanvankelijk hevig verzet aantekenden, 
draaiden bij. Zo ontstond er bij de meerderheid van de BWP een positieve ingesteldheid 
tegenover de annexatie.1909 De weg naar een Belgische kolonie lag open. Het koloniaal 
Charter van 1908, dat de werking van de Belgische kolonie organiseerde, voorzag 

1904  Ibidem, 7 juli 1898.
1905  Ibidem, 11 juni 1895.
1906  Dit gedenkteken staat ook bekend onder de naam ‘Aanhechting van de Belgische kolonie’ of  
‘Congonaasting’.
1907  Luykx, Politieke geschiedenis van België, 234-235; Etambala, ‘Antwerpen en de kolonie’, 182.
1908  Luykx, Politieke geschiedenis van België,239-242; Witte, Craeybeckx en Meynen, Politieke 
geschiedenis van België, 155; Vanthemsche, Belgium and the Congo, 41.
1909  Witte, Craeybeckx en Meynen, Politieke geschiedenis van België, 155; Vanthemsche, Belgium and 
the Congo, 47.
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onder andere de nieuwe functie van Minister van Koloniën waarvoor de katholiek 
Jules Renkin aangesteld werd.1910

 De stichting van Belgisch-Congo bracht een wijziging in de algemene 
beeldvorming rond het recente koloniale verleden. De wanpraktijken van koning 
Leopold II verdwenen in de doofpot en de politieke elite maakte van Congo de 
nationale trots.1911 De Antwerpse Koophandelskamer speelde, net zoals voorheen, 
een actieve rol in de popularisering van de Belgische kolonie. Op 6 juni 1909 
organiseerde ze in haar thuisstad grootse feesten die de aanhechting van Congo bij 
België verheerlijkten.1912 De dubbele houding tegenover de koning en zijn rol in de 

1910  Vanthemsche, Belgium and the Congo, 47.
1911  Ibidem, 26 en 57-58.
1912  Devos en Van Damme, In de ban van Mercurius, 138; Etambala, ‘Antwerpen en de kolonie’, 183.

Afbeelding 7.20 Het 
Congogedenkteken van de Antwerpse 
Kamer van Koophandel in het 
stadspark, 1930.
Bron: SAA, FOTO-GF#391.
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Kongo-Vrijstaat bleek duidelijk uit de officiële aanwezigheid van Leopold II tijdens 
de feestelijkheden. Enerzijds bleef  de Kamer van Koophandel altijd trouw aan de 
koning, anderzijds steunde ze openlijk de plannen tot annexatie op de momenten dat 
erover gedebatteerd werd in de Kamer en Senaat.1913 Ook na de Belgische overname 
van Congo bleef  ze zich, samen met andere Antwerpse bedrijven, onvoorwaardelijk 
inzetten voor de koloniale zaak.1914 Na de feesten van 1909 beschikte de Handelskamer 
nog over voldoende middelen om een gedenkteken op te richten dat zowel de feesten 
als de annexatie van de Kongo-Vrijstaat zelf  in herinnering moest brengen.1915 
Ze speelde hiermee gretig in op de trend om de publieke ruimte als koloniaal 
propagandamiddel in te schakelen. In heel België verschenen tal van standbeelden, 
bustes en herdenkingsplaten.1916

 De Kamer van Koophandel kende de uitwerking en uitvoering van het 
monument toe aan de Antwerpse architect Emiel Van Averbeke, die sinds 1905 
ook actief  was als ambtenaar bij de Dienst Gebouwen.1917 Van Averbeke ontwierp 
een obelisk op een vierkante sokkel die bekroond werd met een Mercuriusbeeld. 
Hij voorzag eveneens een portretmedaillon van koning Leopold II.1918 De plaats 
die de Kamer in gedachten had, namelijk het rondpunt tussen de Kunst- en 
Maria-Theresialei, genoot minder bijval van de stedelijke Commissie van Schone 
Kunsten.1919 De Commissie onderzocht op eigen initiatief  een oprichtingsplaats die 
niet veel verder gelegen was: de open vlakte aan de rand van het stadspark langs 
de Rubenslei en tegenover de Louiza-Marialei. Vooral het groen van de hoge en 
dichtbegroeide bomen zou het standbeeld een ideale achtergrond schenken.1920 De 
gemeenteraad schonk op 3 oktober 1910 zijn goedkeuring aan de plek. De socialist 
Terwagne verzette zich opnieuw tegen de oprichting, al was het deze keer vooral 
uit onvrede met de locatie: “Het spijt mij dat men het park gaat ontsieren met een 

1913  Etambala, ‘Antwerpen en de kolonie’, 179 en 182-183.
1914  Ibidem, 183; Devos en Van Damme, In de ban van Mercurius, 132.
1915  Devos en Van Damme, In de ban van Mercurius, 138.
1916  Vanthemsche, Belgium and the Congo, 72.
1917  Francis Strauven, ‘Van Averbeke, Emiel’, in: van Loo (red.), Repertorium van de architectuur, 548-
549.
1918  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 132.
1919  SAA, MA#62165, vergadering Commissie van Schone Kunsten, 3 juni 1910.
1920  Ibidem, vergadering Commissie van Schone Kunsten, 22 juni 1910.
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nieuw gedenkteeken.”1921 Ook Cools stemde tegen, maar Goetschalck stemde – 
zoals Het Handelsblad het fijntjes opmerkte – “goedkeurend met de meerderheid.”1922 
Parallel met de algemene opinie binnen de BWP was het protest van de Antwerpse 
socialistische raadsleden tegen de koloniale kwestie opvallend afgenomen. 
 Een jaar later bracht de Kamer van Koophandel de stad op de hoogte dat het 
monument voltooid was.1923 Er vond geen officiële inhuldiging plaats, maar wel een 
overhandiging aan de stad. De Handelskamer bedankte het stadsbestuur uitdrukkelijk 
voor zijn medewerking aan de oprichting.1924 De Vlaamsgezinde en progressieve 
liberale Nieuwe Gazet schreef  licht verontwaardigd “Het Kongomonument dat iets 
z o o overweldigends moest worden, […], is heelemaal alléén, zonder dat negen-
en-negentig hondersten van de Sinjoren er wat van gemerkt hebbe, uit Antwerpens 
bodem opgerezen.”1925 Ook het katholieke Handelsblad schreef  over een inhuldiging 
“zonder trommel of  fluit”.1926 Beide kranten vonden elkaar in hun aanklacht tegen de 
ondergeschikte positie die het Vlaamse opschrift gekregen had.1927

VII.4.4	 Congohelden	baron	Lambermont	en	baron	Dhanis

De Antwerpse Koophandelskamer was niet enkel de bezieler van het monument dat 
de aanhechting van de Belgische kolonie herdacht, maar was ook nauw betrokken 
bij het standbeeld van baron Auguste Lambermont (afb. 7.21). Het initiatief  voor 
dit gedenkteken kwam van de Fédération des Associations commerciales et industrielles 
de Belgique (Nationaal Verbond der Handels- en Nijverheidsverenigingen), een 
nationaal verbond dat sinds 1875 de regionale Kamers van Koophandel en Nijverheid 
overkoepelde.1928 Binnen deze Fédération werd in 1906 een Comité Lambermont 
opgericht dat zich toelegde op de praktische organisatie van het standbeeld. De 
oprichtingscommissie zond alle Belgische steden en gemeenten een oproep om het 

1921  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1910/2, 314.
1922  Het Handelsblad, 4 oktober 1910; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1910/2, 315. 
1923  SAA, MA#62165, brief  van Kamer van Koophandel aan College, 25 oktober 1911.
1924  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1911/2, 401.
1925  De Nieuwe Gazet, 30-31 oktober 1911.
1926  Het Handelsblad, 31 oktober-1 november 1911.
1927  De Nieuwe Gazet, 30-31 oktober 1911; Het Handelsblad, 31 oktober-1 november 1911. 
1928  Vanthemsche, ‘De werkgeversorganisaties’, 863.
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project financieel te steunen.1929 Ze hechtte veel belang aan een breed draagvlak “car 
c’est seulement par leur [de Belgische gemeenten] concours que la manifestation 
acquerra le caractère NATIONAL que nous voudrions lui donner.”1930

 Gezien de specifieke verdiensten van Lambermont voor Antwerpen en 
aangezien het beeld opgericht zou worden in de stad, moedigde de Kamer van 
Koophandel het stadsbestuur aan deel te nemen aan de openbare inschrijving.1931 
Het schepencollege wenste eerst meer algemene informatie over het project zelf  en 
over de financiële tegemoetkoming van andere steden en gemeenten.1932 Uiteindelijk 
besliste de gemeenteraad op voorstel van het College een subsidie van 5000 BF 
toe te kennen. Als voorwaarde stelde de stad dat de steden die over een Academie 
beschikten in de wedstrijdjury vertegenwoordigd moesten worden.1933 Hoewel de 
Fédération het tegendeel beweerde, was de nationale geldinzameling volgens de 
kranten Le Matin en Le Nouveau Précurseur teleurstellend.1934 De eerste krant weet 
dit aan de onbekendheid van Lambermont bij de bevolking: “De même l’oeuvre à 
laquelle il a attaché son nom est d’une portée trop générale pour que le vulgaire 
puisse saisir tout ce qu’elle a d’important au point de vue des intérêts publics.”1935 De 
krant zag het dan ook als de taak van de publieke overheden “de liquider la dette de 
reconnaissance que le pays conserve à l’égard du baron Lambermont.”1936 
 In Antwerpen genoot Lambermont nochtans een grotere naamsbekendheid. 
Als secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken had hij in 1863 een belangrijke 
rol gespeeld in de onderhandelingen over de vrijkoping van de Scheldetol. Een 
goede twintig jaar later huldigde het stadsbestuur hem met een straatnaam. Het 
Collegiaal Besluit van 11 april 1884 herdoopte in de Zuidwijk het gedeelte van de 

1929  Op 5 april 1906 zou het Comité Lambermont een brief  aan het Antwerpse stadsbestuur gezonden 
hebben, maar deze brief  werd niet in het archief  teruggevonden. Het Comité Lambermont verwees er 
wel naar in zijn brief  van 15 januari 1907. Zie SAA, MA#3510, brief  van Comité Lambermont aan 
stadsbestuur, 15 januari 1907. Zie ook La Métropole, 5 januari 1907.
1930  SAA, MA#3510, brief  van Comité Lambermont aan stadsbestuur, 15 januari 1907.
1931  Ibidem, brief  van Kamer van Koophandel aan College, 31 juli 1906.
1932  Ibidem, briefwisseling Kamer van Koophandel en College, augustus 1906-februario 1907.
1933  Ibidem, uittreksel College, 22 mei 1907; Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1907/1, 517.
1934  Le Matin, 21 januari 1907; Le Nouveau Précurseur, 21 maart 1908.
1935  Le Matin, 21 januari 1907.
1936  Ibidem.
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Afbeelding 7.21 Detail van 
het standbeeld van baron 
Auguste Lambermont dat 
vervaardigd werd door de 
Brusselse beeldhouwer Léandre 
Grandmoulin en de Brusselse 
architect Frans van Holder, 
1900-1930.
Bron: SAA, GP#11176.

Afbeelding 7.22 Het standbeeld van baron Francis Dhanis van de 
Antwerpse beeldhouwer Frans Joris, 1919-1925.

Bron: SAA, GP#5862.
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Zwijgerstraat tussen de Marnixplaats en Schildersstraat tot Lambermontstraat.1937 
De officiële documenten van het stadsbestuur en de Kamer van het Koophandel in 
verband met de oprichting van het standbeeld benadrukten vooral zijn belang voor 
de bloei van de Antwerpse haven en handel.1938 Lambermont was in 1885 echter 
ook de rechterhand van koning Leopold II bij de stichting van de Kongo-Vrijstaat 
geweest en had op de Conferentie tegen de slavenhandel van 1890 de debatten 
geleid.1939 Het gedenkteken, waarvan de wedstrijdjury de uitvoering toegewezen 
had aan de Brusselse beeldhouwer Léandre Grandmoulin en de Brusselse architect 
Frans van Holder, bevatte verschillende verwijzingen naar Congo, zoals het opschrift 
en de gebeeldhouwde elementen.1940 Het monument werd bijvoorbeeld omgeven 
door een waterpartij waarin de voorboeg van een schip lag. Op het scheepsdek 
lagen het Congolese schild en exotische landbouwgewassen en vruchten. Samen 
symboliseerden ze de zeehandel die via de Antwerpse haven en de Schelde tussen 
België en Congo gevoerd werd.1941

 Het gedenkteken van baron Francis Dhanis, kleinzoon van de vooraanstaande 
Antwerpenaar Antoine Dhanis-van Cannart en officier van de Kongo-Vrijstaat, 
kwam tot stand door toedoen van de Club Africain d’Anvers - Cercle d’Etude Coloniale, 
waarvan senator en voormalig gemeenraadslid Van den Nest voorzitter was (afb. 
7.22). De Club en de Cercle kwamen elk afzonderlijk tot stand op 16 december 1895 
en op 9 oktober 1903, maar fusioneerden in 1907.1942 De weliswaar Antwerpse 
vereniging stichtte voor de oprichting van het standbeeld een Comité Exécutif  – 
eveneens voorgezeten door Van den Nest – dat een nationale samenstelling kende 

1937  vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 284.
1938  Zie bijvoorbeeld SAA, MA#3510, brief  van Kamer van Koophandel aan College, 31 juli 1906; 
Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1907/1, 517; SAA, MA#3510, brief  van Kamer van Koophandel aan 
College, 17 januari 1907; ‘Inauguration du Monument Lambermont: discours de Monsieur le Président 
Corty’, Bulletin de la Chambre de Commerce d’Anvers 31-33 (1912) 5-7; SAA, MA#13/11, redevoering 
uitgesproken door burgemeester De Vos bij de onthulling van het gedenkteken Lambermont, 15 
augustus 1912.
1939  Voor meer biografische informatie over baron Auguste Lambermont, zie Marcel Walraet, 
‘Lambermont’, in: Biographie coloniale belge / Belgische koloniale biografie, vol. 2 (Brussel 1951) 565-581.
1940  SAA, MA#3510, Rapport adressé par le bureau à messieurs les membres du comité, 15 februari 
1910; Le Nouveau Précurseur, 28 december 1909. 
1941  van Ruyssevelt, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001, 108.
1942  Etambala, ‘Antwerpen en de kolonie’, 180-181. 
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en onder de bescherming van Z.M. de koning geplaatst werd.1943 Op 7 mei 1909 liet 
de uitvoeringscommissie de openbare inschrijving aanvangen met een conferentie 
over de figuur baron Dhanis die plaatsvond in de Vlaamse Opera op de Kunstlei.1944 
De geldinzameling vond plaats in heel België en leverde zo’n 40 000 BF op, waarvan 
10 000 BF afkomstig was van de Antwerpse Kamer van Koophandel.1945 Ook de 
inhuldigingsplechtigheid, die plaatsvond op 12 oktober 1913 baadde in een nationale 
sfeer. Verschillende ministers, onder wie ook de Minister van Koloniën Renkin, 
die een toespraak verzorgde, en andere belangrijke nationale figuren woonden de 
ceremonie bij.1946 Volgens De Nieuwe Gazet was “de betooging […], te midden van 
een algemeenen geestdrift, geworden tot een vaderlandsche manifestatie”.1947 Ook Le 
Nouveau Précurseur merkte op dat niet enkel Antwerpen, maar geheel België hulde 
bracht Dhanis.1948 In tegenstelling tot de wedstrijd voor het monument Lambermont, 
waaraan alle Belgische kunstenaars konden deelnemen, werd de wedstrijd van het 
gedenkteken Dhanis enkel opengesteld voor Antwerpse beeldhouwers.1949

De gedenktekens van Lambermont en Dhanis kregen beiden een plaats toegewezen in 
de Zuidwijk. Op 15 augustus 1912 vond op de Lambermontplaats de inhuldiging van 
het eerste plaats (afb. 7.23), terwijl een goed jaar later het tweede onthuld werd op de 
Zuiderlei (huidige Amerikalei), tegenover de Sint-Michiel-en-Sint-Petruskerk (afb. 
7.24). Stadsarchitect Van Mechelen had voor Lambermont het Steenplein, het plein 
voor het Zuidstation en het rondpunt op de Leopold de Waelstraat voorgesteld.1950 

1943  Pour le monument Dhanis: le Baron Francis Dhanis au Kwango et pendant la campagne arabe (Antwerpen 
1910) 33-35; Le Matin, 23 februari 1910; Le Nouveau Précurseur, 23 februari 1910.
1944  Pour le monument Dhanis, 3-4; Het Handelsblad, 13 oktober 1913. Zie ook tal van krantenartikelen 
over de conferentie: Het Handelsblad, 28 april 1910; La Métropole, 28 april 1910; De Nieuwe Gazet, 28 
april 1910; Le Matin, 7 mei 1910; Le Nouveau Précurseur, 7-8 mei 1910; Het Handelsblad, 9 mei 1910.
1945  Zie de toespraak die de voorzitter van de Antwerpse Kamer van Koophandel Charles Corty 
tijdens de inhuldigingsplechtigheid gaf: Het Handelsblad, 13 oktober 1913; Le Matin, 13 oktober 1913; 
Le Nouveau Précurseur, 13 oktober 1913.
1946  Vele kranten benadrukten in hun bespreking van de inhuldigingsplechtigheid de aanwezigheid 
van de officiële genodigdheden die uit heel België afkomstig waren. Zie hiervoor de bovenvermelde 
krantenartikelen.
1947  De Nieuwe Gazet, 13-14 oktober 1913.
1948  Le Nouveau Précurseur, 13 oktober 1913.
1949  Le Matin, 13 september 1913.
1950  SAA, MA#62169, brief  van stadsarchitect Van Mechelen aan College, 17 maart 1908.
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Afbeelding 7.23 
Het monument 

van baron 
Lambermont werd 

geplaatst op de 
Lambermontplaats 

in de Antwerpse 
Zuidwijk, eerste 
helft twintigste 

eeuw.
Bron: SAA, 
GP#5638.

Afbeelding 7.24 Het gedenkteken van baron Dhanis sierde de square voor de 
Sint-Michiel-en-Petruskerk op de Zuiderlei (huidige Amerikalei), 1926.

Bron: SAA, PB#2363.
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De voorkeur van het College ging uit naar de laatste plaats en “langs den weg der 
Commissie van Schoone Kunsten” legde het zijn keuze voor aan de gemeenteraad.1951 
Vooraleer het dossier aan de raad kon voorgelegd worden, was het schepencollege 
dus blijkbaar genoodzaakt de Commissie te raadplegen. De twee liberale en twee 
katholieke Commissieleden vonden de aangeduide plaats zeer geschikt en gaven dan 
ook hun goedkeuring.1952 Op 29 mei gaf  ook de gemeenteraad zijn zegen.1953 De 
procedure voor de plaatsaanduiding van het standbeeld Dhanis verliep vermoedelijk 
op een gelijkaardige manier. Het College legde, eveneens in samenspraak met de 
Commissie van Schone Kunsten, de locatie op de Zuiderlei aan de gemeenteraad 
voor. Die nam het bij acclamatie aan.1954

 De politieke middens maakten weinig ophef  over de locaties van de 
monumenten Lambermont en Dhanis. In verband met het eerste standbeeld maakte 
Le Nouveau Précurseur wel melding van commentaar uit klerikale hoek, maar de 
krant beschouwde het reeds als een gewoonte dat “dès que le Conseil communal 
d’Anvers a pris une décision, les journaux cléricaux la critiquent”.1955 In de 
inhuldigingstoespraak bedankte de voorzitter van de Antwerpse Koophandelskamer 
Charles Corty de stad “d’avoir réservé à ce monument un emplacement digne du 
grand citoyen”.1956 Burgemeester De Vos wees in zijn toespraak op de nabijheid van 
de Schelde en doelde hiermee op de bijzondere band tussen Lambermont en deze 
rivier.1957 Een andere rechtstreekse band tussen het gedenkteken van Lambermont 
en zijn oprichtingsplaats was er echter niet, net zo min als dit het geval was bij dat 
van Dhanis en zijn plek op de Zuiderlei. Het stadsbestuur schonk de Zuidwijk sinds 
de jaren 1890 wel steeds meer een koloniale connotatie. Twee weken na de dood van 
Coquilhat had burgemeester De Wael aan de gemeenteraad voorgesteld om één van 

1951  Ibidem, uittreksel College, 3 april 1908.
1952  Ibidem, verslag Commissie van Schone Kunsten, 27 april 1908.
1953  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1908/1, 519-520.
1954  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1911/1, 31-32. In de archiefbronnen werden geen officiële 
documenten van het College en de Commissie van Schone Kunsten in verband met de plaatsaanwijzing 
bewaard.
1955  Le Nouveau Précurseur, 1 juni 1908. Bij de krantenanalyse werden in het katholiek gezinde 
Handelsblad en La Métropole echter geen artikelen teruggevonden die van deze periode dateerden. 
1956  ‘Inauguration du Monument Lambermont: discours de Monsieur le Président Corty’, 5.
1957  SAA, MA#13/11, redevoering uitgesproken door burgemeester De Vos bij de onthulling van het 
gedenkteken Lambermont, 15 augustus 1912.
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de Antwerpse straten naar hem te vernoemen.1958 Het collegebesluit van 10 juli 1891 
bepaalde dat de Vaderlandstraat voortaan Coquilhatstraat zou heten.1959 Later in 
1908, 1909 en 1910 volgden respectievelijk de Lambermontplaats die gegeven werd 
aan het pleintje op de Leopold de Waelstraat, de Baron Dhanislei die de Volkslei 
verving en de Emiel Banningstraat die aan het zuidelijkste deel van de Leopold de 
Waelstraat, meer bepaald tussen de Lambermontplaats en de Zuiderplaats, geschonken 
werd (afb. 7.25).1960 Banning had in het dossier van de vrijkoping van de Schelde 
nauw samengewerkt met Lambermont en had ook een belangrijke rol gespeeld in 
de stichting van de Kongo-Vrijstaat. In 1890 was hij een van de organisatoren van 
de Brusselse conferentie tegen de slavenhandel geweest.1961 In de Zuidwijk hadden 
in 1885 en in 1894 ook Wereldtentoonstellingen plaatsgevonden waar telkens een 
gedeelte gewijd werd aan de Congolese kolonie.1962

De oprichting van koloniale standbeelden in Antwerpen bleef  zo goed als volledig 
gespaard van partijpolitieke twisten. Enkel in de discussies over het stedelijke 
Congogedenkteken kwamen ideologische meningsverschillen aan de oppervlakte. 
De Antwerpse socialisten keerden zich vanwege politiek-economische overwegingen 
tegen een beeldhouwwerk dat de Kongo-Vrijstaat zou verheerlijken. De standbeelden 
maakten deel uit van een ruimer plan – waarbij bijvoorbeeld ook de straatnaamgeving 
ingeschakeld werd – om via het Antwerpse stadslandschap het koloniale gedachtegoed 
ingang te doen vinden bij de stedelingen. Ze dienden als propagandamiddel, eerder 
dan dat ze concrete koloniale politieke ontwikkelingen stuurden of  kwesties oplosten. 
Wel bleek het stadsbestuur met de standbeelden in te spelen op de spanningen die 

1958  Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1891/1, 279.
1959  vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, 142.
1960  Ibidem, 284, 96 en 291-292.
1961  Voor biografische gegevens over Emile Banning, zie Marcel Walraet, ‘Banning’, in: Biographie 
coloniale belge, vol. 1, 68-86.
1962  Zie hierover bijvoorbeeld Etambala, ‘Antwerpen en de kolonie’, 174 en Ruddy Doom, ‘De 
wereldtentoonstellingen en de koloniale propaganda’, in: Nauwelaerts, Terryn en Verbraeken (red.), 
De panoramische droom, 200-202.
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tussen zijn stad en de hoofdstad Brussel heersten. Antwerpen had dankzij haar 
functie als (koloniale) wereldhaven eveneens een internationaal karakter. 

Afbeelding 7.25 Detail uit de plattegrond Anvers monumental itinéraire pratique de l’étranger 
dans la ville d’Anvers van Alphonse Stappaers met aanduiding van de Coquilhatstraat, Emiel 

Banningstraat, Lambermontplaats en Baron Dhanislei, ca.1909.
Bron: SAA, 12#4233.

1 = Coquilhatstraat
2 = Baron Dhanislei
3 = Lambermontplaats
4 = Emiel Banningstraat

1

23 4
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VII.5 Besluit

In de periode tussen 1892 en 1914 werden – met hoogtepunten in 1895 en 1896 en in 
de vijf  jaar voor de Eerste Wereldoorlog – in Antwerpen nog heel wat standbeelden 
opgericht. In tegenstelling tot de voorgaande periode werden binnen het stadsbestuur 
veel minder discussies over de oprichting, de financiering, de locatie en dergelijke 
meer gevoerd. De algemeen hevige partijstrijd en de doorbraak van het socialisme 
in deze periode leidden in de beeldendossiers niet tot grotere tegenstellingen tussen 
de katholieke en liberale zijde. De afname van de ideologische polemiek was een 
rechtstreeks gevolg van de wijzigingen in de samenstelling van de Antwerpse 
gemeenteraad. Door het grote aantal katholieke raadsleden konden de stedelijke 
commissies onmogelijk hun homogeen liberale samenstelling behouden. Zo zetelden 
ook in de Commissie van Schone Kunsten katholieken en kon de partij reeds vanaf  
dit moment invloed uitoefenen op het proces. Een compromisgerichte instelling was 
noodzakelijk om de dossiers tot een goed einde te brengen. De katholieke pers rekende 
vanaf  nu op haar vertegenwoordigers in de raad en ondersteunde hun beslissingen. 
De vijandigheden staken natuurlijk nu en dan de kop op, zoals bij het standbeeld van 
de expliciet liberale figuur als De Wael. 
 Op thematisch vlak vond er eveneens een opvallende verschuiving plaats. De 
radicalisering van de Vlaamse Beweging en de specifieke aandacht van Van Rijswijck 
voor de Vlaamse zaak gingen niet gepaard met een toename van flamingantische 
beelden. Waar voorheen vooral lokale, overwegend liberale figuren en gebeurtenissen 
herdacht werden, ondergingen de standbeelden vanaf  het einde van de negentiende 
eeuw een (inter)nationalisering. Deze tendens was enerzijds het gevolg van de koloniale 
gedenktekens die in het stadslandschap verschenen en was anderzijds een reactie op 
de spanningen met de centrale overheid en Brussel. Antwerpen wilde niet langer 
een tweederangs rol spelen en op politiek, economisch en artistiek vlak minstens op 
gelijke voet met de hoofdstad staan. Zowel verschillende stadsbestuursleden als de 
pers uitten geregeld kritiek op de ongunstige overeenkomsten tussen Antwerpen 
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en de Belgische regering en op de artistieke en culturele bevoordeling van de stad 
Brussel.

De verenigingen en bijzondere oprichtingscommissies kregen vanaf  1892 opnieuw 
een groter aandeel in de oprichting van de publieke standbeelden. Hoewel de 
Antwerpse kunstwereld, en dan in het bijzonder die van de beeldhouwkunst, in deze 
periode nog bijzonder traditionalistisch en op zichzelf  gericht was, konden toch drie 
initiatieven gerealiseerd worden die niet van de hand van een Antwerpse vereniging 
of  beeldhouwer waren. Het stadsbestuur speelde in vergelijking met dat van De 
Wael een minder stimulerende rol. Wel traden enkele stadsbestuursleden opvallend 
actief  op. Van den Nest was zowel persoonlijk als via oprichtingscommissies of  
verenigingen betrokken bij verschillende initiatieven en ook Van Kuyck vervulde een 
voortrekkersrol, in de eerste plaats als schepen van Schone Kunsten, maar eveneens 
als jurylid of  als lid van verenigingen en hun uitvoerende commissies. De dossiers 
werden in deze periode nog steeds vlot afgehandeld. De gemeenteraad werd opnieuw 
betrokken bij de procedure – al betrof  het vaak een loutere goedkeuring van een 
collegebesluit – waardoor van de centralisatie door het College minder sprake was. 
 Het stijgende aantal initiatieven van verenigingen en bijzondere commissies 
leidde tot een grotere betrokkenheid van het middenveld. De pers, genootschappen 
zoals de KMBA en De Kunst in het Openbaar Leven en de stedelingen lieten 
geregeld hun stem horen. De Antwerpse kranten publiceerden lezersbrieven en 
opiniestukken van journalisten of  deskundigen. Bij de verplaatsing van de Franse 
Furie naar de Gemeenteplaats groepeerden de buurtbewoners zich om protest aan 
te tekenen. Meer en meer leefde het idee dat de beslissende overheidsinstellingen 
rekening moest houden met de publieke opinie. Dit betekende echter nog niet dat het 
Antwerpse stadsbestuur effectief  inging op de wensen van zijn stedelingen.
 Daartegenover leken de stadsbestuursleden en andere bevoegden de dossiers 
steeds meer achter de schermen af  te handelen. In vergelijking met de voorgaande 
decennia werden er veel minder besprekingen geregistreerd en officiële documenten 
opgesteld. Ook nam de briefwisseling tussen het stadsbestuur en zijn instellingen, 
de beeldhouwers en de initiatiefnemers opvallend af. De problemen rond de 
plaatsing van het gedenkteken van Appelmans tegen de kathedraaltoren besprak 
Van den Nest tijdens een feestmaal bij de provinciegouverneur. In de debatten over 
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de publieke beeldhouwwerken keerden wel enkele traditionele struikelpunten terug. 
Bij het standbeeld van De Wael discussieerden de raadsleden over de mate waarin 
de beeldhouwer de vrijheid moest genieten om zelf  een locatie uit te kiezen en bij 
Benoit over wie – de beeldhouwer of  de stad – de verantwoordelijkheid over de 
uitvoering toegewezen kreeg.

Hoewel er in deze periode veel aandacht uitging naar de ontwikkeling en de 
stadsplanning van de gronden van de ontmantelde Brialmontomwalling, kwamen 
er geen standbeelden terecht. De standbeelden bleven vasthangen aan hun 
traditionele ruimtes vlak bij het historische stadscentrum en op de Leien. Bij enkele 
stadsbestuursleden en in de publieke opinie heerste het gevoel dat Antwerpen 
nauwelijks geschikte plaatsen voor publieke beeldhouwwerken bezat. Daarnaast 
groeide de overtuiging dat de beelden voornamelijk in groenruimtes, zoals squares 
en parken, thuishoorden. De meeste standbeelden van deze periode kwamen terecht 
in het stadspark, in de Warande – de enige plek die verder van het stadshart gelegen 
was – en in squares.
 Het stadsbestuur zette in de twintig jaar voor de Eerste Wereldoorlog 
minder in op de politisering van de stedelijke ruimte aan de hand van publieke 
beeldhouwkunst. Voorstellen voor oprichtingsplaatsen – of  ze nu van verenigingen, 
particulieren of  het stadsbestuur zelf  kwamen – werden zonder veel bedenkingen 
goedgekeurd. De standbeelden kwamen eerder bij toeval op een plek terecht. Het 
stadsbestuur schakelde de beelden ook veel minder in functie van een concreet beleid 
of  van bepaalde politieke programma’s in. De Congogedenktekens weerspiegelden 
bijvoorbeeld wel de koloniale interesse die in Antwerpen leefde, maar stuurden niet 
onmiddellijk de koloniale politiek die de stad voerde.
 In het stadscentrum verschenen geen nieuwe beeldhouwwerken. Dit werd 
vooral betreurd door de katholieken, zoals verschillende artikels van L’Escaut 
over de verhuis van de beelden van Van Dyck en Jordaens naar de Geuzenhofkens 
getuigden. In het algemeen nam de aandacht voor de historische stad en het 
esthetische stadslandschap bij de pers en bij artistieke en culturele verenigingen 
toe. Binnen het stadsbestuur leefde deze gehechtheid iets minder, hoewel er wel 
enkele vurige verdedigers waren. In de discussies over de oprichtingsplaats van het 
Congogedenkteken en het monument van Appelmans stond telkens een groep die 
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de principes van de pittoreske stedenbouw verdedigde tegenover een groep die een 
opstelling op een ruime, open en monumentale plaats genegen was. 
 Het eindresultaat getuigde echter nog steeds van een hang naar 
monumentaliteit, zoals die ook eerder in de negentiende eeuw nagestreefd werd. 
Het gedenkteken van Benoit zou opgericht worden op de Leien, de Geuzenhofkens 
werden bekroond met vier beelden, het gedenkteken Lambermont kwam terecht op 
een ruim plein dat omsloten werd door classicistische bebouwing en Dhanis vond 
zijn plaats in het midden van de Zuiderlei. Net zoals Tritsmans en Vandeweghe 
vaststelden, bestond rond de eeuwwisseling reeds een bewustzijn en een zekere 
wil om verandering te brengen in de omgang met de stedelijke ruimte. In de 
praktijk hield het stadsbestuur echter vast aan het traditionele negentiende-eeuwse 
stedenbouwkundige gedachtegoed.
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Conclusie: meer dan “het versieren 
der openbare plaatsen”

Naar een nieuwe benadering van de negentiende-eeuwse statuomanie 

Het diepteonderzoek naar de Antwerpse publieke beelden, waarbij de beeldhouwwerken 
benaderd werden als schakels om inzicht te verwerven in de politieke processen die de 
stedelijke ruimte stuurden, leverde een veel genuanceerder beeld van de negentiende-
eeuwse statuomanie dan tot nu toe in de (inter)nationale en lokale historiografie bekend 
is. De twee verschillende, maar complementaire benaderingen – de macrohistorische 
in het eerste deel en de microhistorische in het tweede – waren noodzakelijk om de 
algemene, in de historiografie vastgestelde tendensen aan de specifiek Antwerpse 
politieke evoluties te toetsen. Traditioneel verklaarden historici het negentiende-
eeuwse succes van standbeelden aan de hand van te algemene ideologische, politiek-
culturele en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Deze processen tekenden zeker het 
fenomeen van de standbeeldenrage, maar schieten tekort om lokale kenmerken te 
doorgronden. Door enerzijds te focussen op de bestuursperiodes van de Antwerpse 
burgemeesters en anderzijds een verruimende blik aan te nemen, waarbij niet alleen 
de volledige levensloop en de onderlinge wisselwerking van de standbeelden maar 
ook de stedelijke ruimte in zijn geheel in ogenschouw genomen werden, kwamen 
lokaal gestuurde variaties naar boven. Onder andere de specifieke samenstellingen 
van het stadsbestuur, politieke gebeurtenissen en stedelijke partijvorming waren 
verklarende factoren in de eigenheid van de ruimtelijke politiseringsprocessen.
 Tussen 1830 en 1914 onderging Antwerpen, net zoals vele andere Europese 
steden, een ingrijpende ruimtelijke evolutie. Onder demografische, sociale, economische, 
industriële en politieke impulsen breidde de stad zowel horizontaal – in oppervlakte 
– als verticaal – nieuwe gebouwen en woonverdichting – uit. Rechte en brede lanen 
doorbraken het oude middeleeuwse straat- en bouwblokpatroon, het stadscentrum 
onderging hygiënische verbeteringswerken en talrijke stadsuitbreidingen, ontworpen 
volgens de pragmatisch en rationeel stedenbouwkundige principes, volgden elkaar 
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op. Deze realisaties maakten van Antwerpen een moderne stad die een antwoord 
trachtte te formuleren op uitdagende maatschappelijke problemen. Volgens de 
historiografie gaven dergelijke transformatiewerken enerzijds uitdrukking aan de 
stedelijke aspiraties en het lokaal patriottisme en waren ze anderzijds het resultaat 
van de liberale bestuursmentaliteit die in vele negentiende-eeuwse steden heerste. 
 Binnen de negentiende-eeuwse rationele stadsplanning namen vrijstaande 
gebouwen, gedenktekens en standbeelden een bijzondere plaats in. In Antwerpen 
hing de opkomst van de publieke beeldhouwkunst niet zozeer samen met momenten 
waarop “un régime laïque, optimiste et pédagogue” ingericht werd.1963 Zowel de 
liberale besturen van Loos, De Wael, Van Rijswijck, Hertogs en De Vos als de 
katholieke van Le Grelle en Van Put richtten standbeelden op. De beelden schonken 
Antwerpen een monumentaal karakter, maar stonden daarom niet altijd op plaatsen 
waar de rationalistische stedenbouwkundige principes golden. Ze sierden evengoed 
de historische pleinen met een grillige vormgeving. Bovendien kenmerkten niet 
alleen de publieke standbeelden het negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse 
Antwerpse stadslandschap, ook de eeuwenoude traditie van Maria- en heiligenbeelden, 
die aan huisgevels en op openbare pompen geplaatst werden, zette zich tussen 
1830 en 1914 actief  verder. Deze religieuze sculpturen gaven de Scheldestad een 
katholiek uiterlijk dat in de negentiende eeuw nog steeds gecultiveerd en, zoals een 
stadsbeschrijving van een reiziger weleens getuigde, geapprecieerd. Beide soorten 
beelden gaven vorm aan de stedelijke uitstraling, identiteit en burgerwaarden van 
Antwerpen.

Nuances in de negentiende-eeuwse Antwerpse politieke geschiedenis

Het complementair onderzoek liet toe om vanuit een lokaal perspectief  of, in navolging 
van Maiken Umbach, een second cities-perspectief  te werken, om meer ideologische 
invloeden op te sporen en om meer individuele en groepsgebonden actoren aan het 
woord te laten.1964 De lokale invalshoek bood een alternatief  voor de hoofdzakelijk op 
hoofdsteden gerichte en nationalistisch geïnterpreteerde stedenbouwgeschiedenis. 
Het nationalistische, liberale en moderne interpretatiekader waarmee de negentiende-
eeuwse standbeelden en architecturale en stedenbouwkundige realisaties bekeken 

1963  Agulhon, ‘La statuomanie et l’histoire’, 147.
1964  Umbach, ‘A tale of  second cities’, 662. 
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werden, deed te kort aan hun veelzijdige functies binnen het fysieke stadslandschap. 
De verruimde ideologische blik maakte het mogelijk dit te overstijgen. De aandacht 
voor een verscheidenheid aan actoren hing nauw samen met de dynamische invulling 
van het begrip macht, zoals vooropgesteld door onder meer Robert J. Morris, 
Tony Bennett en Patrick Joyce.1965 Deze maakte de veronderstelling mogelijk dat 
de politieke machtsgreep op de ruimte niet enkel van bovenuit opgebouwd werd, 
maar dat hij tot stand kwam vanuit een interactie tussen actoren onderling en 
tussen actoren en de fysieke omgeving. Belangrijk hierbij was dat, om het met de 
woorden van James Vernon te zeggen, “it [the civic landscape] articulated not 
only the competing narratives of  the community’s historical purpose and destiny, 
but also the roles of  different individuals and groups within those narratives.”1966 
De drie voornoemde uitgangspunten brachten uiteindelijk nieuwe inzichten in de 
klassieke Antwerpse politieke geschiedenis. Deze inzichten concentreerden zich 
rond verschillende spanningen die in de negentiende-eeuwse politieke geschiedenis 
en stadsgeschiedenis geregeld aan bod komen, zoals onder meer de lokaal versus 
nationale, de katholiek versus liberale, de esthetisch-pittoreske versus praktisch-
rationele en de democratisch versus top-down spanningen.

Nationaal vs. lokaal – Elk relaas over de negentiende-eeuwse Antwerpse politieke 
geschiedenis haalt vroeg of  laat de “moeilijke relatie met de moderne natiestaat” 
aan.1967 De stad leefde inderdaad geregeld op gespannen voet met de centrale 
overheid, maar bleef  er voor de realisatie van bepaalde projecten afhankelijk van. 
Om voldoende onderhandelingsmogelijkheden te behouden, mocht ze bijgevolg niet 
zomaar bruggen opblazen. Tijdens het Meetingbestuur, de periode waarin de relatie 
tussen de stad Antwerpen en de Belgische staat tot een dieptepunt wegzakte, polste 
Van Put bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar een financiële bijdrage voor 

1965  Morris, ‘Governance: two centuries of  urban growth’, 12; Bennett en Joyce, ‘Material powers’, 
2-9.
1966  Vernon, Politics and the people, 49.
1967  Beyen, Duerloo, Van Goethem en Van Loon, ‘Het calimerocomplex van de stad’, 74. 
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het standbeeld van Hendrik Leys. De burgemeester stond niet afkerig tegenover de 
inspraak van de centrale overheid die hier tegenover stond. 
 Wel bleef  het Antwerpse gemeentebestuur tussen 1830 en 1914 steeds op zoek 
naar een gunstig evenwicht tussen de stedelijke onafhankelijkheid en de inmenging 
van hogeruit. Voortvloeiend uit de lokale autonomie die de Belgische steden en 
gemeenten reeds eeuwenlang genoten, lag het beslissingsrecht inzake publieke 
standbeelden op lokaal niveau – dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk waar 
de beelden een nationale aangelegenheid waren. Vele bestuursleden wilden dit recht 
niet zomaar uit handen geven. Onder Van Put en tijdens de laatste twee decennia voor 
de Eerste Wereldoorlog werd de zwaarste kritiek geuit. Voor de bestuursleden van 
De Wael speelde deze kwestie minder aangezien de stadsadministratie voornamelijk 
zelf  de kosten van de beeldhouwwerken voor haar rekening nam.
 Brussel, dat als hoofdstad de meeste privileges genoot, moest het geregeld 
bekopen. De Antwerpse stadsbesturen voelden zich op vlak van schone kunsten 
achteropgesteld en speelden het statuut van hun stad als ‘second city’ uit. De onderlinge 
concurrentie was het gevolg van enerzijds artistieke ontwikkelingen – Brussel 
nam geleidelijk aan de eerste plaats van Antwerpen als artistiek centrum over – 
en anderzijds van de begunstiging door de centrale regering. Met de beelden en 
hun fysieke ruimte versterkten de Antwerpenaren het stedelijk patriottisme, dat op 
bepaalde momenten en zeker in de eerste decennia na 1830 bijdroeg tot de vorming 
van de Belgische identiteit, en maakten ze tegelijk een duidelijk statement dat de stad 
in staat was een eigen beleid te voeren. 

Liberaal vs. katholiek – Overeenstemmend met andere Europese steden viel de 
hoogconjunctuur van de Antwerpse statuomanie in de tweede helft van de negentiende 
eeuw onder het doctrinair liberale bewind van burgemeester Léopold de Wael. 
Tijdens de eerdere bestuursperiodes van Gérard Le Grelle, Jan Frans Loos en Jozef  
Cornelis Van Put vonden echter ook reeds opmerkelijke realisaties plaats. De eerste 
twee burgemeesters legden met een aantal verspreide ingrepen de fundamenten 
van wat zou uitmonden in een bijzonder politiek ruimtelijk bewustzijn onder Van 
Put en De Wael. Nog voor de liberale rationele stadsplanning en de statuomanie 
hun hoogtepunt in de jaren 1880 bereikten, paste het katholieke Meetingbestuur 
van Van Put de principes hiervan al toe. In de eerste vier decennia na de Belgische 



513

onafhankelijkheid waren de bestuursleden zich er met andere woorden evenzeer 
bewust van dat de materiële stedelijke ruimte een politieke geladenheid droeg, dat ze 
die geladenheid naar hun hand konden zetten en dat ze aldus politieke processen in 
een bepaalde richting konden sturen. 
 Antwerpse katholieke politici waren niet minder dan hun liberale collega’s 
begaan met een politieke machtsgreep op de stedelijke ruimte. Ze richtten niet alleen 
zelf  standbeelden op, maar zetten ook in op de instandhouding van de traditie van 
Maria- en heiligenbeeldjes. De manier waarop ze hun invloed deden gelden, verschilde 
naargelang hun concrete positie in de stedelijke politiek. Op momenten dat het 
burgemeesterschap een katholiek toebehoorde of  de katholieken in de gemeenteraad 
zetelden, stuurden ze de politisering rechtstreeks en via officiële weg mee. Wanneer 
de katholieke partij geen deel uitmaakte van het stadsbestuur legde ze zich niet 
zomaar neer bij een liberale opeising. Ze bood haar tegenstanders weerwoord via 
andere kanalen, waaronder de pers, en trachtte zo een exclusieve aanspraak door 
de liberalen te verhinderen. Op andere momenten repten de katholieke kranten met 
geen woord over beslissingen of  ceremonies rond standbeelden. Het lokte geregeld 
reactie uit bij de liberale tegenpartij die dit stilzwijgen wantrouwde. 
 De tegenstelling tussen de katholieke Le Grelle en Meetingperiode 
enerzijds en het liberale bewind van Loos, De Wael, Van Rijswijck, Hertogs en 
De Vos anderzijds was niet altijd even strikt te onderscheiden. In de beginperiode 
waren de standbeelden en Maria- en heiligenbeelden nauwelijks slachtoffer van 
partijpolitieke twisten. De wijk rondom de Leopold- en Charlottalei was dan wel 
volgens negentiende-eeuwse moderne stedenbouwkundige principes aangelegd, aan 
de onderhandelingen over de totstandkoming namen zowel liberale als katholieke 
politici – onder andere dankzij hun lidmaatschap van de Société du Boulevard Léopold 
– deel. Ook de verdere ontwikkeling van de wijk, door middel van de plaatsing van 
standbeelden, de bouw van de Sint-Jozefkerk en een betekenisvolle straatnaamgeving 
werd door diverse politieke krachten gestuurd. Vanaf  De Wael brak de clerico-
liberale strijd in de politieke opeising van de ruimte volledig los, maar onder Van 
Rijswijck nam als gevolg van zijn toegeeflijke houding de polemiek opvallend af. 
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Deze ingesteldheid was merkbaar in het aantal nieuwe religieuze gevelbeeldjes dat 
tussen 1892 en 1914 opnieuw toenam.
 De socialisten kwamen in het verhaal nauwelijks aan bod. Deze afwezigheid 
betekende niet dat ze zich niet om de politieke toe-eigening van de stedelijke ruimte 
bekommerden, evenmin dat de publieke standbeelden aan hun aandacht ontsnapten. 
Het debat over het delicate Congogedenkteken waarin de socialistische raadsleden zich 
mengden, vormde van dit laatste een duidelijk bewijs. De relatieve terughoudendheid 
van de socialistische zijde weerspiegelde juist haar standpunt dat een stedelijke 
overheid geen onnodige kosten moest maken aan bijvoorbeeld stadsverfraaiing, maar 
zaken moest realiseren die het algemeen belang en alle bevolkingsgroepen ten goede 
kwamen. Deze visie werd op verschillende momenten ook door katholieke raadsleden 
gedeeld. 
 Ten slotte is gebleken dat er niet alleen tussen partijen meningsverschillen 
bestonden, maar ook binnen partijen zelf. Liberale politici stonden niet altijd 
eensgezind achter de zogenaamd typisch liberale politisering van de ruimte. Het 
had niet veel gescheeld of  de Brabofontein, het doctrainair-liberale symbool bij 
uitstek, was op een andere plaats dan de Grote Markt opgericht. Bijna de helft van 
de raadsleden had voor een andere locatie gestemd. Door verschillende aspecten van 
de negentiende-eeuwse stadsontwikkeling, zoals de moderne liberale stedenbouw, 
de romantisch-nationalistische oprichting van standbeelden, de katholieke traditie 
van Maria- en heiligenbeeldjes en in beperkte mate de straatnaamgeving, in hun 
onderling verband te onderzoeken, werd duidelijk dat niet een enkele groep of  
ideologische familie het Antwerpse stadslandschap domineerde. Politieke actoren 
van uiteenlopende strekkingen hadden een subtiele of  doorslaggevende invloed op 
de stedelijke vorm- en betekenisgeving. 

Een strak gestuurd vs. ad-hocbeleid – Bepaalde bestuursvisies en -praktijken, zoals het 
concessiesysteem, bleven overeind gedurende de hele onderzoeksperiode en werden 
door de verschillende administraties, ongeacht de ideologische samenstelling van het 
bestuur in kwestie, zelfs verder ontwikkeld. Ook de Meetingpartij, die een radicaal 
nieuwe politieke cultuur propageerde, hield vast aan reeds bestaande bestuurstradties. 
Dit nam echter niet weg dat er tussen de verschillende besturen nuanceverschillen 
lagen. Aangezien er voor standbeelden nauwelijks een bouwreglemetering bestond, 
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heerste er onder Le Grelle en Loos weinig structuur in het oprichtingsproces van 
standbeelden. Tijdens Van Puts bestuur werden, vanuit de nood aan een beter 
omlijnde procedure, de eerste stappen richting centralisering en systematisering 
gezet. Het resultaat was dat het schepencollege van burgemeester De Wael in 
de periode 1872-1892 verschillende aspecten van het proces in handen nam. In 
de laatste twee decennia voor de Eerste Wereldoorlog vereenvoudigde vond een 
opvallende vereenvoudiging plaats. Ondanks de administratieve bureaucratisering 
die vele overheden ondergingen, nam de communicatie tussen het stadsbestuur en 
zijn instellingen drastisch af. Daarnaast werden meer en meer dossiers achter de 
schermen afgehandeld. 
 De procedurele centralisering had zijn weerslag op de vrijheid en inspraak 
van andere betrokken actoren, zoals oprichtingscommissies, verenigingen en 
beeldhouwers. Aanvankelijk kwamen vele standbeelden tot stand door toedoen van 
dergelijke verenigingen en beeldhouwers. Onder Van Put groeide het zelfbewustzijn 
en de zelfzekerheid van het stadsbestuur, dat alsmaar actiever optrad en andere 
actoren verdrong. Deze tendens zette zich verder tot de vroege jaren 1890, de 
periode waarin het maatschappelijk democratiseringsproces volop plaatsgreep. Van 
Rijswijcks bestuur begaf  zich meer en meer naar de achtergrond, zowel inzake 
de oprichting van publieke standbeelden als in de bouwdossiers van de Maria- en 
heiligenbeelden. Het culturele, artistieke en commerciële middenveld kreeg meer 
ruimte. Het trad nu niet langer alleen als initiatiefnemer op, maar oefende ook druk 
uit op de debatten die over de beelden gevoerd werden.
 Op sommige momenten werd de politisering van de stedelijke ruimte 
sterk vanuit het stadsbestuur gestuurd, op andere momenten was het een veel 
complexer kluwen waarbij verschillende actoren hun inbreng hadden. Tijdens de 
onderzoeksperiode waren vele stadsbestuursleden lid van de betrokken verenigingen, 
maatschappijen en oprichtingscommissies waardoor ze via officieuze weg eveneens 
invloed konden uitoefenen. Soms zorgde dit voor tweestrijd, bijvoorbeeld wanneer een 
raadslid zowel in de initiatiefnemende vereniging als in de stedelijke Commissie van 
Schone Kunsten zetelde en beide instanties een andere oprichtingsplaats verdedigden. 
Politieke banden, vriendjespolitiek en de ons-kent-onscultuur waren niet enkel, 
zoals Peter Clark beweerde,  tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw, maar 
evenzeer tussen 1850 en 1914 van tel. Daarnaast bevestigde dit proefschrift dat ook 
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sterke persoonlijkheden en culturele, wetenschappelijke en economische netwerken 
de politieke opeising van de stedelijke ruimte tekenden. 

Elitair vs. democratisch – De betrokkenheid van diverse actoren en de invloed van 
allerhande verenigingen, oprichtingscommissies en netwerken maakte dat de 
de burgerlijke en religieuze beelden meestal tot stand kwamen na uitvoerige 
onderhandelingen, wat in de lijn lag van Robbert J. Morris’ bewering dat de relatie 
tussen negentiende-eeuws stedelijk bestuur en andere maatschappelijke groepen 
“was much more one of  bargaining than control.”1968 Dit betekende echter nog 
niet dat de brede bevolking inspraak in de dossiers had. Het oprichtingsproces van 
publieke standbeelden bleef  een elitaire aangelegenheid, in de zin dat de Antwerpse 
bevolking zo goed als nooit betrokken werd. De initiatiefnemers – zij het nu de stad, 
bijzondere oprichtingscommissies of  verenigingen – deden via de organisatie van 
openbare inschrijvingen wel uitschijnen dat de stedelingen een onmisbare schakel 
vormden. Het leverde de eersten weliswaar een breed draagvlak, maar de laatsten 
geenszins medezeggenschap. De keren dat omwonenden hun stem lieten horen, gaf  
het stadsbestuur er geen gehoor aan. Zelfs in de bestuursperiode van de Meetingpartij, 
die de volkse en democratische waarden zogenaamd hoog in het vaandel droeg, 
bleef  de betrokkenheid van de inwoners beperkt tot de inhuldigingsceremonies. De 
burgerparticipatie waar het Meetingbestuur bij de stedenbouwkundige projecten van 
de Longchamps en het stadspark op inzette – maar waar het uiteindelijk geen rekening 
mee hield – liet het in de standbeeldendossiers volledig achterwege. Aangezien voor 
de plaatsing van Maria- en heiligenbeeldjes de Antwerpenaren de vrijheid genoten 
om een bouwaanvraag in te dienen, speelden ze bij dergelijk gevelbeelden een veel 
grotere rol. Ook hier behield het stadsbestuur echter het laatste woord en kon het 
zijn machtsgreep op de ruimte verstevigen of  juist laten vieren.
 De bewering van Stefan Couperus, Christianne Smit en Dirk Jan Wolffram 
dat “during the second half  of  the nineteenth century, ‘common interest’ became 
synounymous with the ‘wellbegeing of  the population’” ging voor deze studie niet 
altijd op.1969 De eerste twee burgemeesters Le Grelle en Loos kenden niet minder dan 
hun opvolgers de betekenis van het begrip ‘algemeen belang’. Zo zagen ze zichzelf  

1968  Morris, ‘Governance: two centuries of  urban growth’, 10.
1969  Couperus, Smit en Wolffram, ‘Introduction: local elites and urban politics’, xv.
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als vertegenwoordigers van alle Antwerpenaren en realiseerden ze projecten die 
het welzijn van de volledige bevolking ten goede kwamen. Loos verantwoordde de 
plaatsing van Boduognat op de Leopoldlei vanuit de overtuiging dat het de volledige 
Antwerpse bevolking ten goede kwam – het beeld zou immers bijdragen tot de lang 
gewenste stadsvergroting. Aan de andere kant handelden de besturen van na 1850 
nog regelmatig uit eigenbelang. De Wael en zijn collega’s plaatsen het monument 
Schelde Vrij in de Zuidwijk om de kans op een financiële aderlating voor de stad te 
reduceren. De oprichting van publieke standbeelden bleef  in Antwerpen tot 1914 
een bijzonder burgerlijk fenomeen. Hoewel op het einde van de negentiende eeuw 
de Belgische beeldhouwkunst alsmaar meer invloed ondervond van het opkomende 
socialisme, liet de Antwerpse tak dit middel links liggen.1970    
 Opvallend was ook de rol van de pers die er eveneens in slaagde gewicht in 
de schaal te leggen. Ze vormde niet zelden een mening over de uitgebeelde figuren, 
de vormgeving, de oprichtingsplaats of  de inhuldigingsceremonies. Hoewel kranten 
in deze periode sterk ideologisch gekleurd waren en lezers bijgevolg eerder eenzijdig 
informeerden, zorgden ze ervoor dat een groter publiek op de hoogte was van de 
gevoerde discussies en uiteindelijke beslissingen. Ze boden de Antwerpenaren 
bovendien een platform om via lezersbrieven hun mening te uiten. Parallel met 
toenemende inspraak van verenigingen en het algemene democratiseringsproces, 
deed naar het einde van de negentiende eeuw de pers haar invloed gelden. 

Praktisch-rationalistisch vs. esthetisch-pittoresk stadslandschap – Bij de plaatskeuze van 
een standbeeld speelden naast politieke drijfveren enkele algemene argumenten 
waardoor de bestuursleden zich in de verschillende periodes lieten leiden. Vaak 
werd een plek uitgekozen waarvan de (historische) betekenis verband hield met het 
uitgebeelde onderwerp. Dit was onder meer het geval bij de beelden van Boduognat, 
de Schelde Vrij en de Franse Furie, maar niet bij die van bijvoorbeeld Quinten Matsijs 
en Jacob Jordaens. Hier gaven eerder visuele en esthetische motivaties de doorslag. 
Raadsleden verwachtten van de kunstwerken dat ze hun omgeving verfraaiden. De 
decoratieve waarde bereikte haar grootste effect met een optimale zichtbaarheid van 
het beeld. Ideaal hadden voorbijgangers vanuit verschillende hoeken een open zicht 

1970  Wijnsouw, In search of  a national (s)cul(p)ture, 286-291.
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op de beelden. Op verkeerskundig vlak was zichtbaarheid eveneens een belangrijk 
aandachtspunt. De gemeenteraad verkoos drukbezochte plaatsen of  plaatsen waar 
veel passage was. Hiermee bevorderde hij meteen de pedagogische functie van de 
beelden. Hoe meer voorbijgangers het beeld zagen, hoe groter de impact van de 
boodschap die het uitdroeg. 
 Doorheen de onderzoeksperiode deelden vele raadsleden het verlangen naar 
een monumentaal stadsbeeld. Het gebrek aan ruime en geometrische pleinen leidde 
ertoe dat dit in de praktijk niet zomaar gerealiseerd kon worden. Verschillende 
beelden, vormden het centraal punt in een assenstelsel. Ze waren vanop grote afstand 
zichtbaar en domineerden bijgevolg een ruimer stadsbeeld. Andere beeldhouwwerken 
konden voorbijgangers echter pas opmerken wanneer ze er langs liepen. Zelfs de 
bekroning van de Nationalestraat – een lange straatas die naar Haussmanniaans 
voorbeeld een deel van de volkse Sint-Andrieswijk saneerde en de nieuwe Zuidwijk 
met het stadscentrum verbond – met het standbeeld van Theodoor van Rijswijck kon 
niet volgens de regels van de kunst uitgevoerd worden. Van Rijswijcks beeltenis werd 
niet op de straatas, maar op een flankerend pleintje opgesteld. De Nationalestraat met 
haar eenheidsbebouwing bood zelf  geen perspectief  op het beeld. In het algemeen 
leek Antwerpen, zoals ook in de historiografie beweerd wordt, tot in de vroege 
twintigste eeuw de monumentale stedenbouwkundige principes toe te passen. Uit 
de gemeenteraadsdebatten die rond de eeuwwisseling over de standbeelden en de 
Maria- en heiligenbeelden gevoerd werden, dreef  toch al een zekere drang naar een 
pittoreske omgang met het stadlandschap naar boven. Het besef  van de waarde van 
het historische stadslandschap sijpelde langzaam maar zeker door. 
 Uiteindelijk woog ook de ruimtelijke realiteit van Antwerpen door op de 
plaatskeuze. Le Grelles en Loos’ besturen waren aanvankelijk beperkt tot pleinen 
en wandelingen binnen de Spaanse omwalling, tot wanneer de laatste burgemeester 
opdracht gaf  voor de aanleg van de Leopold- en Charlottalei extra muros en er het 
standbeeld van Boduognat liet inhuldigen. Met de uiteindelijk officieel goedgekeurde 
stadsuitbreiding zag het stadsbestuur van burgemeester Van Put veel mogelijkheden 
in de nieuwe wijken. Eens voltooid zouden er verschillende pleinen voor standbeelden 
voorhanden zijn. De opvolgende bestuursleden onder De Wael kozen echter nooit 
voor de zone tussen de voormalige versterking en de nieuwe Brialmontomwalling. 
De Waels bestuur had met andere woorden niet zozeer nood aan een politieke 
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opeising van de woonwijken gelegen aan de stadsrand, maar des te meer van de 
historische stadshart, de Leien en het stadspark. Van Rijswijck, Hertogs en De Vos 
hielden eveneens vast aan deze laatste twee ruimtes. 
 De ruimtelijke spreiding van de standbeelden over de totale stadsoppervlakte 
bleef  beperkt. Met uitzondering van de gebieden die aan de Spaanse omwalling of  
latere Leien grensden – ook wel de oorspronkelijke vijfde wijk extra muros – was 
een machtsgreep op de nieuwe woonwijken minder urgent. De ideologieën die de 
Antwerpse besturen via de stedelijke ruimte verspreidden, hoefde niet tot in de 
huiskamers te reiken. De pleinen, kruispunten en squares in het stadscentrum en rond 
de Leien kenden een langere voorgeschiedenis, droegen een grotere symboolwaarde 
en werden veel drukker en door een meer divers publiek bezocht. Hiertegenover 
stonden de Maria- en heiligenbeelden die wel voornamelijk de gevels in woonwijken 
sierden. Hoewel een gering aantal in het nieuwe stadsgedeelte verscheen, bleven 
ook deze beeldjes vooral beperkt tot het historische stadshart waar de eeuwenoude 
traditie ruimtelijk gezien aan vasthing. Het katholieke stadslandschap werd tussen 
1830 en 1914 in stand gehouden en zelfs verder uitgebouwd. Via de religieuze 
gevelsculpturen kon het katholieke gedachtegoed levendig gehouden worden onder 
de bevolking.

Negentiende-eeuwse Antwerpse politieke ruimtes?

Dit proefschrift maakte duidelijk dat het opstellen van vastomlijnde definitie(s) 
en typologieën van politieke stedelijke ruimtes onmogelijk is. Uiteraard was dit in 
belangrijke mate het gevolg van de haast exclusieve aandacht voor ruimtes waarin 
publieke standbeelden opgericht werden. In de negentiende-eeuwse stad kwamen ook 
andere politieke ruimtes voor, zoals bijvoorbeeld die rond vergaderlokalen, politieke 
partijlokalen, volkshuizen en drukkerijen, maar deze bleven in dit onderzoek buiten 
beeld. Ook de aftoetsing van de Antwerpse casus aan het typologisch model van Pim 
Kooij brengt geen scherpe afbakening van stedelijke politieke ruimtes op. De Grote 
Markt fungeerde onder de verschillende bestuursperiodes dan wel als een ‘epicentral 
political space”, maar niet alle stadsbesturen zetten er even hard op in. Bovendien 
droeg dit politiek centrum, in tegenstelling tot wat in de literatuur doorgaans 
over dit type ruimte gesugereerd wordt, niet altijd een eendrachtige burgertrots 
en een krachtig politiek beeld uit. Achter het Antwerpse machtscentrum scholen 
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discussies die zelfs binnen homogeen samengestelde besturen gevoerd werden. De 
andere politieke ruimtes waren, zoals Kooij in zekere zin zelf  aangaf, diffuus. Ze 
namen doorheen de tijd niet een, maar meerdere rollen op zich. Onder burgemeester 
Van Put waren de Leien een voorbeeld van een ‘central political space’, maar met het 
ruiterbeeld van koning Leopold I fungeerden ze tegelijk als een ‘centripetal political 
space’. Eens burgemeester De Wael het standbeeld er weghaalde, behoorden de Leien 
weer uitsluitend tot de eerste categorie.
 In tegenstelling tot wat June Hargrove voor Parijs vaststelde, splitsten de 
beeldhouwwerken Antwerpen niet op in strikte liberale en katholieke stadsdelen. Wel 
bleken er stedelijke ruimtes te bestaan die doorheen de volledige onderzoeksperiode 
een belangrijke rol speelden in de politieke machtsgreep, zoals de Grote Markt, de 
Leien en het stadspark. Sommige van die ruimtes hadden een bijzondere betekenis 
voor een politieke groepering, waar tegenstanders dan gretig op inspeelden. De 
Meetingpartij propageerde het stadspark en zijn omgeving als een katholieke 
ruimte, maar later, onder burgemeester De Wael, eigenden de liberalen het door 
middel van onder meer standbeelden toe. In Antwerpen waren aan de hand van de 
standbeelden en Maria- en heiligenbeelden geen duidelijke politieke gebieden – met 
eventuele uitzondering van de Zuidwijk – af  te bakenen. De materiële symbolen 
toonden wel aan dat de verschillende ruimtes waartoe ze behoorden een gelaagde 
inhoud en geschiedenis droegen die (deels) door politieke actoren en gebeurtenissen 
opgesteld werden en die voortdurend overschreven konden worden. 
 De politieke betekenis en kracht van een stedelijke ruimte kan met andere 
woorden enkel begrepen worden wanneer de bebouwde omgeving als een palimpsest 
beschouwd wordt. De stedelijke ruimte was een onderhandelde ruimte die 
resulteerde in een politiek stadslandschap dat geproduceerd, ontwikkeld, aangevuld 
en aangepast werd en dat naargelang de specifieke periode, functie en context zelf  
politieke processen stuurde. In de verschillende ruimtes die in dit proefschrift aan 
bod kwamen, traden de liberale, katholieke en andere materiële symbolen die elkaar 
flankeerden in dialoog. Zelfs een uitgesproken liberaal standbeeld vertelde niet louter 
en alleen een ‘liberaal’ verhaal, het omvatte tegelijk de keerzijde van dat verhaal. Het 
lokte reacties uit van partijgenoten, politieke tegenstanders, de pers, verenigingen en 
stedelingen en bracht nieuwe politieke krachten en processen teweeg. De politieke 
families ondernamen wel pogingen om ruimtelijke connotaties die niet met hun 
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idealen strookten te ondermijnen, maar konden zich er nooit volledig van bevrijden. 
Opvallend was dan ook dat ze nooit radicaal met voorgangers of  tegenpartijen 
braken. Het stadsbestuur van De Wael haalde het Mariabeeld in de gevel van het 
stadhuis bijvoorbeeld niet weg, maar overtrof  het met de plaatsing van een eigen en 
grootser symbool: de Brabofontein.

Op sommige momenten mocht de waarde van de beeldhouwwerken in de politisering 
van de Antwerpse stedelijke ruimte niet overschat worden. De oprichters gebruikten 
ze soms louter als esthetische objecten om de stad te verfraaien of  als gedenktekens om 
de herinnering aan een figuur of  gebeurtenis levendig te houden. Ook economische 
drijfveren konden achter de oprichting van een standbeeld en een bepaalde plaatskeuze 
schuilen, zoals het geval was bij het eerder vernoemde voorbeeld van het standbeeld 
Schelde Vrij. Sommige beelden droegen een politiek-ideologische boodschap over, 
zonder meer. Met de verschillende Congogedenktekens maakten de besturen van Van 
Rijswijck, Hertogs en De Vos hun visie op de koloniale onderneming kenbaar, maar 
ze beïnvloedden niet rechtstreeks de koloniale politiek die rond de eeuwwisseling een 
belangrijke plaats in het stedelijk beleid innam.
 Op andere momenten gaven de beelden gestalte aan een politiek programma, 
leverden ze een actieve bijdrage aan de verkiezingspropaganda, functioneerden ze als 
onontkoombare drukkingsmiddelen in onderhandelingen en stuurden ze politieke 
processen en debatten: “political actors, […], not only “use” material infrastructures 
in order to realise their goals, but, what is more, these infrastructures are themselves 
part of, and agents in, the political system. They exert an influence of  their own on 
political conflicts and negotiations.”1971 De standbeelden bewezen dat de materiële 
stedelijke ruimte wezenlijk deel uitmaakte van de politieke macht die de Antwerpse 
stadsbesturen opbouwden. Door beeldhouwwerken op pleinen, langs straten en in 
parken op te richten, eigenden de opeenvolgende stadsbesturen bepaalde stedelijke 
ruimtes toe. Op deze manier verankerden ze niet alleen hun eigen politiek, maar 
voorkwamen ze tegelijk dat andere actoren er (een te strakke) greep op kregen. 
 Soms onthulden de fysieke objecten op zichzelf  weinig, maar toonden de 
achterliggende discussies, briefwisseling en administratieve organisatie wel aan hoe 

1971  Steinmetz en Haupt, ‘The political as communicative space’, 33.
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sterk het stadsbestuur zijn macht over de ruimte deed gelden en op welke wijze 
het zijn machtsgreep in stand probeerde te houden. Ondanks de steeds strengere 
wetgeving op de publieke ruimte en de steeds striktere bouwverordeningen was de 
politisering van de Antwerpse ruimte aan de hand van standbeelden geen rechtlijnige 
evolutie waarin de grip van de verschillende burgemeesters en hun bestuursleden 
steeds strakker werd. De mate van controle fluctueerde tussen, maar evengoed 
binnen de bestuursperiodes.

Of  het negentiende-eeuwse Antwerpse stadsbestuur zijn politieke macht over de 
stedelijke ruimte ook niet zonder de publieke standbeelden had kunnen uitbouwen, 
is nog maar de vraag. Zoals het recente voorval met de Buildrager getuigt, liggen 
stedelijke beslissingen over de locatie van standbeelden gevoelig. De verhuis van 
het beeldhouwwerk, dat symbool staat voor de Antwerpse havenarbeiders, van de 
zuidzijde van het stadhuis naar het openluchtdepot aan het Middelheimmuseum lokte 
reactie uit bij het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Haven van Antwerpen.1972 Het 
wantrouwen van de vakbonden wordt waarschijnlijk gevoed door het neoliberale 
stadsbestuur dat een openlijke strijd voert tegen hun macht. Van dergelijke 
dynamieken die publieke standbeelden teweeg brachten, moeten de negentiende-
eeuwse bestuurders zich zeker ook bewust geweest zijn. De beelden gaven hun een 
veelzijdig instrument om hun collega-politici en de stedelingen te bespelen. Een ding 
dat zeker gebleken is uit deze studie, is dat publieke standbeelden en meer algemeen 
de materiële stedelijke ruimte er niet alleen esthetisch en pedagogisch, maar evengoed 
politiek-ruimtelijk toe deden. 

1972  De Standaard, 22 mei 2018.







525

Lijst van afbeeldingen, grafieken 
en tabellen

Inleiding
 
Afbeelding 0.1 Situering van de Sint-Willibrorduskerk op het kadastrale perceelsplan 

van landmeter Dubray, 21 december 1814. 
Afbeelding 0.2 Schematische weergave van de zeven types stedelijke politieke ruimtes 

die Pim Kooij onderscheidde.

Hoofdstuk 1

Afbeelding 1.1 Detail uit de kaarten van Valerius-Jouan die de bebouwingskernen 
van de vijfde wijk extra muros aantoont, ca. 1854. 

Afbeelding 1.2 Het Justitiepaleis langs de Nijverheidslei (huidige Britselei), gebouwd 
tussen 1871 en 1874. 

Tabel 1.1 Overzicht Antwerpse burgemeesters, hun stadsbesturen en hun politieke 
kleur tussen 1830 en 1914. 

Tabel 1.2 Overzicht Antwerpse stadsingenieurs en stadsarchitecten. 
Afbeelding 1.3 De restauratieplannen van stadsarchitect Dens voor de eerste en 

tweede verdieping van het Antwerpse stadhuis, 10 juli 1879. 
Afbeelding 1.4 Afbraak van de huizen rondom het Sint-Walburgisplein die moesten 

verdwijnen ten gevolge van de rechttrekking van de Scheldekaaien tussen 1877 
en 1885.

Hoofdstuk 2

Grafiek 2.1 Overzicht van het aantal ingehuldigde standbeelden in België en in 
Antwerpen tussen 1830 en 1914.



526

Grafiek 2.2 Aantal initiatieven, effectief  gerealiseerde beelden en verplaatsingen van 
beelden onder elke Antwerpse burgemeester tussen 1830 en 1914.

Afbeelding 2.1 Het Nieuw plan der stad Antwerpen van steendrukker Martin Ghys en 
uitgever Henri Claes, 1885.

Afbeelding 2.2 Detail uit het vogelvluchtgezicht Anvers, vue prise au-dessus de la tête de 
Flandre van François Stroobant, 1852. 

Afbeelding 2.3 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et de son agrandissement général 
van Jean Baptist Van de Kerckhove, 1863. 

Afbeelding 2.4 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et de ses environs, eveneens van 
Jean Baptist Van de Kerckhove, 1869. 

Afbeelding 2.5 Het Plan instantané de la ville de’Anvers, getekend door een zekere 
E.V.D.H. en uitgegeven door Richard Huybrechts naar aanleiding van de 
Antwerpse Wereldtentoonstelling, 1894. 

Grafiek 2.3 Overzicht locaties van de opgerichte standbeelden in Antwerpen onder 
de verschillende burgemeesters tussen 1830 en 1914.

Afbeelding 2.6 Het standbeeld van Francis Dhanis op de Zuiderlei, twintigste eeuw. 
Grafiek 2.4 Overzicht thema’s van de opgerichte standbeelden in Antwerpen onder 

de verschillende burgemeesters tussen 1830 en 1914.
Grafiek 2.5 Overzicht herdachte periodes van de opgerichte standbeelden in 

Antwerpen onder de verschillende burgemeesters tussen 1830 en 1914. 
Afbeelding 2.7 Het standbeeld van Jan Frans Loos, 1880-1890. 
Afbeelding 2.8 Beeldhouwwerk van kunstschilder Theodoor Verstraete, 1909. 
Afbeelding 2.9 Het standbeeld van Evarist Allewaert, 1937. 
Grafiek 2.6 Overzicht evolutie aandeel initiatiefnemers per periode.
Tabel 2.1 Overzicht financiële bijdragen aan Antwerpse standbeelden van de 

Belgische staat in verhouding tot de stad Antwerpen. 
Tabel 2.2 Overzicht organisatie Departement Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

op nationaal Belgisch niveau en de bevoegde minsters.
Tabel 2.3 Overzicht organisatie nationale, provinciale en stedelijke overheden en hun 

politieke kleur tussen 1830 en 1914.
Grafiek 2.7 Overzicht aandeel initiatiefnemers onder de verschillende burgemeesters 

tussen 1830 en 1914.
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Tabel 2.4 Overzicht schepenen van Schone Kunsten en Openbare Werken tussen 
1830 en 1914.

Grafiek 2.8 Totaal aantal gerealiseerde beelden zonder en met wedstrijdprocedure 
onder de verschillende burgemeesters tussen 1830 en 1914.

Grafiek 2.9 Overzicht verenigingen en bijzondere comités als initiatiefnemers van 
een standbeeld per burgemeester (inclusief  niet-gerealiseerde standbeelden).

Tabel 2.5 Overzicht gemeenschapellijke leden van de Antwerpse gemeenteraad en de 
Société du Boulevard Léopold. 

Afbeelding 2.9 Detail uit de stadsplattegrond met aanduiding van de ondercomiteiten 
van het Comité central Monument de Wael en hun grondgebieden, 1893.

Hoofdstuk 3

Grafiek 3.1 Overzicht van het aantal teruggevonden verwijzingen naar nieuwe 
heiligen- en Mariabeeldjes in de literatuurinventarissen tegenover het effectief  
aantal teruggevonden bouwaanvragen van nieuwe heiligen- en Mariabeeldjes.

Afbeelding 3.1 Ontwerp van een gevelnis met Onze-Lieve-Vrouwbeeld voor het 
hoekhuis van de Willem Lepel- en Van Craesbeeckstraat, vermoedelijk getekend 
door de architect Ernest Dieltiens, 10 september 1894.

Afbeelding 3.2 Bestaande toestand en nieuw ontwerp van de voorgevel van het pand 
in de Sint-Antoniusstraat 72, getekend door de architect Ch. Janssens, 8 juni 1886.

Grafiek 3.2 Overzicht indieners van bouwaanvragen voor de plaatsing of  herstelling 
van Maria- en heiligenbeeldjes onder de verschillende Antwerpse burgemeesters 
tussen 1830 en 1914.

Grafiek 3.3 Overzicht nieuwe, herstelde of  verplaatste, geweigerde en afgebroken 
Maria- en heiligenbeeldjes onder de verschillende Antwerpse burgemeesters 
tussen 1830 en 1914.

Grafiek 3.4 Overzicht nieuwe, herstelde of  verplaatste, geweigerde en afgebroken 
Maria- en heiligenbeeldjes per jaartal tussen 1830 en 1914.

Grafiek 3.5 Overzicht van de goedgekeurde, afgekeurde en onbesliste bouwaanvragen 
tot de plaatsing, verplaatsing, herstelling of  vernieuwing van een heiligenbeeld 
onder de verschillende Antwerpse burgemeester.
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Afbeelding 3.3 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et ses environs van S. Mayer 
met aanduiding van de nieuw geplaatste en de verplaatste en herstelde Maria- 
en heiligenbeelden onder burgemeesters Le Grelle en Loos (periode 1831-1863), 
1860. 

Afbeelding 3.4 Detail uit het ‘Plan der stad Antwerpen’, opgesteld onder leiding van 
Gustave Royers, met aanduiding van de nieuw geplaatste en de verplaatste en 
herstelde Maria- en heiligenbeelden onder burgemeester Van Put (periode 1863-
1872), 1908. 

Afbeelding 3.5 Detail uit het ‘Plan der stad Antwerpen’, opgesteld onder leiding 
van Gustave Royers, met aanduiding van de nieuw geplaatste, de verplaatste 
en herstelde, de geweigerde en de afgebroken Maria- en heiligenbeelden onder 
burgemeester De Wael (periode 1872-1892), 1908. 

Afbeelding 3.6 Detail uit het ‘Plan der stad Antwerpen’, opgesteld onder leiding 
van Gustave Royers, met aanduiding van de nieuw geplaatste, de verplaatste en 
herstelde, de geweigerde (oranje) en de afgebroken Maria- en heiligenbeelden 
onder burgemeesters Van Rijswijck, Hertogs en De Vos (periode 1892-1914), 
1908. 

Afbeelding 3.7 De Veemarkt met links in de voorgrond de wijkpomp bekroond met 
een Onze-Lieve-Vrouwbeeld en in de achtergrond de Sint-Pauluskerk, 1850-1878.

Hoofdstuk 4

Tabel 4.1 Samenstelling van het Antwerpse stadsbestuur na de verkiezingen van 
februari 1831.

Afbeelding 4.1 De vrijheidsboom centraal voor het stadhuis op de Grote Markt, 
1860-1885. 

Afbeelding 4.2 Tekening van J. Beunis die de inhuldigingsceremonie van de 
vrijheidsboom op de Antwerpse Grote Markt op 17 april 1831 uitbeeldt. 

Afbeelding 4.3 De Groenplaats met in het midden het standbeeld van Rubens, tweede 
helft negentiende eeuw. 

Afbeelding 4.4 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et ses environs van S. Mayer met 
aanduiding van de locaties waar proefopstellingen voor het Rubensstandbeeld 
georganiseerd werden, 1860. 
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Afbeelding 4.5 De Groenplaats met centraal de kiosk en het Rubensstandbeeld. 
Afbeelding 4.6 Detail uit het rooilijnplan van Verly met centraal onderaan het Sint-

Walburgisplein, centraal in het midden de Grote Markt en rechts bovenaan de 
Groenplaats, 1803. 

Afbeelding 4.7 Detail uit de plattegrond van Antwerpen uitgegeven door F. Tessaro, 
1841. 

Afbeelding 4.8 Gravure van M. Ropoll voor een hotelreclame, ca. 1840. 
Afbeelding 4.9 Detail uit het vogelvluchtgezicht op Antwerpen van Joris Hoefnagel, 

1598. 
Afbeelding 4.10 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et ses environs van S. Mayer met 

aanduiding van de locaties waar proefopstellingen voor het standbeeld van Van 
Dyck georganiseerd werden, 1860 . 

Afbeelding 4.11 Het standbeeld van Van Dyck op het Museumplein voor de Antwerpse 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, 1876.

Afbeelding 4.12 De ‘Vrijheid van Antwerpen’ tussen 1592 en 1637. 
Afbeelding 4.13 Ontwerp voor de Boulevard Léopold van architect Johan Van Gastel, 

goedgekeurd door de koning en de gemeenteraad van Antwerpen, 1858.
Afbeelding 4.14 Het standbeeld van Boduognat op het kruispunt van de Leopold- en 

Charlottalei, 1868.

Hoofdstuk 5

Afbeelding 5.1: Ets van het allegorisch standbeeld van de stad Antwerpen kronende 
het borstbeeld van David Teniers II. 

Afbeelding 5.2 Grondplan van de Promenade du glacis op de noordelijke zijflank van 
het fort Herentals met het locatievoorstel voor het standbeeld van Theodoor van 
Rijswijck van stadsarchitect Pieter Dens, 1864.    

Afbeelding 5.3 Standbeeld van Theodoor van Rijswijck in het Antwerpse stadspark.    
Afbeelding 5.4 Het monument van Gilbert Van Schoonbeke.    
Afbeelding 5.5 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et de ses environs van Jean Baptist 

Van de Kerckhove met aanduiding van het plein (gele cirkel, nr. 34) tussen de 
Leysstraat en de Kunstlei waar het standbeeld van David Teniers II op 18 augustus 
1867 ingehuldigd werd, 1869. 
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Afbeelding 5.6 De Vlaamse Schouwburg langs de Handelslei (huidige Italiëlei), 
ongedateerde foto.

Afbeelding 5.7 Details uit de plannen Plan de la ville d’Anvers et de son agrandissement 
général (links) en Plan de la ville d’Anvers et de ses environs van (rechts), beiden van 
Jean Baptist Van de Kerckhove, met aanduiding van de Statiestraat en Leysstraat, 
1864 en 1869. 

Afbeelding 5.8 Detail uit het plan Anvers van Jean Baptist Van de Kerckhove met 
aanduiding van de square op de Maria-Louizalei waar het standbeeld van Hendrik 
Leys opgesteld werd, 1870. 

Afbeelding 5.9 Detail uit het Projet de transformation des terrains militaires de la 
vieille enceinte et des quartiers incorporés dans la nouvelle enceinte van stadsingenieur 
Théodore Van Bever met aanduiding van het plein ter hoogte van de voormalige 
Borgerhoutsepoort waar de ingenieur een plaats voorzag voor het ruiterstandbeeld 
van koning Leopold I , 1864. 

Afbeelding 5.10 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et de ses environs van Jean Baptist 
Van de Kerckhove met aanduiding van de locatie waar het ruiterstandbeeld van 
koning Leopold I ingehuldigd werd, 1869. 

Afbeelding 5.11 De inhuldigingsceremonie van het standbeeld van koning Leopold I, 
georganiseerd door de Antwerpse Kamer van Koophandel, op het private terrein 
tussen de vroegere Willemsstraat, Kunstlei en Mechelsesteenweg bij, 2 augustus 
1868. 

Hoofdstuk 6

Afbeelding 6.1 De inhuldiging van de Brabofontein op 21 augustus 1887, 21 augustus 
1887.

Afbeelding 6.2 Grondplan van de Van Dijckkaai (huidige Ernest Van Dijckkaai) 
waarop stadsingenieur Gustave Royers met een rode stip de plaats voor de 
Brabofontein aanduidde, 1885.

Afbeelding 6.3 Zicht op de Van Dijckkaai tijdens de rechttrekking van de 
Scheldekaaien, 1877-1884.

Afbeelding 6.4: De Brabofontein, 1890-1910.
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Afbeelding 6.5 Detail van de Sint-Jorispoort uit het Antwerpse stadsgezicht van 
Virgilius Bononiensis, 1565. 

Afbeelding 6.6 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et de son agrandissement général 
van Jean Baptist Van de Kerckhove, 1868. 

Afbeelding 6.7 Het ruiterstandbeeld van koning Leopold I op de Leopoldplaats, ca. 
1889. 

Afbeelding 6.8 Detail uit het plan Anvers van Jean Baptist Van de Kerckhove, 1870. 
Afbeelding 6.9 Detail uit het Nouveau plan guide de la ville d’Anvers van Aloïs Scheepers 

met aanduiding van de Maria-Louizalei waar het standbeeld van Hendrik Leys op 
19 augustus 1873 ingehuldigd werd, 1874.

Afbeelding 6.10 Het standbeeld van kunstschilder Hendrik Leys op de square van de 
Maria-Louizalei, 1880-1890.

Afbeelding 6.11 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et ses environs van Richard 
Huybrechts met aanduiding van de Kipdorpbrug die aan de Leien en 
Gemeenteplaats grensde en waar de Vlaamse schouwburg tussen 1869 en 1874 
gebouwd werd, 1888.

Afbeelding 6.12 De Franse Furie prijkte voor de Vlaamse schouwburg op de 
Kipdorpbrug, tweede helft negentiende eeuw.

Afbeelding 6.13 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et de son agrandissement général 
van Jean Baptist Van de Kerckhove, 1868. 

Afbeelding 6.14 Het standbeeld van voormalig burgemeester Jan Frans Loos op de 
Loosplaats, 1898. 

Afbeelding 6.15 Detail van de Leopoldlei en omgeving uit het Plan instantané de la 
ville d’Anvers van Richard Huybrechts, 1885. 

Afbeelding 6.16 Het monument ter ere van voormalig burgemeester Jan Frans Loos 
voor de Sint-Jozefkerk op de Loosplaats, ongedateerd.

Afbeelding 6.17 Detail uit het Nouveau plan guide de la ville d’Anvers van Aloïs Scheepers 
met aanduiding van de drie locaties die beeldhouwer Jacques de Braekeleer voor 
zijn standbeeld van Quinten Matsijs in gedachten had, 1874.

Afbeelding 6.18 Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et ses environs van Huybrechts 
met aanduiding van de standbeelden van Quinten Matsijs en Jacob Jordaens aan 
de twee hoekpunten van het stadspark, 1888.
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Afbeeldingen 6.19 en 6.20 De standbeelden van Matsijs en Jordaens, 1880-1890 en 
1889.

Afbeelding 6.21 Het gedenkteken van Jan van Beers in het staspark, 1904. 
Afbeelding 6.22 De inhuldigingsceremonie van het standbeeld van Evarist Allewaert, 

28 september 1890.
Afbeelding 6.23 Het standbeeld van Allewaert in het stadspark, 1890. 
Afbeelding 6.24 Het Onze-Lieve-Vrouwecollege van de Jezuïeten langs de Kunstlei, 

ongedateerd. 
Afbeelding 6.25 Het Jezuïetenplein, in 1883 herdoopt tot Conscienceplein, 1912. 
Afbeelding 6.26 Het interieur van de Consciencebibliotheek, 1883.
Afbeelding 6.27 Kopergravure van het Jezuïetenplein van Jacob Neeffs, circa 1680.
Afbeelding 6.28 De barokke Carolus Borromeuskerk, 1898. 
Afbeelding 6.29 Het Mariabeeld op de pomp van de Kleine Markt, 1890.
Afbeelding 6.30 Vogelvluchtgezicht op het zestiende-eeuwse Antwerpen van Joris 

Hoefnagel, 1598. 
Afbeelding 6.31 Het Plan d’appropriation des terrains de la citadelle du Sud, opgetekend 

door Aloïs Scheepers, waarmee de inrichting van de nieuwe wijk ‘t Zuid vastgelegd 
werd, 18 september 1875. 

Afbeelding 6.32 Het monument Schelde Vrij op de Marnixplaats in de Zuidwijk, 
1880.

Afbeelding 6.33 Een detail uit het Plan de la ville d’Anvers et ses environs van Huybrechts, 
1888

Afbeelding 6.34 Zicht vanuit de Tolstraat op de Marnixplaats, 1899. 
Afbeelding 6.35 Het plan voor de aanleg van de Nationalestraat naar ontwerp van de 

Parijse ingenieur Hubert Pierquin.
Afbeelding 6.36 Een aquarel van de Boeksteeg van Jozef  Linnig, 1877, en een zicht 

op de Nationalestraat tussen de IJzerenwaag en de Groenplaats, 1895.
Afbeelding 6.37 Het standbeeld van Theodoor van Rijswijck in het plantsoen op de 

Van Rijswijckplaats (de vroegere IJzerenwaag), ongedateerd.
Afbeelding 6.38 Schilderij van Johan Barthold Jongkind met als titel ‘De IJzerenwaag 

in Antwerpen met de Sint-Andrieskerk’ uit 1867. 
Afbeelding 6.39 Zicht vanuit de IJzerenwaag op de van Rijswijckplaats, ongedateerd. 
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Afbeelding 6.40 Het Steen tijdens de afbraakwerken in functie van de rechttrekking 
van de Scheldekaaien, 1878. 

Afbeelding 6.41 De Willem Ogierplaats met bovenop de balustrade het borstbeeld 
van Willem Ogier, 1900-1930.

Afbeelding 6.42 De inhuldigingsceremonie van het borstbeeld Ogier bij, 14 september 
1890.

Hoofdstuk 7

Afbeelding 7.1 De pompzuil van de Kleine Markt bekroond door een Onze-Lieve-
Vrouwbeeldje, 1900.

Afbeelding 7.2 De pompzuil met de Heilige Catharina op de Vrijdagmarkt, 
ongedateerd.

Afbeeldingen 7.3 en 7.4 De Leysstraat voor en na de aanpassingswerken in 1898. 
Afbeelding 7.5 Het gedenkteken van kunstschilder Theodoor Verstraete in het 

Antwerpse stadspark, 1909.
Afbeelding 7.6 Toespraak van schepen Frans Van Kuyck hield tijdens de 

inhuldigingsceremonie van het standbeeld van Theodoor Verstraete, 1909.
Afbeelding 7.7 Het Plan instanté de la ville d’Anvers van Richard Huybrechts met 

aanduiding van de driehoekige Warande die ten zuidoosten van het historische 
stadscentrum binnen de Leien gelegen was, 1894.

Afbeelding 7.8 Het Nederlandsch Lyrisch Tooneel of  de Vlaamse Opera, naar ontwerp 
van stadsarchitect Alexis Van Mechelen en architect Emiel Van Averbeke, eerste 
helft twintigste eeuw.

Afbeelding 7.9 De Kunstlei (huidige Frankrijklei) waar het gedenkteken van Peter 
Benoit opgericht zou worden, 1913.

Afbeelding 7.10 Het monument Pieter Appelmans van beeldhouwer Jef  Lambeaux, 
gefotografeerd door Gustave Hermans.

Afbeelding 7.11 De Antwerpse kathedraal met rechts de onafgewerkte toren 
waartegen het standbeeld van Pieter Appelmans opgesteld zou worden.

Afbeelding 7.12 Het standbeeld van voormalig burgemeester Léopold De Wael voor 
het Koninklijk Atheneum op de Gemeenteplaats. 



534

Afbeelding 7.13 Het standbeeld van burgemeester De Wael. 
Afbeelding 7.14 De Geuzenhofkens op de Gemeenteplaats, 1906.
Afbeelding 7.15 Het standbeeld van Camille Coquilhat in de Warande (huidige 

Koning Albertpark), 1977. 
Afbeelding 7.16 Het standbeeld van Camille Coquilhat, 1900-1930.
Afbeelding 7.17: Detail uit het Plan de la ville d’Anvers et ses environs van Schotte & Van 

Eeckhout met aanduiding van de twee locaties die in het wedstrijdprogramma van 
het Congogedenkteken opgenomen zouden worden, ca. 1901-1910.

Afbeelding 7.18 De Fontaine Molière (1844) in Parijs.
Afbeelding 7.19 De afgesneden hoek tussen de Jezus- en Leysstraat waar het 

Antwerpse stadsbestuur het Congogedenkteken zou oprichten, eerste helft 
twintigste eeuw.

Afbeelding 7.20 Het Congogedenkteken van de Antwerpse Kamer van Koophandel 
in het stadspark, 1930.

Afbeelding 7.21 Detail van het standbeeld van baron Auguste Lambermont dat 
vervaardigd werd door de Brusselse beeldhouwer Léandre Grandmoulin en de 
Brusselse architect Frans van Holder, 1900-1930.

Afbeelding 7.22 Het standbeeld van baron Francis Dhanis van de Antwerpse 
beeldhouwer Frans Joris, 1919-1925.

Afbeelding 7.23 Het monument van baron Lambermont op de Lambermontplaats in 
de Antwerpse Zuidwijk, eerste helft twintigste eeuw.

Afbeelding 7.24 Het gedenkteken van baron Dhanis in de square voor de Sint-
Michiel-en-Petruskerk op de Zuiderlei (huidige Amerikalei), 1926.

Afbeelding 7.25 Detail uit de plattegrond Anvers monumental itinéraire pratique de 
l’étranger dans la ville d’Anvers van Alphonse Stappaers met aanduiding van de 
Coquilhatstraat, Emiel Banningstraat, Lambermontplaats en Baron Dhanislei, 
ca.1909.
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Oorspronkelijk idee
1826

Matthijs Van Bree -> kerncommissie Matthijs Van 
Bree, baron Philippe de Pret en burgemeester ridder 
Florent van Ertborn

Initiatief 1836 Société des Sciences, Lettres et Arts d’Anvers

Commissie /                                                                                      (wel commissies voor de 
feesten)

Financiering

40357,5 BF

Société des Sciences, Lettres et Arts d’Anvers (beeld en 
feesten) (openbare inschrijving, alleen Antwerpenaren 
+ tentoonstelling)
Financiële problemen: stad neemt uiteindelijk de 
kosten op zich

10000 BF Staat (Ministerie van Binnenlandse Zaken)

5000 BF Provincie

Beeldhouwer Willem Geefs

Thema Kunstschilder – 1577-1640 – Barok

Beeld Figuur ten voeten uit, meer dan levensgroot
In eigentijdse zwierige kledij, degen met gevest op linkerheup
Attributen: tabouret, hoed met veer, schilderspalet
Niet alleen schilder, maar ook diplomaat (halsketting, degen) herdacht

Appendix

1. Pieter Paul Rubens

Algemene infofiches van de publieke standbeelden opgericht in Antwerpen 
tussen 1830 en 1914.
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Locatie voorstellen Sint-Walburgisplein
Meir
Groenplaats

Locatie (1) Sint-Walburgisplein

Inhuldiging

25/08/1840

Rubensfeesten (200ste verjaardag overlijden 
Rubens)
Redevoeringen burgemeester Gerard Le Grelle, 
Théodore Teichmann, Gustaaf Wappers en Hendrik 
Conscience

Locatie (2) Groenplaats

Plaatsing 9/08/1843 Kleine plechtigheid

Inscriptie PETRO PAULO / RUBENS / CIVI OLIM SUO / S.P.Q.A. / SUMPTIB 
PUBL. ET PRIV. / P / MDCCCXXXX (De senaat en het volk van 
Antwerpen hebben dit monument met publieke en private gelden 
opgericht voor Petrus Paulus Rubens, ooit burger van hun stad. 
1840)

1896
Voorstel De Vlaamsche Wacht voor Vlaams 
opschrift, samen met een Duits/Frans: niet 
goedgekeurd
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Initiatief 1849 Leonard De Cuyper

Commissie /

Financiering ? Kunstenaar en enkele individuele/private bijdragen

Geweigerd
Loterij standbeeld De Canadese Vrouw door Leonard 
De Cuyper

?
Cercle artistique, littéraire et scientifique d’Anvers 
d.m.v. openbare inschrijving, feesten en loterij

4500 BF
Stad Antwerpen: fundering, voetstuk, hekwerk, 
opschrift, plaatsing

500 BF Provincie Antwerpen

? Staat (Ministerie van Binnenlandse Zaken)

Beeldhouwer Léonard De Cuyper

Thema Kunstschilder – 1599-1641 – Barok 

Beeld Figuur ten voeten uit, meer dan levensgroot
In eigentijdse kledij: korte schoudermantel, hoed met grote veer
Attributen: ovale versierde lijst met daartegen bundel tekenpapieren 
met tekst

Locatie (1) voorstellen Suikerrui (De Cuyper en de door hem samengestelde commissie)
Museumplaats of Minderbroedersrui (stadsarchitect Bourla)
Graanmarkt, Meirbrug, Suikerrui of Muntplein (CvSK)
Idem + Sint-Walburgisplein (GR)
Muntplein (CvSK – 1851 en 1854)
Kleine Markt, Museumplein, Grote Markt, Sint-Jansvliet (raadslid 
Gevers?)
Kleine Markt, Mechelseplein, Museumplein, Paardenmarkt, 
Falconplein, Minderbroedersrui en Grote Markt (proefopstellingen)

Locatie (1) Museumplein 

2. Antoon Van Dyck
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Inhuldiging

18/08/1856

Driedaagse feesten 25-jarig koningschap
Redevoeringen Nicaise De Keyser (directeur 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) en 
Lodewijk Gerrits (lid Toneel en Letterkundige 
Maetschappy De Dageraed)
Aanwezigheid koninklijke familie

Locatie (2) voorstellen Blauwtorenplein/Oude Vaartplaats (1894 La Métropole)

Locatie (2) Gemeenteplaats (Geuzenhofkens)

Plaatsing 1901 /

Inscriptie Antonio Van Dyck / CIC[c.omgekeerd]. IC[c.omgekeerd] CCC LVI.

Initiatief 5/08/1858 Minister van Binnenlandse Zaken Charles Rogier

Commissie /

Afgesproken 
financiering

8000 BF Staat

4000 BF
4000 BF

Stad Antwerpen
Stad Antwerpen: voetstuk

Uiteindelijke 
financiering

12000 BF Staat

15007,20 BF Stad Antwerpen

Beeldhouwer Joseph Ducaju

Thema Leider van de Nerviërs – 57 v.Chr. slag aan de Sabis tegen Julius Caesar 
– Klassieke oudheid

Beeld Meer dan levensgroot
Gekwetste figuur (met een Romeins zwaard in de zijde), bijna naakt, 
half zittend op twee neergevelde Romeinen
Attributen: lans in de linkerhand

3. Boduognat
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Initiatief 5/08/1858 Minister van Binnenlandse Zaken Charles Rogier

Commissie /

Afgesproken 
financiering

8000 BF Staat

4000 BF
4000 BF

Stad Antwerpen
Stad Antwerpen: voetstuk

Uiteindelijke 
financiering

12000 BF Staat

15007,20 BF Stad Antwerpen

Beeldhouwer Joseph Ducaju

Thema Leider van de Nerviërs – 57 v.Chr. slag aan de Sabis tegen Julius Caesar 
– Klassieke oudheid

Beeld Meer dan levensgroot
Gekwetste figuur (met een Romeins zwaard in de zijde), bijna naakt, 
half zittend op twee neergevelde Romeinen
Attributen: lans in de linkerhand

Locatie voorstellen Promenade du glacis (openbare wandeling talud Spaanse omwalling)
Sint-Walburgisplein
Leopoldlei (huidige Belgiëlei) (kruispunt met Charlottalei)
Kruispunt Charlottalei en promenade du glacis (huidige Loosplaats)

Locatie (1) Rondpunt Leopoldlei (huidige Belgiëlei) en Charlottalei

Inhuldiging
17/08/1861

Gemeentefeesten
Redevoering schepenn Delvaux (liberaal en 
vrijmetselaar), heer De Taey (professor 

Inscriptie BODUOGNAT / OPPERHOOFD DER NERVIËRS / MOED EN 
VADERLANDSLIEFDE / OPGERIGT IN 1861
BODUOGNAT / CHEF DES NERVIENS / VALEUR ET PATRIOTISME / 
ELEVE EN 1861
ONZE VOOROUDERS / AANGEVALLEN DOOR DE ROMEINEN / 
ONDER JULIUS CAESAR / 57 JAER VOOR CHRISTUS GEBOORTE / 
VERDEDIGEN DAPPER DE ONAFHANKELIJKHEID DES VADERLANDS
ATTAQUES PAS LES ROMAINS / SOUS JULES CESAR / 57 ANS 
AVANT JESUS-CHRIST / NOS ANCETRES / DEFENDIRENT 
VIGOUREUSEMENT / L’INDEPENDENCE DE LA PATRIE
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Initiatief
22/10/1860

Société de Pharmacie d’Anvers (voorzitter Charles 
Rigouts)

Commissie Speciale commissie (voorzitter apotheker Bernard Van Pelt, Florent 
Olislaeger, Charles Rigouts, B. Van Bauwel en Jos Cardemans)

Financiering ? Openbare inschrijving

1000 BF ? Staat

? Stad Antwerpen (fundering)

Beeldhouwer Pierre-Joseph De Cuyper

Thema Wetenschappen – Apotheker, botanicus – 1517-1599 – 16de eeuw

Beeld Figuur ten voeten uit
In eigentijdse kledij, degen: zware mantel om schouders
Attributen: bosje planten in linker- en rechterhand, gezegeld 
perkament dat op drie folianten ligt, grote vijzel met stamper

Locatie (1) voorstellen Longchamps (openbare wandeling talud Spaanse omwalling)

Locatie (1) Longchamps (openbare wandeling talud Spaanse omwalling)

Inhuldiging
17/08/1861

Gemeentefeesten
Redevoering Charles Rigouts en kort antwoord 
burgemeester Jan Frans Loos

Locatie (2) voorstellen Stadspark
Keilig: Louiza-Marialei of rondpunt Sint-Jorisplein (huidige Loosplaats), 
later Kruidtuin

Locatie (2) Kruidtuin (voor rotonde serre)

Plaatsing Juni 1869 /

4. Pieter van Coudenberghe
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Inscriptie Voorzijde: PETRO COUDENBERG / Antverpiae seculo XVI et nato 
et Pharmaciam professo / Qui primus e pharmacopoeis de arte sua 
scripsit / Et eximia botanicae scientia inclaruit.
Achterzijde: SOCIETAS ANTVERPIENSIS PHARMACOPOERUM / 
XVII die novembris M.D.CCC.LX / annum suae institutionis vicesimum 
quintum celebrans / Hoc monumentum erigere decrevit / Ut illius 
solennitatis et egregii viri memoria servaretur / mense vero augusto 
M.D.CCC.LXI / Suo et aliorum aere collato / P.

(Voorzijde: Voor Petrus Coudenberg / geboren in Antwerpen in de 
16de eeuw en van beroep apotheker / de eerste van de apothekers 
die over zijn kunde heeft geschreven / en roem verwierf door zijn 
buitengewone kennis van de plantkunde.
Achterzijde: De Antwerpse Vereniging van Apothekers heeft op 26 
november 1860 besloten / door middel van privé-inschrijvingen / dit 
monument op te richten om haar 25-jarig bestaan te vieren / en om de 
herinnering aan een eminent geleerde in ere te houden.)

5. Theodoor van Rijswijck

Initiatief
1862

Maatschappij  van Rhetorica “Jong en Leerzuchtig” 
(voorzitter Leonard de Cuyper)

Commissie /

Financiering ? Maatschappij Rhetorica “Jong en Leerzuchtig”

2366 BF Stad Antwerpen (voetstuk en plaatsing)

Beeldhouwer Léonard de Cuyper

Thema Literator – Vlaams activist – 1811-1849 – 19de eeuw 

Beeld Figuur ten voeten uit, meer dan levensgroot
In eigentijdse kledij: linkerduim hakend onder de rand van de jas
Attributen: papierrol, boomstronk met olijftakken
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Locatie voorstellen Promenade du glacis (noordzijde fort Herentals)

Locatie (1) Promenade du glacis (noordzijde fort Herentals)

Inhuldiging
24/08/1864
(uitgesteld)
28/08/1864

Gemeentefeesten
Redevoeringen Lodewijk Gerrits (Vlaamsgezind 
liberaal raadslid), Michiel Van der Voort, Demartelaer 
(ondervoorzitter Brusselse maatschappij De 
Wijngaerd)

Verplaatsing voorstellen Stadsbouwmeester Dens: stadspark (drie mogelijkheden, 
voornaamste rechtover estaminet “Le Longchamp”)
Bijzondere Commissie (raadsleden Ommeganck, Gerrits, Mathot en 
Bellemans): volgen voorstel Dens 
(stadsingenieur Theodore Van Bever kant zich tegen)
Raadslid Clément Ommeganck: één van de kruispunten Leien
College: Simonsstraat (naast wandeling ijzeren-weg waar zich Maagd 
van Antwerpen en Van Schoonbeke bevinden)

Locatie (2) Stadspark

Plaatsing 1870 /

Verplaatsing voorstellen IJzerenwaag

Locatie (3) IJzerenwaag

Plaatsing
5/10/1884

Groote Feesten in de 4de wijk
Redevoeringen Leopold de Wael (burgemeester) en 
Nicolaas Cupérus (Vlaamsgezind liberal raadslid)

Inscriptie AAN / THEODOOR VAN RYSWYCK / MDCCCLXIV
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Initiatief 1856 Inwoners vijfde wijk (rond Sint-Willibrordusparochie)

Commissie Comiteit voor Carnot s’ standbeeld (voorzitter E. Verhaegen, 
secretaries Jan van Rijswijck)

Financiering / /

Beeldhouwer Leonard De Cuyper

Beeldhouwer Franse Revolutie – militair – 1753-1823 – 18de-19de eeuw

Locatie voorstellen Plein Sint-Willibrorduskerk                  => geweigerd

Locatie (1) Carnotplein (huidige Laar) (= Borgerhout)

Plaatsing 1 mei 1865 /

Inscriptie /

6. Lazarus Carnot

Initiatief
1864

Algemeene Regelingscommissie Feesten van 1864 
(voorzitter Charles François d’Hane Steenhuyse)

Commissie /

Financiering 2-3000 BF Stad Antwerpen

Beeldhouwer Jan van Arendonck

Thema Ondernemer en mercantilist – urbanist – 1519-1556 – 16de eeuw

Beeld Allegorisch beeld: stad Antwerpen, ten voeten uit, in lange tuniek met 
stedenkroon op hoofd
Borstbeeld Van Schoonbeke met krans boven het hoofd
Attributen: Mercuriusstaf

7. Gilbert Van Schoonbeke
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Locatie voorstellen Promenade du glacis 
(Algemeene Regelingscommissie Feesten van 1864)
Promenade du glacis (noordzijde lunet Herentals) 
(stadsingenieur Th. Van Bever en Commissie van Schone Kunsten)
Kruispunt Charlottalei, Moretuslei en Avenue Promenade des Glacis 
(huidige Loosplaats) 
(J. van Arendonck, later ook Algemeene Regelingscommissie en 
stadsingenieur Th. Van Bever)
Kruispunt Moretuslei en Leopoldlei, naast spoorwegbedding 
(stadsarchitect P. Dens, Commissie van Schone Kunsten)
Oude Vaartplaats 
(stadsarchitect P. Dens)
Plaats voor Hanzahuis 
(lid Commissie van Schone Kunsten)

Locatie (1) Kruispunt Moretuslei en Leopoldlei, naast spoorwegbedding (huidig 
kruispunt Belgiëlei en Mercatorlei)

Inhuldiging
/

Geen officiële inhuldiging
Zou eind juli 1866 aan spoorwegbedding geplaatst zijn

Verplaatsing voorstellen Van Schoonbekeplein (Verbond van de Neringdoende der dokken van 
Antwerpen  en Liberale Strydersbond 1ste wyk)

Locatie (2) Waranade

Plaatsing Mei 1896 /

Inscriptie (opschrift op ontwerp Pieter Dens (zie MA # 1378/1 SG DSCN1762-64): 
onduidelijk of dit zo is aangebracht – vermoedelijk niet, want fontein 
en waterkom is niet uitgevoerd)

1896 Voorzijde: Gillebert van Schoonbeke / 1519-1556



545

Oorspronkelijk idee
1862

Koninklijke Academie van Antwerpen; stadsarchivaris 
Pieter Génard

Initiatief
1864

Staat/Minister van Binnenlandse Zaken: Joseph 
Ducaju mag een beeld naar keuze uitvoeren (stelt 
Teniers in Antwerpen voor)

Commissie /

Financiering (1) 16000 BF Stad

15000 BF Staat (Minister van Binnenlandse Zaken)

Financiering (2)
25300 BF

Stad (beeld 13000 BF + voetstuk 6000 BF) (voetstuk 
uiteindelijk 10000 BF) (traliehek 2300 BF)

18000 BF Staat (Minister van Binnenlandse Zaken)

Beeldhouwer Joseph Ducaju

Thema Kunstschilder – stichter en eerste directeur Academie Antwerpen – 
1610-1690 – Barok 

Beeld Figuur ten voeten uit, meer dan levensgroot
In eigentijdse zwierige kleding: met bandelier en zwaard, zware 
mantel op de rug, breedgerande hoed met veer
Attributen: octrooi verleend door koning Filips IV van Spanje in 
1863 (aanleiding tot het stichten van de Antwerpse Academie), 
schilderspalet, opgerolde tekeningen, farde met papieren

Locatie voorstellen Meir (Ducaju, Commission des fêtes/Algemeene Regelingscommissie 
Feesten van 1864, College)
Ossen- of Paardenmarkt (Ducaju, Commission des fêtes/Algemeene 
Regelingscommissie Feesten van 1864)
Veemarkt
Meir – kruispunt Huidevettersstraat (Ducaju, CvSK)
Meir – ter hoogte van paleis
Vuilrui/Oude Vaartplaats
Leguit
Hof Academie voor Schone Kunsten (raadslid Ommeganck)
Meir-Gramayestraat (raadslid Selb)
Tegenover woning burgemeester = Meir 49 (raadslid Selb)
Victorieplaats (raadslid Selb)

8. David Teniers II
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Locatie (1) Teniersplaats

Inhuldiging

18/08/1868

Gemeentefeesten 
(oorspronkelijke bedoeling 1864: 200ste verjaring van 
de stichting van de Antwerpse Academie)
Redevoeringen schepen D’Hane Steenhuyse, lid Cercle 
Artistique Verhoeven-Ball, lid Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten Antwerpen Beauflaux

Locatie (2) Kruispunt Van Breestraat, Maria-Hendrika- en Rubenslei

Plaatsing 1901 /

Inscriptie Voorzijde: DAVID TENIERS / MDCX-MDCXC

9. Koning Leopold I

Initiatief 1856 Kamer van Koophandel

Commissie(s) Comité central institué pour l’érection de la statue du Roi Léopold 
(35 leden: voorzitter Charles Agie, zes leden Kamer van Koophandel, 
Jean Elsen, Gérard Le Grelle, Antoine D’hanis, Xavier Antoine 
Gheysens, John Cogels en Jan Nauts (zes gemeenteraadsleden), 
enkele Antwerpse notabelen, ere-voorzitter Jan Frans Loos)

Comité (pour examiner les divers projets de M. Geefs) 
(voorzitters Jan Frans Loos, Charles Agie, Gérard Le Grelle, leden 
Niçaise de Keyser, Frans Hendrik Mertens, Jacques Cuylits en secretaris 
Jules Pecher)

Financiering 100 000 BF Openbare inschrijving (Antwerpen)

Beeldhouwer Jozef Geefs

Thema Nationaal – eerste Koning van België – 1790-1865 – 19de eeuw

Beeld Ruiterstandbeeld, meer dan levensgroot
Paard: geheven start en linkervoorbeen
Vorst: zittend op het paard, met de teugel strak gehouden, in uniform 
van opperbevelhebber, linkerhand teugel, rechterhand steek
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Locatie voorstellen Sint-Jorisplein (huidige Leopoldplaats)

Locatie (1) Private grond op de hoek Mechelsesteenweg, Kunstlei (huidige 
Frankrijklei) en Herreynstraat (huidige Lange Leemstraat)

Inhuldiging
2/08/1868

Kamer van Koophandel
Redevoering baron August Nottebohm

Verplaatsing voorstellen Sint-Jorisplein (huidige Leopoldplaats)

Locatie (2) Leopoldplaats (bij inhuldiging omgedoopt)

Plaatsing

21/07/1873

Nationale Feestdag
Schenking van Kamer van Koophandel aan stad 
Antwerpen
Redevoeringen A. Maquinay, Jacques Cuylits (schepen) 
en Leopold de Wael (burgemeester)

Inscriptie Zuidzijde: LE COMMERCE / ET LA POPULATION D’ANVERS / À / 
LEOPOLD / PREMIER ROI / DE LA BELGIQUE INDEPENDANTE / VOTÉ 
1856 / ERIGÉ 1868 / REÇU PAR LA VILLE 1873.

Noordzijde: ANTWERPENS / KOOPHANDEL EN BEVOLKING / AAN 
/ LEOPOLD / EERSTEN KONING / VAN ONAFHANKELIJK BELGIË / 
GESTEMD 1856 / OPGERICHT 1868 / DOOR DE STAD ONTVANGEN 
1873.
Oostzijde: LES DESTINÉES HUMAINES N’OFFRENT / PAS DE TÂCHE 
PLUS NOBLE ET PLUS UTILE / QUE CELLE D’ÊTRE APPELE A 
MAINTENIR / L’INDÉPENDANCE D’UNE NATION ET A / CONSOLIDER 
SES LIBERTÉS // LEOPOLD AUX DELEGUES / DU CONGRES BELGE / 
LONDRES 27 JUIN 1831.
Westzijde : J’AI TOUJOURS EU POUR LA VILLE D’ANVERS LA PLUS 
VIVE SOLICITUDE / JE SAIS LES SERVICES QU’ELLE A RENDUS AU 
PAYS PAR SON COMMERCE ET / L’ECLAT DONT ELLE L’HONORE 
PAR SA GLOIRE ARTISTIQUE / LA PROSPERITE DE VOTRE VILLE A 
TOUJOURS ETE L’OBJET / DE MES PREOCCUPATIONS // LEOPOLD 
AU BOURGMESTRE D’ANVERS / 17 AOUT 1856. 
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Initiatief 26/08/1869 College van Burgemeester en Schepenen

Bijzondere commissie Commission pour le monument Leys / Commissie voor het monument 
Leys (Jean Schul, Paul Stoop, Jos Bellemans, G.F.F. Van Lerius en F. 
Cruysmans (raadsleden) (15 september 1869) / later (3 november 1869) 
raadslid François Carpentier  bijgevoegd om programma op te stellen 
/ Jean Schul, Paul Stoop, Jos Bellemans en Carpentier (30 mei 1870))

Wedstrijd Tussen Belgische kunstenaars

Jury Voorzitter: burgemeester of plaatsvervanger
Afgevaardigden Antwerpen: Nicaise de Keyser (directeur KASKA), 
Joseph-Laurent Dyckmans (kunstschilder), Paul Stoop (architect, 
gemeenteraadslid) en Pieter Dens (stadsbouwmeester) + Paul Devigne 
(beeldhouwer, opleidingen Gent en Antwerpen)
Afgevaardigden regering: Frans Baeckelmans (architect, professor 
KASKA), Alphonse Balat (architect Brussel, opleiding Antwerpen), 
Charles Auguste Fraikin (beeldhouwer, opleiding Brussel), Jan 
Frans Portaels (kuntschilder) vervangen door Ernest Slingeneyer 
(kunstschilder, opleiding Antwerpen, wonende te Brussel) + Gustave 
Georges Geefs (beeldhouwer)

Uitslag wedstrijd

25/04/1871

1e prijs: “Travail et genie” van Jacques De Braekeleer
2e prijs: “Leys rustende op zijn lauweren” van Joseph 
Ducaju
3e prijs: “Loon naar werken” van Gerard van der Linden

Financiering 23 000 BF Stad (20 000 BF beeld, 3000 BF premiën 

20 000 BF Staat (Minister van Binnenlandse Zaken)

Beeldhouwer Joseph Ducaju

Thema Kunstschilder – Gemeenteraadslid – 1815-1869 – 19de eeuw 

Beeld Figuur ten voeten uit, meer dan levensgroot, statige houding
In eigentijdse kleding, korte zuil waarop mantel ligt
Attributen: schilderspalet linkerhand
Ronde zuil met cartouche waarin wapen van Leys

10. Hendrik Leys
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Locatie voorstellen Louiza-Marialei (grenzend aan vroegere Kunstlei/huidige Frankrijklei) 
(beeldhouwer Ducaju)
Rotonde Leien en Maria-Theresialei, rotonde Leien en Maria-
Henriëttalei, Sint-Jorisplaats (huidige Leopoldplaats) of Meir 
(alternatieve voorstellen beeldhouwer Ducaju)
Teniersplaats (raadslid en lid commissie van schone kunsten 
Ommeganck)
Louiza-Marialei (Commissie van Schone Kunsten, maart 1872)
Sint-Jorisplaats (Commissie van Schone Kunsten en Ducaju, april 1872)

Locatie (1) Louiza-Marialei

Inhuldiging
19/08/1873

Gemeentefeesten (in aanwezigheid van koning 
Leopold II)
Redevoering burgemeester Leopold de Wael

Inscriptie Voorzijde: BARON H. LEYS / MDCC: CV / MDCC: LXIX.

11.  Jan Frans Loos

Initiatief 1873 Vrienden Loos

Commissie Comité d’Exécution pour le Monument à ériger à M. Loos / Commissie 
van het gedenkteeken Loos
(voorzitter Joseph Van Bellingen, erevoorzitter baron Guillaume 
Nottebohm, leden Charles Pecher, Jules de Vinck, Gust. Van Havre, 
Jos. Joostens, Jan Vanderlinden, Jacques Cuylits, Ed. Terbruggen, 
secretaries Em. de Gottal)

Financiering ? Openbare inschrijving

4000 BF Stad Antwerpen (fundering)
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Beeldhouwer Jules Pecher

Thema Politiek - Burgemeester Antwerpen – 1799-1871 – 19de eeuw

Beeld Centraal: pijler met Maagd van Antwerpen met stedenkroon 
(Antverpia)

linkerhand geheven met toorts – rechterhand houweel
linker- en rechterzijkant pijler: scaldismasker
voorzijde pijler: gebroken ketting met paneel 1859 en wapen van 
Antwerpen

Voor centrale pijler: portretbuste Loos
Voorzijde links: jonge man met hamer

= nijverheid
Voorzijde rechts: vrouw met vleugeltjes aan hoofd en Mercuriusstaf

= handel
Achterzijde links: oude bebaarde man met anker

= scheepvaart
Achterzijde rechts: vrouw met lauwerkrans om hoofd

= kunst

Locatie voorstellen Sint-Jozefplaats

Locatie (1) Sint-Jozefplaats

Inhuldiging

27/08/1876

Gemeentefeesten
Redevoeringen voorzitter Joseph Van Bellingen, 
burgemeester Léopold de Wael en familie Charles 
Michiels

Inscriptie Voetstuk borstbeeld: AAN / J.F. LOOS / BURGEMEESTER / VAN / 
ANTWERPEN / 1848-1862.
Achterzijde monument: AFBRAAK / DER / SPAANSCHE / VESTINGEN 
/ 1859.
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Initiatief
26/02/1878

Beeldhouwer Jacques De Braekeleer (voorstel 
standbeeld Arthus Quellinus)

Commissie /

Financiering
35 400 BF

Stad (17 000 BF beeld, 18 400 BF funderingen, voetzuil, 
kandelabers en lantaarns…) 

17 000 BF Staat (Minister van Binnenlandse Zaken)

Beeldhouwer Jacques De Braekeleer

Thema Kunstschilder – Vlaamse Primitieven – 1466-1530 – 15de-16de eeuw 

Beeld Figuur ten voeten uit, meer dan levensgroot
In eigentijdse kleding, muts op het hoofd, witte tabbaard
Attributen: penseel rechterhand, boek linkerhand, aambeeld, rol 
tekenpapier, schilderspalet, smidshamer

Locatie voorstellen Rotonde Kunstlei en Maria-Theresialei, rotonde Kunstlei en Maria-
Henriëttalei of kruispunt Maria-Theresialei, Quinten Matsijslei en 
Quellinstraat (januari 1879, De Braekeleer)
Kruispunt Maria-Theresialei, Quinten Matsijslei en Quellinstraat 
(januarie 1879, college)

Locatie (1) Kruispunt Maria-Theresialei, Quinten Matsijslei en Quellinstraat

Inhuldiging

14/08/1881

Gemeentefeesten
Redevoering schepen van schone kunsten Arthur 
Van den Nest, provinciegouverneur Edward Pycke 
d’Ideghem en voorzitter beeldende kunsten van Cercle 
Artistique Jozef Delin

Inscriptie Voorzijde: QUINTEN MATSIJS

12. Quinten Matsijs
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Oorspronkelijk initiatief 5/09/1881 Julius De Geyter

Initiatief 24/09/1881 Gemeenteraad Antwerpen

Commissie /

Westrijd Tussen door het stadsbestuur geselecteerde beeldhouwers: Georges 
Geefs, Joseph Ducaju, Jacques De Braekeleer, Jules Pecher, Eug. De 
Pijl, Robert Fabri, Jef Lambeaux, Frans Joris, Eduard Deckers, Gerard 
van der Linden-De Vigne en Julien Dillens.

Jury Voorzitter: schepen Jacques Cuylits
Jules Pecher (beeldhouwer), Robert Fabri (beeldhouwer), Jan 
Van Beers (raadslid), Louis De Winter (gemeenteraadslid), Victor 
Lagye (kunstschilder en voormalig gemeenteraadslid), Pieter Dens 
(bouwmeester).

Uitslag wedstrijd

17/07/1882

1e prijs: “Hij leerde zijn volk lezen” van Frans Joris
2e prijs: “Aan Hendrik Conscience” van Alfons Van 
Beurden
3e prijs: “Zal de man de bron zijn” van Joseph Ducaju

Financiering (1) 12 500 BF? Stad

Beeldhouwer Frans Joris

Thema Literator – Vlaams activist – 1812-1883 – 19de eeuw 

Beeld Oude man in eigentijdse kledij, zittend op een stoel

Locatie voorstellen Jezuïetenplein (aan stadsbibliotheek of voormalige sodaliteit)

Locatie (1) Jezuïetenplein omgedoopt tot Hendrik Conscienceplein

Inhuldiging
13/08/1883

Gemeentefeesten 
Redevoering raadslid Jan Van Beers, stadsbibliothecaris 
Constant Jacob Hansen

Inscriptie Voorzijde: HENDRIK CONSCIENCE / 1812-1883.

13. Hendrik Conscience
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Eerste initiatief 1865 Otto Günther (Duitse consul)

Initiatief 2/09/1872 Gemeenteraad

Commissie /

Wedstrijd Tussen Belgische kunstenaars (zowel autochtoon als allochtoon)

Jury (1) Leopold de Wael, Ferdinand Van der Taelen, Joseph Lefebvre, Evarist 
Allewaert en Jacques Cuylits (College van Burgemeester en Schepenen)
F. Bex, Jan Nauts, Louis De Winter, Arthur Van den Nest (Commissie 
van Schone Kunsten)
Nicaiçse de Keyser, Jozef Delin, Jacques de Braekeleer en Jozef Geefs 
(kunstenaars)

Uitslag wedstrijd

28/03/1873

“L’art et miroir”
“Le Phare”
“Il est utile de s’inspirer de la sculpture flamande du 
XVIIe siècle”
“ankersymbool”
“De Schelde is de bron van België’s welvaart”
> van vijf ontwerpen kleinmodellen gevraagd

Jury (2) Jacques Cuylits (voorzitter)
Nicaiçse de Keyser, Jacques de Braekeleer, Jozef Geefs en Lode 
Baekelmans (interne kunstenaars/architecten)
Jan Frans Portaels, Paul De Vigne, Charles Auguste Fraikin en Adolphe 
Pauli (externe kunstenaars/architecten)

Uitslag wedstrijd 24/11/1874 “L’art et miroir”

Financiering 65 000 BF Stad Antwerpen

Financiering 
(uiteindelijk)

> 100 000 BF
Stad Antwerpen

Beeldhouwer Jean-Jacques Winders (architect), Jacques De Braekeleer 
(beeldhouwer), Louis Dupuis (beeldhouwer) en Frans Joris 
(beeldhouwer)

Thema Vrijmaking van de Schelde – afkoping van de Scheldetol door Auguste 
Lambermont en Charles Rogier – 1863 – 19de eeuw

14. Schelde Vrij
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Beeld Eclectische constructie, overladen met ornamenten en sculpturen
Sokkel: voorzijde (noord): nis met masker van watermonster dat 
een watervloed in de Schelde spuwt, niet meer gehinderd door de 
gebroken ketens
Basis: vierzijdige piramidale opbouw (obeliskvorm)
Zijflanken: twee lopende leeuwen, poot op gebroken ketting
Voorzijde: kleine rots waarop naakte vrouw met lendendoek, als ‘Clio’ 
schrijft zij geschiedenis, Antwerps wapenschild
Volgende geleding: 
Elke zijde symbolische scheepsboeg met gestilleerde drakenkoppen 
als boegbeeld
Voorvlak: decoratief panel in relief, Mercuriusstaf, gevleugdelde 
Mercuriushoed, guirlande opgehangen aan twee gehoornde maskers
Bekroning: monumentale gebeeldhouwde groep
Scaldus (Neptunus): ten voeten uit met mantel, bronzen drietand, 
linkerarm beschermend op naakte schouder van zittende stedenmaagd 
(met stedenkroon)
Naakte Mercurius: linkerknie op kruik met stromend water, leunend 
tegen zeegod, Mercuriusstaf, Scaldisfiguur
Portretbuste van Charles Rogier
Portretbuste baron Lambermont
Portretbuste Marnix van Sint-Aldegonde
Knielend kinderfiguur met krans in rechterarm

Locatie voorstellen Zuidplaats (huidige Bolivarplaats) (J.J. Winders)
Gemeenteplaats (huidige Franklin Rooseveltplaats) (J.J. Winders)
Grote Markt (J.J. Winders, CvSK)
Louiza-Marialei (ter vervanging van Hendrik Leys) (J.J. Winders)
Sint-Jansplaats (CvSK)
Plein Zuidwijk (huidige Marnixplaats) (CvSK)
Kruispunt Kunstlei en Maria-Theresialei (CvSK)
Teniersplaats (CvSK)
Brouwersvliet (CvSK)

Locatie (1) Marnixplaats

Inhuldiging
14/08/1883

Gemeentefeesten 
Redevoering schepen Ferdinand Van der Taelen en 
baron Auguste Lambermont
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Inscriptie Schacht: 1863 / SCHELDE VRIJ.
Tussensokkel: DOOR DE STAD / ANTWERPEN / OPGERICHT / 1883.

Eerste initiatief 1882 Vlaamsche Vrijzinnige Vereeniging (gedenksteen)

Initiatief
1882

Commissie van Feesten (schepen Ferdinand 
Vandertaelen) + College

Commissie /

Wedstrijd Tussen Belgische kunstenaars

Jury Commissie van Schone Kunsten schrijft Cercle Artistique aan
Jacques Cuylits (schepen, voorzitter jury)
Victor Lagye, Jozef Delin (kunstenaars), Jacques De Braekeleer, Jules 
Pecher (beeldhouwers), Jozef Schadde, Pieter Dens (bouwmeesters) 
(leden Cercle Artistique)

Uitslag wedstrijd
2 mei 1884

“Auxilium suis deus” van Frans Van Dijk en Georges 
Geefs

Financiering 29 350 BF Stad (aan ontwerpers)

600 BF Stad (fundering)

Beeldhouwer Georges Geefs en architect Frans Van Dijk

Thema Tachtigjarige Oorlog – Poging tot verovering van Antwerpen door 
Frans van Anjou/Hertog van Alençon – 17 januari 1583 – 16de eeuw

Beeld Stoere figuur van een stedenmaagd, gekleed in tuniek met daarover 
borstkuras, losse schoudermantel, heupgordel
Attributen: Antwerps vaandel in linkerhand, lauwerkrans (hulde aan 
moed Antwerpse burgers) in rechterhand

Locatie voorstellen Gemeenteplaats: niet nader bepaald
Gemeenteplaats: squares
Kipdorpbrug (voor Nederlandse Vlaamse Schouwburg)

Locatie (1) Kipdorpbrug (voor Nederlandse Vlaamse Schouwburg)

15. Franse Furie
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Inhuldiging
2/05/1885

Oorspronkelijke bedoeling: 10 mei 1885
Maar op 2 mei 1885 opening Wereldtentoonstelling 
met koninklijk bezoek > geen officiële inhuldiging

Verplaatsing voorstellen Gemeenteplaats: Geuzenhofkens

Locatie (2) Gemeenteplaats

Plaatsing 1902 Najaar 1902 (na problemen met gieting) plaatsing

Inscriptie Voorzijde: TER HERINNERING AAN DE ZEGEPRAAL / TEN JARE 1583 
BIJ DE FRANSCHE / FURIE DOOR ANTWERPENS BURGERS OP / 
HERTOG VAN ALENCONS KRIJGSBENDEN BEHAALD / 1883.
Een van de zijden: tekstplaat met namen van de gesneuvelde burgers 
en chronogram AUXILIUM SUIS DENS.

16. Jacob Jordaens

Oorspronkelijk idee 27 / 11 / 1882 College van Burgemeester en Schepenen

Commissie /

Financiering 23 000 BF Stad (aan beeldhouwer, + 10 000 BF staat)

11 500 BF Stad (voetstuk en fundering)

10 000 BF Staat

Beeldhouwer Jules Pécher

Thema Kunstschilder – 1593-1678 – Barok

Beeld Figuur ten voeten uit, meer dan levensgroot
In eigentijdse kleding, zware mantel
Attributen: twee penselen rechterhand, boek in linderhand, grote 
tekenmap achterzijde
Boek is mogelijk bijbel = protestants

Locatie voorstellen Kruispunt Rubenslei, Van Breestraat en Maria-Henriëttalei

Locatie (1) Kruispunt Rubenslei, Van Breestraat en Maria-Henriëttalei
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Inhuldiging
8/08/1886

Gemeentefeesten
Redevoering schepen Jean Nauts

Locatie (2) Gemeenteplaats (Geuzenhofkens)

Plaatsing 1901 /

Inscriptie Voorzijde: JACOB JORDAENS / KUNSTSCHILDER / 1593-1678.
Achterzijde: VAN / AUGUST NOTTEBOHM’S / ERFGIFT / OPGERICHT 
/ 1886.

Initiatief 1/07/1883 Jef Lambeaux

Commissie /

Financiering
50 000 BF

Stad (erfgift Nottebohm en bijdrage Antwerp 
Waterworks Company)

Beeldhouwer Jef Lambeaux

Thema Stadslegende Brabo en de reus Antigoon – Klassieke Oudheid

Beeld Hoofdfiguren: Antigoon en Brabo
Neergevelde, onthoofde naakte reus, afgehakte hoofd onder voet van 
Brabo
Naakte Brabo die hand in Schelde wil werpen
Fabelachtige mariene wezens: waterschildpad, fabelachtig monster, 
zeeleeuw, vissen, zeenimfen, fantasieschip
Burcht: driedimensionale uitvoering van het stadswapen, met ronde 
hoektorens en rechtopstaande hand

Locatie voorstellen Grote Markt (Jef Lambeaux, CvSK)
Brouwersvliet
Hoek tussen Kuipers- en Zilversmidstraat
Van Dijckkaai (huidige Ernest Van Dijckkaai) (burgemeester De Wael)

Locatie (1) Grote Markt

17. Brabofontein
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Inhuldiging 21/08/1887 Redevoering schepen Jean Nauts 

Inscriptie VAN / AUGUST NOTTEBOHMS ERFGIFT / OPGERICHT 1887.

Initiatief 19/05/1890 Taalverbond

Commissie /

Afgesproken 
financiering

1800 BF
Stad (marmeren borstbeeld)

Beeldhouwer Louis Dupuis

Thema Literator – toneelschrijver – 1618-1689 – 17de eeuw

Beeld Borstbeeld
Sokkel (als deel van leuning): drie schilden in relief: fantasieschild met 
drie schildjes Sint-Lucasgilde, schild van de ‘Violieren’, schild van de 
‘Goudbloem’, schild van de ‘Olijftak’

Locatie voorstellen Wandelzaal Vlaamse Schouwburg (Taalverbond)

Locatie (1) Wandelzaal Vlaamse Schouwburg

Inhuldiging

11/08/1889

Gemeentefeesten (Ogierfeesten)
Redevoeringen Jean Nauts (schepen Jean Nauts) 
en Emmanuel Rosseels (voorzitter toneelafdeling 
Taalverbond en lid Toneelraad Vlaamse Schouwburg)

Locatie (2) Willem Ogierplaats (Liberale Strijdersbond 1e wijk, Taalverbond en 
geburen Zilversmidstraat, Willem Ogierplaats…)

Inhuldiging
14/09/1890

Redevoeringen Gittens (voorzitter Ogier’s comiteit en 
raadslid), schepen Jan van Rijwijck en Pol de Mont (lid 
feestcommissie Ogier’s comiteit)

Inscriptie OGIER.

18. Willem Ogier
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Initiatief
1890

Stedelijk onderwijzend personeel en Schepen van 
Onderwijs Jan Van Rijswijck

Commissie Voorzitter Jan van Rijswijck en leden onderwijzend personeel

Financiering ? BF Onderwijzend personeel en leerlingen

? BF Stad (fundering)

Beeldhouwer Frans Joris

Thema Politiek – Schepen van Onderwijs – 1835-1889 – 19de eeuw

Beeld Portretbuste Allewaert (in schepentenue, versierd met ereteken), 
schooljongen en – meisje, op treden voetstuk vooraan afgevallen 
bloempje en schoolboeken
1910: herstelling en uitbreiding met groep schoolkinderen

Locatie voorstellen Stadspark?

Locatie (1) Stadspark (nabij vijver langs zijde Van Eycklei)

Inhuldiging
28/09/1890

Schooloptocht met kartels
Redevoering schepen Jan van Rijswijck

Inscriptie AAN / E. ALLEWAERT / SCHEPEN / VAN / ONDERWIJS / 1835-1889.

19. Evarist Allewaert
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Initiatief 1891 Middencomiteit Gedenkteeken Jan Van Beers

Commissie Middencommissie Gedenkteeken Jan Van Beers (secretariaat: 
Torfstraat 24) (Jan Van Rijswijck, voorzitter, Herman Mulder, secretaris, 
L. Van Opstal e.a., leden)

Wedstrijd Kunstenaars van Zuid- en Noord-Nederland

Jury Schepen van Schone Kunsten als voorzitter, twee raadsleden en vier 
kunstenaars als leden

Uitslag wedstrijd / Uiteindelijk toch geen wedstrijd geweest

Financiering 8000 BF Commissie

? BF Stad (fundering)

Beeldhouwer Alfred Eugide Crick (beeldhouwer), Paul Hankar (architect)

Thema Dichter – Vlaams activist – politiek - gemeenteraadslid – 1821-1888 – 
19de eeuw

Beeld Verguld bronzen, naakt en gevleugeld geniusbeeld (muze) met in 
rechterhand lauwerkrans
Op schacht zuil: portretmedaillon versierd met twee olijftakken en 
onderaan inktpot met schrijfveer

Locatie voorstellen Warande
Stadspark (rechtover woning Jan van Beers)

Locatie (1) Stadspark (noordelijke kant vijver)

Inhuldiging

15/08/1892

Gemeentefeesten (Peter-Benoitfeesten)
Redevoering voorzitter Middencomiteit en schepen 
Jan van Rijswijck, kort woordje van schepen van 
Schone Kunsten Louis De Winter

Inscriptie Voorzijde: AAN JAN VAN BEERS / 1821-1888 / ZIJNE VEREERDERS UIT 
NOORD EN ZUID.
Achterzijde: LEVENSBEELDEN / JONGELINGSDROMEN / RIJZENDE 
BLADEREN / GEVOEL EN LEVEN.

20. Jan Van Beers
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Initiatief
11/12/1891

Schepen Arthur Van den Nest (opgevangen dat 
staatsbestuur standbeelden aan steden en gemeentes 
schenkt)

Commissie /

Financiering 3250 BF Stad (voetstuk) 

? BF Staat (Minister van Binnenlandse Zaken)

Beeldhouwer Josuë Dupon

Thema Religieus – Bijbelverhaal 

Beeld Gevecht tussen leeuw en bovennatuurlijke kracht van de Bijbelse 
figuur

Locatie voorstellen Ingang stadspark langs Rubenslei, ter hoogte van Louiza-Marialei 
(Dupon)
Kunstlei (plantsoen voor Nationale Bank) (Dupon, CvSK)

Locatie (1) Kunstlei (plantsoen voor Nationale Bank)

Plaatsing 23/12/1893 /

Inscriptie /

21. Samson en de Leeuw
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Initiatief
1878

Commissie leerlingen en oudleerlingen van het 
Antwerpse Atheneum

Commissie Hoofdcomiteit voor Borstbeeld Frans de Cort (secretariaat: 
Brouwersstraat 6) (Hendrik Arnouts, voorzitter, Herman Mulder, 
secretaris, Peer Tack/A. De Clercq, schatmeester, Leo Augusteyns, 
Willem Schepmans, Karel De Ridder, Albert Tyck, Jules Jeuninckx, 
David Dorens, leden)

Financiering
700 BF

Comiteit (via openbare inschrijving (in verschillende 
steden))

? BF Stad (fundering)

Beeldhouwer Frans Joris

Thema Dichter – Vlaams activist – journalist – liberaal – 1834-1878 – 19de eeuw

Beeld Borstbeeld in eigentijdse kleding op voetstuk

Locatie voorstellen Stadspark (in bloemenveld nabij kiosk) (hoofdcomiteit)
Openbare leeszaal stedelijke bibliotheek / Museum der Letterkunde 
(stadsbestuur)

Locatie (1) Stadspark (nabij kiosk, ter hoogte van Lange Kievietstraat)

Inhuldiging

30/06/1895

Onder leiding van De Vlaamsche Kring en De 
Nederlandsche Studentenkring
Grote optocht schoolkinderen
Redevoering voorzitter commissie H. Aernouts 
en vertegenwoordigers van andere letterkundige 
verenigingen 

Inscriptie Voorzijde: FRANS DE CORT / 1834-1878.
Linkerzijde: een van zijn laatste gedichten?

22. Frans de Cort
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Initiatief

1891

Comité pour l’érection d’un monument au 
commandant C. Coquilhat (voorzitters Ernest Grisar 
en C. Soyer) (nauwe band met Société Royale de 
Géographie d’Anvers (voorzitter Henri Wauwermans, 
secretaris Pierre Genard))

Commissie Comité pour l’érection d’un monument au commandant C. Coquilhat 

Financiering 10000 BF Openbare inschrijving

? Stad Antwerpen (waterkom en grondvesting)

Beeldhouwer Jacques de Lalaing

Thema Congo – Ontdekkingsreiziger en militair – Vice-gouverneur Congo-
Vrijstaat – 1853-1891 – 19de eeuw

Beeld Naakte zwarte vrouwfiguur: weelderige vormen, op uitstekende 
knoest van een boom, hoofd tussen bladeren – buigt zich voorover om 
hulde te brengen aan Coquilhat
Portret Coquilhat: bas-reliëf

Locatie voorstellen /

Locatie (1) Warande (Koning Albertpark)

Inhuldiging
2/06/1895

Redevoeringen voorzitter Ernest Grisar, luitenant-
generaal Fix en kapitein Van Gèle

Hekwerk /

Voetstuk /                                                                            (in origineel ontwerp verwerkt)

Inscriptie Op stèlevorm, onder portet: EN SOUVENIR DE / CAMILLE COQUILHAT 
/ CAPITAINE D’ETAT MAJOR / VICE-GOUVERNEUR DE L’ETAT / 
INDEPENDENT DU CONGO / NE EN 1853 MORT EN 1891.

23. Camille Coquilhat
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Initiatief 18/08/1892 Stadsbestuur Antwerpen

Commissie Comité Central Monument de Wael: Van Rijswijck, Willaert, de 
Brauwere, Markelbach, Cogels, Cupérus, de Braekeleer, Delvaux, 
De Vleeshouwer, Gits, Joors, Koch, Lambo, Lambrechts, Moonens, 
Philippart, Suremont, Thieren, Tieman, Van Hoof, Van Opstal, 
Verspreeuwen, Van den Nest, Ceulemans, Carpentier, Lejeune, 
L’hoëst, Liebrechts, Robyns, Schadde, Van Dooselaere, Van Beylen, 
Van Lerius, Cogels, Lambo, Kreglinger, Van Rossom, Van Loy, 
Bosmans, Liebrechts, Wauwermans, Augusteyns.
Bureau comité central: Jan Van Rijswijck, voorzitter, C. Willaert en Aug. 
Bulcke, ondervoorzitters, Markelbach, penningmeester, de Brauwere, 
secretaris, A. Van den Nest, lid.

Wedstrijd Antwerpse inschrijving

Jury Louis De Winter, voorzitter, kunstenaars Jules Pecher, Thielens, de 
Groot, de Vigne en de la Censerie, leden

Uitslag wedstrijd 28/03/1895 Project Frans Joris

Financiering 23 500 BF Openbare inschrijving

? Stad Antwerpen (fundering)

Beeldhouwer Frans Joris

Thema Politiek - Burgemeester Antwerpen – 1823-1892 – 19de eeuw

Beeld Centraal: borstbeeld de Wael op piëdestal met wapenschild
Links: ‘stedenmaagd’ Antverpia die de Wael erepalm aanreikt
Rechts: zittende naakte Mercurius met krans in rechterhand

Locatie voorstellen Ernest Van Dijckkaai of Steenplein
Grote Markt
Statieplein
Gemeenteplaats

Locatie (1) Gemeenteplaats

Inhuldiging
7/08/1897

Gemeentefeesten
Redevoering burgemeester Jan van Rijswijck

24. Leopold de Wael
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Inscriptie Voorzijde: TER HERINNERING / AAN / HET BURGEMEESTERSCHAP / 
VAN / LEOPOLD DE WAEL / 1872-1892.

Initiatief
8/10/1908

Beeldhouwer Guillaume Charlier (grafmonument voor 
Kielkerkhof)

Commissie /

Financiering ? BF Guillaume Charlier

370 BF Stad (fundering)

Beeldhouwer Guillaume Charlier

Thema Kunstschilder – realisme en postimpressionisme – 1850-1907 – 19de 
eeuw

Beeld Schilder in eigentijdse kleding en met schilderspalet die naar 
schilderstafereel (uitgehakt in reliëf) kijkt. Het reliëf verwijst naar 
Verstraetes werk Naar de Dodenwake.

Locatie voorstellen Stadspark (zuidelijk punt van het centrale grasplein tussen de 
vijverpartijen)

Locatie (1) Stadspark (zuidelijk punt van het centrale grasplein tussen de 
vijverpartijen)

Inhuldiging 16/05/1909  Redevoering schepen Frans Van Kuyck

Inscriptie Voorzijde: THEOD. VERSTRAETE / KUNSTSCHILDER / 1850 / 1907.

25. Theodoor Verstraete
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Initiatief 02/1910 College

Commissie /

Financiering 12 000 BF Stad 

Beeldhouwer Josuë Dupon

Thema Natuur 

Beeld Brullende leeuw en leeuwin staan naast elkaar, met links dierenschedel

Locatie voorstellen Kunstlei (plantsoen voor Nationale Bank) (College)

Locatie (1) Kunstlei (plantsoen voor Nationale Bank)

Plaatsing 15/11/1910 /

Inscriptie /

26. Briesende leeuwen
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Initiatief ? Stadsbestuur Antwerpen

Bijzondere commissie /

Financiering ? ? 

Financiering def. beeld 3610 BF Stad 

Beeldhouwer Alexis van Mechelen (architect) en Jan Kerckx (bronsversiering)

Thema Aanleg Willem- en Bonapartedok – 100ste verjaardag decreet 
voor graven dokken – decreet Bonaparte 26 juli 1803 – schenking 
van dokken aan stad door Willem I 1815 – 19de eeuw 

Beeld Obelisk met eclectische scheeps- en handelssymbolen, 
zoals een fantasiescheepsboeg, fantasiecartouches met 
handelssymbolen, bladerkransen, touwen en ringen. Deze 
reliëfs via de hoeken verbonden met burchttoren. Verder nog 
op de vier zijden een zespuntige ster en op noordzijde wapen 
van Antwerpen.

Locatie voorstellen /

Locatie (1) Tussen Bonaparte- en Willemdok

Plaatsing
10/08/1903

Voorlopige gedenksteen
Redevoering diendstdoend burgemeester 
Victor Desguin

Plaatsing

9/06/1906

Bronzen ornamentwerk opgeleverd
De definitieve obelisk werd tussen april en 
oktober geplaatst in aanwezigheid van de 
consul van Frankrijk en een Franse minister

Inscriptie Zuidzijde: 100ste VERJARING / VAN / BONAPARTES DECREET / 
HET DELVEN DER DOKKEN / UITVAARDIGEND / 10 AUGUSTUS 
1903.
Westzijde: BONAPARTEDOK.
Noordzijde: 1803-1903.

27. Oude Dokken
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Eerste initiatief

11/03/1898

College (in het bijzonder schepenen Arthur 
Goemaere en Arthur Van den Nest, n.a.v. 
inhuldiging spoorweg tussen Matadi en 
Stanley-Pool)

Wedstrijd (wedstrijdontwerp)

Financiering 133 333 BF Stad Antwerpen (inclusief grondvesting)

66 667 BF Staat

Tweede initiatief 1910 Kamer van Koophandel

Commissie /

Financiering
5000 BF

Stad Antwerpen  (bloementuin, boordstenen, 
funderingen…)

± 12 000 BF Kamer van Koophandel

Beeldhouwer Emiel Van Averbeke (stadsbouwmeester, ontwerp), Jules 
Baetens (beeldhouwwerk), Jan Kerckx (ornamentversiering)

Thema Congo – Annexatie van Kongo-Vrijstaat – 1885 – 19de eeuw

Beeld Obelisk, portretmedaillon van Leopold II en Mercuriusbeeld 

Locatie voorstellen eerste 
initiatief

Pleintje aan het Steen (tussen Steen en Zuidterras) (schepenen 
Arthur Van den Nest en Frans Van Kuyck) (stadsbestuur)
Teniersplaats (Baron A. de Vinck)
Aspunt Kunstlei (tussen Leysstraat en De Keyserlei) (voorstel 
schepen Arthur Van den Nest, aangenomen door Commissie 
van schone kunsten)
Gebroken hoek tussen Leys- en Jezusstraat (voorstel schepen 
Frans Van Kuyck, Commissiën van schone kunsten, financiën en 
openbare werken)
Stationsplein tussen Ooststatie en Gemeentestraat (huidig 
Koningin Astridplein) (voorstel Frans Gittens, Commissiën van 
schone kunsten, financiën en openbare werken)

28. Aanhechting van de Belgische kolonie
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Locatie voorstellen tweede 
initiatief

Tolhuis (schepen Fran Van Kuyck)
Rondpunt Leien en Maria-Henriëttalei (Kamer van Koophandel)
Stadspark (langs Rubenslei en rechtover Louiza-Marialei) 
(Commissie van Schone Kunsten, stadsbestuur)

Locatie (1) Stadspark (langs Rubenslei en rechtover Louiza-Marialei)

Voltooiing 28/09/1911 Overgedragen aan stad in oktober 1911 

Inscriptie Voorzijde: IN BIJZIJN / VAN Z.M. KONING / LEOPOLD II VIERT 
DE / HANDELSKAMER / VAN ANTWERPEN / DE NAASTING / 
VAN CONGO / AAN BELGIË / * / *6 JUNI 1909* / (links) DE ALG. 
SCHRIJVER / JAC. MARTROYE / (rechts) / DE VOORZITTER / CH. 
CORTY / *E. VAN VERBEKE. BOUWMr.
Achterzijde: EN PRESENCE / DE S.M. LE ROI / LEOPOLD 
II / LA CHAMBRE / DE COMMERCE D’ANVERS / CELEBRE / 
L’ANNEXION / DU CONGO A / LA BELGIQUE / *6 JUIN 1909* 
/ (links) LE SECRETAIRE GENL / JAC. MARTROYE / (rechts) LE 
PRESIDENT / CH. CORTY / * / J. KERCKX. ORN. / J. BAETES SC.
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Initiatief
1906

Fédération des Associations commerciales et 
industrielles de Belgique

Comité Comiteit Lambermont / Comité de la Manifestation Lambermont 
(voorzitter Louis Canon-Legrand, ondervoorzitter Charles Corty 
(tevens voorzitter Kamer van Koophandel Antwerpen), secretaries 
Emile Jottrand) (sous le haut patronage de S.A.R. le Prince Albert de 
Belgique)

Wedstrijd Nationale inschrijving

Jury Louis Canon (voorzitter), Van Kuyck (afgevaardigde Antwerpen), Van 
der Stappen (afgevaardigde Brussel), Delvin (afgevaardigde Gent), 
Carpentier (afgevaardigde Luik), Baron Jacques de Lalaing, Egide 
Rombaux, Jules Baetes, Emile Jottrand (secretaris) 

Uitslag wedstrijd 23/12/1909 Project Lèandre Grandmoulin en Frans van Holder

Financiering
> 65000 BF

Nationale openbare inschrijving (stad Antwerpen 
5000 BF) (Chambre d’Industrie 1000 BF)

25000 BF Stad (grondvesting ed.)

Beeldhouwer Lèandre Grandmoulin (beeldhouwer), Frans van Holder (architect)

Thema Politiek – Secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken – Diplomaat 
– Kongo-Vrijstaat – Minister van Staat – Vrijkoping Scheldetol 1863 – 
1819-1905 – 19de eeuw

Beeld Drie gedrapeerde figuren (centraal levensgrote stappende vrouw, 
kleinere naakte man met been over kist, gehurkte naakte vrouw met 
bloemenguirlande

= Expansie – Handel – Industrie 
Standbeeld zittende Lambermont
Standbeeld van knielende naakte vrouw met twee kinderen 

= Natuur
Standbeeld knielende naakte man met wetenschappelijke attributen 

= Wetenschap
In de vijver: boeg van een schip
Gerkoonde schild van Congo, trofee van exotische landbouwgewassen 
en vruchten

29. Auguste Lambermont
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Locatie voorstellen Steenplein
Plein Zuidstation
Rondpunt Leopold de Waelstraat

Beslissing GR 29/05/1908

Locatie (1) Rondpunt Leopold de Waelstraat/Lambermontplaats

Inhuldiging

15/08/1912

Gemeentefeesten (Consciencefeesten) 
In aanwezigheid van koning Albert en koningin 
Elisabeth
Redevoeringen voorzitter Fédération Canon-
Legrand, voorzitter Kamer van Koophandel Corty en 
burgemeester Jan De Vos
Rondpunt omgedoopt tot  Lambermontplaats

Inscriptie verzoek
4/06/1909

Antwerpse tak van het Nationaal Vlaamsch Verbond 
(voorzitter Crets) verzoekt Vlaams opschrift

Inscriptie Achterzijde (links): EXPANSION ECONOMIQUE 1842: 1905 / ERIGE 
/ PAR / SOUSCRIPTION / NATIONALE / A L’INITIATIVE / DE LA / 
FEDERATION / NATIONALE / DES / ASSOCIATIONS / COMMERCIALES 
/ ET / INDUSTRIELLES / DE / BELGIQUE / 1912
Achterzijde (rechts): UITBREIDING VAN HANDEL EN NIJVERHEID / 
OPGERICHT / BIJ / NATIONALE / INSCHRIJVING / DOOR TOEDOEN 
/ VAN HET / NATIONAAL / VERBOND / DER / HANDELS / EN / 
NIJVERHEIDS / VEREEENIGINGEN / VAN / BELGIË / 1912.
Westelijke zijde: 1861 REFORME DU REGIME DOUANIER / 1863 
AFFRANCHISSEMENT DE L’ESCAUT / 1874 DROITS DES NATIONS 
NEUTRES / 1885 RECONNAISSANCE DU CONGO / 1890 CONFERENCE 
ANTI-ESCLAVAGISTE
Op de lage sokkel: BARON LAMBERMONT / MINISTRE D’ETAT / 
STAATSMINISTER / 1819-1905
Oostelijke zijde: 1861 HERZIENING VAN HET TOLSTELSEL / 1863 
VRIJMAKING DER SCHELDE / 1874 RECHTEN DER ONZIJDIGE 
NATIES / 1885 ERKENNING VAN KONGO / 1890 CONFERENTIE 
TEGEN SLAVERNIJ
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Initiatief
1910

Club Africain d’Anvers (voorzitter senator Arthur Van 
den Nest)

Commissie Uitvoerend Komiteit voor het oprichten van het Gedenkteeken aan 
Baron Dhanis / Comité Exécutif pour l’Erection du Monument Dhanis 
(secretariaat Grand Hôtel Métropole, Leysstraat 23)
(voorzitter Arthur Van den Nest (gewezen senator, voorzitter Club 
Africain d’Anvers – Cercle d’Etudes Coloniales) of Charles Corty 
(voorzitter Kamer van Koophandel)(?), ondervoorzitters Charles 
Corty (voorzitter Kamer van Koophandel Antwerpen), Frans Van 
Kuyck (schepen van schone kunsten), A. Gilson (rustend generaal), 
Julien Koch (senator) en secretaris J. Tielemans)… (onder de Hooge 
bescherming van Z.M. den Koning)

Wedstrijd Antwerpse beeldhouwers

Jury ? 

Uitslag wedstrijd 1/07/1911 Frans Joris

Financiering
35 000 BF

Openbare inschrijving georganiseerd door Club 
Africain d’Anvers

3000 BF Stad (grondvesting)

Beeldhouwer Frans Joris

Thema Congo – Kongo-Vrijstaat – officier van de Force Publique – 1862-1909 
– 19de eeuw

Beeld Twee figuren en groep
Dhanis: ten voeten uit, koloniaal uniform, tropenhelm, sable, geweer in 
rechterhand, linkerhand uitgestrekt en beschermend boven geknielde 
naakte zwarte vrouw
Naakte zwarte vrouw: kind in opgeheven armen
Arabaische slavenhandelaar: verslagen, legt vaandel voor de 
overwinnaar neer

Locatie voorstellen Zuiderlei (huidige Amerikalei)

Beslissing GR 30/01/1911

Locatie (1) Zuiderlei (huidige Amerikalei)

30. Francis Dhanis
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Inhuldiging

12/10/1913

Georganiseerd door Club Africain d’Anvers
Redevoeringen voorzitter voorzitter Kamer van 
Koophandel Charles Corty, Minister van Koloniën Jules 
Renkin, burgemeester Jan De Vos, kolonel Guillain en 
baron de Bonhomme

Inscriptie verzoek
1911

Verzoekschriften tweetaligheid en Vlaams ereplaats 
De Vlaamsche Wacht (zie GR 12 april 1911 en 11 
december 1911)

Inscriptie Plint voetstuk vooraan: VOOR DE MENSHEID / (Congolese ster) / 
POUR L’HUMANITE

Oorspronkelijk idee 12/12/1883 Beeldhouwer Jacques de Braekeleer

Initiatief 16/06/1904 Arthur Van den Nest (senator en gemeenteraadslid)

Commissie /

Financiering … BF Arthur Van den Nest (schenking aan stad)

Beeldhouwer Jef Lambeaux

Thema Bouwmeester – Onze-Lieve-Vrouwkathedraal – ± 1373-1434 – 14de-
15de eeuw

Beeld (…)

Locatie voorstellen Handschoenmarkt (tegen onvoltooide toren Onze-Lieve-
Vrouwkathedraal)

Locatie (1) (…)

Inhuldiging 1934 /

31. Pieter Appelmans
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Initiatief 9/03/1901 College van Burgemeester en Schepenen

(Commissie) Voorzitters Max Rooses en Jerome Van Kerckhoven-Donnez 
(toekomstig raadslid), secretarissen Ed. Keurvels, G. Mertens, Herm. 
Mulder en Flor. Van der Ven, schatmeesters Florimond Heuvelmans  
(voormalig raadslid) en L.H. Smeding, leden Gust. De Deken, I. 
Van Doosselaere, Lod. Mortelmans, Jan Blockx, Fons De Wolf, Em. 
Wambach, Frans Van Kuyck (schepen), Adolphe Kockerols (raadslid), 
Pol De Mont, Jos. Mareels, Joris De Bom, Em. Schiltz, Arthur Cornette 
(toekomstig raadslid), Jan Van Wuit(?) en Mevr. De Give-Ledelier, 
erevoorzitter Gevaert (bestuurder Koninklijk Conservatorium  Brussel)

Wedstrijd Kunstenaars met werkkring te Antwerpen

Jury Aangeduid door College: Antonin Mercié (Frans beeldhouwer), Félix 
Charpentier (Frans beeldhouwer) en Jules Desbois (Frans beeldhouwer, 
bijgevoegd jurylid, i.p.v. Emmanuel Frémiet)
Gestemd door deelnemende kunstenaars: Auguste Rodin (Frans 
beeldhouwer, i.p.v. René de Saint-Marceaux), Albert Bartholomé 
(Frans beeldhouwer), Jean-Paul Aubé (Frans beeldhouwer, bijgevoegd 
jurylid)

Uitslag voorbereidende 
wedstrijd

25/05/1908
Eduard Deckers, Jules Weyns, Frans Jochems, Jules 
Baetes, Arthur Pierre en Emile Vloors

Uitslag bepaalde 
wedstrijd

19/10/1908

1e prijs: Emile Vloors
2e prijs: Eduard Deckers (2000 BF)
3e prijs: Arthur Pierre (1500 BF)
4e prijs: Jules Baetes (1000 BF)
5e prijs: Jules Weyns (750 BF)
6e prijs: Frans Jochems (500 BF)

Financiering 75 000 BF Stad

3000 BF Stad (grondvesting)

Financiering Nadien onderhandelingen over prijs met Emile Vloors die de kostprijs 
uiteindelijk op 275 000 BF.

Beeldhouwer (…)

Thema Componist – directeur Vlaamse Muziekschool – Vlaams activist – 1834-
1901 – 19de eeuw

Beeld (…)

32. Peter Benoît
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Locatie voorstellen Kunstlei (voor Vlaamse Opera)

Locatie (1) (…)

Inhuldiging 1934 /

Initiatief 19/04/1906 Willemsfonds (Antwerpse afdeling)

Commissie /

Financiering 10 000 BF Willemsfonds

Beeldhouwer Jef Lambeaux

Thema Dichter – journalist – Vlaams activist – 1830-1905 – 19de eeuw

Beeld (…)

Locatie voorstellen Stadspark (Willemsfonds, College)
Warande (Van Kuyck in CvSK, uiteindelijk ook College)
Geuzenhofkens (College)

Locatie (1) /

Inhuldiging / /

33. Julius de Geyter
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Archieven

Stadsarchief  Antwerpen (SAA)

MA, Algemeen bestuur.

MA, Archief  van de Dienst voor Stadsgebouwen.

MA, Archief  van de gemeentefeesten.

MA, Bouwaanvragen.

MA, Bureel van de bestuurder der stadsaanplantingen.

MA, Dienst voor werken.

MA, Feesten en ontvangsten.

MA, Fonteinen.

MA, Gedenktekens.

MA, Monumenten.

MA, Notulen gemeenteraadszittingen.

MA, Notulenregisters college.

MA, Openbare pompen.

MA, Openbare werken en wegenis.

MA, Planarchief.

MA, Publieke feesten.

MA, Publieke taken.

MA, Redevoeringen van het gemeentebestuur van Antwerpen.

MA, Schone Kunsten.

Bibliografie



578

Uitgegeven bronnen

‘Funérailles du capitaine Coquilhat’, Bulletin de la Société royale de géographie d’Anvers 16 

(1891) 153-159.

‘Inauguration du monument à la mémoire du Capitaine Coquilhat: vice-gouverneur de la 

Colonie du Congo’, Bulletin de la Société royale de géographie d’Anvers 20 (1895) 371-381.

‘Inauguration du Monument Lambermont: discours de Monsieur le Président Corty’, Bulletin 

de la Chambre de Commerce d’Anvers 31-33 (1912) 5-7.

‘Monument Coquilhat’, Bulletin de la Société royale de géographie d’Anvers, 16 (1891) 160-161.

Antwerpen 1860-1960, vol. 1 (Antwerpen 1960-1962).

Antwerpsche zak-almanak van algemeen nut voor het jaer 1863 (Antwerpen 1863).

Antwerpsche zak-almanak van algemeen nut voor het jaer 1894 (Antwerpen 1894).

Biographie coloniale belge / Belgische koloniale biografie, vol. 1 (Brussel 1948).

Biographie coloniale belge / Belgische koloniale biografie, vol. 2 (Brussel 1951).

Bulletijn van het Comiteit der Briefwisselende Leden van de Koninklijke Commissie van Monumenten, 

vol. I-V (Antwerpen 1861-1904).

Bulletijn van het Comiteit van Briefwisselende Leden der Koninklijke Commissie van Monumenten 

en van het bestuur van het Museum van Oudheden enz. te Antwerpen: jaren 1887-1890, vol. III 

(Antwerpen 1891).

Bulletin administratif  du Ministère de l’Intérieur, 13 (1859).

Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique, vol. XI (Brussel 1835).

Bulletin usuel des lois et arrêtés concernant l’administration générale avec notes de concordance 

(Brussel 1861).

De Belgische grondwet van 7 februari 1831: met de wijzigingen van 7 september 1893, 15 november 

1920, 7 februari, 24 augustus en 15 oktober 1921 (Brussel 1965).

De Meeting: demokratiek jaarboekje voor 1867 (Antwerpen s.d.).

Dienstreglement van inwendige orde van den gemeenteraad van Antwerpen (Antwerpen 1908).

Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad (Antwerpen 2010).

Omzendbrief  ter oprichting van een gedenkteeken op het graf  van Jan van Beers (Antwerpen 

1889).

Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés, et réglemens généraux qui peuvent être 

invoquées en Belgique (Brussel 1788 en volgende).



579

Pour le monument Dhanis: le Baron Francis Dhanis au Kwango et pendant la campagne arabe 

(Antwerpen 1910).

Règlement d’ordre pour le conseil générale de régence de la ville d’Anvers, arrêté en assemblée générale 

le 1er mars 1831 (Antwerpen 1831).

Réglement de police des alignements et des bâtisses (Antwerpen 1838).

Réglement complémentaire pour la police des constructions / Byreglement voor de policie der 

bouwingen (Antwerpen 1852).

Règlement d’ordre et de service intérieur du conseil communal d’Anvrs (Antwerpen 1855).

Verordening betreffende het bouwen en de woningen (Antwerpen 1908).

Antonis, Eric, De Baere, Bart, de Boeck, Vera e.a., Madonna: beelden van Maria in de Antwerpse 

binnenstad (Antwerpen 2002).

Busken Huet, Conrad, Het land van Rubens: Belgische reisherinneringen (Amsterdam 1879).

Conscience, Hendrik, ‘Redevoering uitgesproken by het beeld van Rubens, op het oogenblik 

der plegtige inhuldiging’, in: Bekroonde stukken door de Antwerpsche rederykkamer De Olyftak 

ter gelegenheid van de plegtige inhuldiging van het standbeeld van P.P. Rubens, den 15 augustus 

1840 (Antwerpen 1840) 53-58.

de Borger, H., Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers: repertorium 1794-1914 (Leuven 

1968).

de Laet, H., De straten van Antwerpen: een korte schets van personen en geslachten vermeld in de 

officiëele lijst der straten en pleinen van Antwerpen (Antwerpen 1899).

de Lattin, Amand, Dit waren Semini’s kinderen: flitsen uit het Antwerps verleden (Antwerpen 

1957).

de Mont, Pol, Jan van Beers (Haarlem 1889).

De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, Durnez, Gaston e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van 

de Vlaamse Beweging: A-F (Tielt 1998).

De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, Durnez, Gaston e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van 

de Vlaamse Beweging: G-Q (Tielt 1998).

De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, Durnez, Gaston e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van 

de Vlaamse Beweging: R-Z (Tielt 1998).

Destrée, Olivier-Georges, The renaissance of  sculpture in Belgium (Londen 1895).

Dillis, Emiel, Kleine geschiedkundige schetsen over eenige godsdienstige beelden welke men vroeger 

te Antwerpen op de openbare wegenis aantrof  (Antwerpen 1902).



580

Goris, Jan-Albert, Lof  van Antwerpen: hoe reizigers Antwerpen zagen, van de 15e tot de 20ste 

eeuw (Brussel 1940).

Haussmann, Georges-Eugène, Mémoires du baron Haussmann (Parijs 1890).

Howard, Ebenezer, Garden cities of  to-morrow (Londen 1902).

Lagye, Victor, Anvers monumental et pittoresque (Brussel ca. 1900).

Lemonnier, Camille, Antwerpen en zijn merkwaardigheden (Haarlem 1885).

Leys, Henri, Notice sur la décoration de la grande salle de l’hôtel de la ville d’Anvers (1862).

Picard, Edmond en N. d’Hoffschmidt, Pandectes Belges: encyclopédie de législation, de doctrine et 

de jurisprudence belges, 136 volumes (Brussel 1878-1940).

Prims, Floris, Antwerpiensia 1927 (Antwerpen 1928).

Floris, Prims, ‘De geschiedenis van de Warande’, Antwerpiensia 1929.3 (1930).

Prims, Floris, Het stadhuis te Antwerpen: geschiedenis en beschrijving (Antwerpen 1930).

Prims, Floris, Antwerpen in 1830: nota’s, deel 2 (Antwerpen 1931).

Prims, Floris, De katholieke dagbladpers te Antwerpen (Antwerpen 1835).

Prims, Floris en Michel Verbeeck, Antwerpsch straatnamenboek: lijst van al de straatnamen 

of  1 januari 1938, met hun beteekenis, naamreden, oorsprong der straten en veranderingen 

(Antwerpen 1938).

Prims Floris, Geschiedenis van Borgerhout (Antwerpen 1936).

Prims, Floris, Geschiedenis van Antwerpen, X.1 (Antwerpen 1948).

Prims, Floris, Antwerpiensia 19de reeks (Antwerpen 1949).

Prims, Floris, De metamorphose van Terlist (nu Sint-Jozefkwartier, Antwerpen) (Antwerpen 

1949).

Ratinckx, Henri, Le double guide commercial, ou: livre d’adresses de la ville et faubourgs d’Anvers 

(Antwerpen 1838).

Rooses, Max, Jan van Beers (Amsterdam 1888).

Stad Antwerpen, Gemeenteblad, 1861-1914.

Stinissen, Jacob, Antwerpen en zijne merkwaardigheden (Antwerpen 1901).

Stinissen, Jacob, Antwerpen en zijne standbeelden (Antwerpen 1907).

Texier, Edmond, Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique (Parijs 1857).

Theuns, Wim, De organieke wet op het middelbaar onderwijs (1 juni 1850) en de Conventie van 

Antwerpen (Leuven 1959).

Thyssen, August, Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria: geschiedkundige 

aanmerkingen over de 500 Mariabeelden in de straten der stad (Antwerpen 1922).



581

Torfs, Karel en Frans Mertens, Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze 

tyden, deel 7 (Antwerpen 1975-1977 [1845-1853]).

van Beers, Jan, Toespraak bij de onthulling van Hendrik Consciences standbeeld op 13 augustus 

1883 te Antwerpen gehouden (Antwerpen 1883).

Van Bever, Théodore, Mémoire à l’appui du projet de transformation des terrains militaires de la 

vieille enceinte et des quartiers incorporés dans la nouvelle enceinte (Antwerpen 1864).

Van den Eeckhout, Patricia en Guy Vanthemsche (red.), Bronnen voor de studie van het 

hedendaagse België, 19e-21e eeuw (Brussel 2009).

van Loo, Anne (red.), Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden (Antwerpen 

2003).

van Mol, J.B., Guide dans la ville d’Anvers et ses environs: description des monuments, objets d’art et 

antiquités (Antwerpen 1862).

van Mol, J.B., Guide de la ville d’Anvers: histoire, monuments, beaux-arts, antiquités, renseignements 

divers (Antwerpen 1868).

van Mol, J.B., Anvers (guide): histoire, institutions, descriptions des monuments et oeuvres-d’art 

(Antwerpen 1874).

van Mol, J.B., Jean-François Loos (1836-1863) (Antwerpen 1876).

van Mol, J.B., Anvers monumental, artistique et pittoresque: nouveau guide descriptif  de la ville 

d’Anvers, de ses monuments et oeuvres d’art (Antwerpen 1885).

van Mol, J.B., Les élus d’Anvers depuis mil huit cent trente résumé des annales communales 

parlementaires et legislatives (Antwerpen 1889).

Van Spilbeeck, Désiré, Kermisfeesten: 200e verjaring van de stichting der Koninklijke Akademie 

(Antwerpen 1864).

vande Weghe, Robert, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen (Antwerpen 1977).

Kranten

Antwerpen Vooruit.

Antwerpsch Nieuwsblad.

De Grondwet.

De kleine Gazet.

De Koophandel.

De Nieuwe Gazet.

De Schelde.



582

De Vlaamsche Gazet.

De Vlaamsche School.

De Werker.

Den Antwerpenaer.

Gazet van Antwerpen.

Het Handelsblad van Antwerpen.

Het Laatste Nieuws.

L’Avenir.

L’Escaut.

L’Opinion.

La Métropole.

Le Journal du Commerce d’Anvers.

Le Mercure d’Anvers.

Le Matin.

Le Nouveau Précurseur.

Le Précurseur.

Journal d’Anvers.

Journal d’Anvers et de la Province.

Postryder van Antwerpen.

Provinciael Antwerps Nieuwsblad.

Websites

Online-databank ODIS: http://www.odis.be.

Agentschap Onroerend Erfgoed, Inventaris bouwkundig erfgoed: https://inventaris.

onroerenderfgoed.be/.



583

Literatuur

‘Madonna’s met een verhaal: legendes en volksvertellingen’, in: Antonis, Eric, De Baere, Bart, 

de Boeck, Vera e.a., Madonna: beelden van Maria in de Antwerpse binnenstad (Antwerpen 

2002) 83-109.

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: stad Antwerpen 3nc (Turnhout 1989).

Brussel, breken, bouwen: architectuur en stadsverfraaiing, 1780-1914 (Brussel 1979).

Het Koninklijk Atheneum te Antwerpen 175 jaar: de geschiedenis van een school en haar rol in de 

Vlaamse Beweging (Antwerpen 1982).

L’initiative publique des communes en Belgique 1795-1940/Het openbaar initiatief  van de gemeenten 

in België 1795-1940, Pro Civitate. Historische uitgaven, 71 (Brussel1986).

Straten en stenen: Brussel, stadsgroei, 1780-1980 (Brussel 1982).

Villes en mutation XIXe-XXe siècles/Steden in ontwikkeling 19de-20ste eeuw, Pro Civitate. 

Historische uitgaven, 64 (Brussel 1982).

Visite de Sa Majesté Léopold II à Anvers: la vérité au roi et au pays (Antwerpen 1873).

Agulhon, Maurice, ‘La statuomanie et l’histoire’, Ethnographie Française 8.2-3 (1978) 145-

172.

Agulhon, Maurice, ‘Politics, images, and symbols in post-revolutionary France’, in: Wilentz, 

Sean (red.), Rites of  power: symbolism, ritual, and politics since the Middle Ages (Philadelphia 

1985).

Agulhon, Maurice, ‘Nouveaux propos sur les statues de “grands hommes” au XIXe siècle’, 

Romantisme 100 (1998) 11-16.

Alderman, Derek H., ‘Street names and the scaling of  memory: the politics of  commemorating 

Martin Luther King, Jr within the African American community’, Area 35.2 (2003) 163-

173.

Alderman, Derek H., ‘Place, naming and the interpretation of  cultural landscapes’, in: 

Graham, Brian en Peter Howard (red.), The Ashgate research companion to heritage and 

identity (Farnham 2008) 195-213.

Anderson, Benedict, Imagined communities: reflections on the origin and spread of  nationalism 

(Londen 1983).

Anderon, Peter, Street life in late Victorian London: the constable and the crowd (Basingstoke 

2013).



584

Anrold, Dana, Re-presenting the metropolis: architecture, urban experience and social life in London, 

1800-1840 (Aldershot 2000).

Archer, John H.G. (red.), Art and architecture in Victorian Manchester (Manchester 1985).

Arnade, Peter, Martha C. Howell en Walter Simons, ‘Fertile spaces: the productivity of  

urban space in Northern Europe”, Journal of  interdisciplinary history XXXII.4 (2002) 515-

548.

Art, Jan, ‘Het historisch monument: een bepaalde manier van omgaan met het verleden’, 

in: Frank Seberechts (red.), Duurzamer dan graniet: over monumenten en Vlaamse beweging 

(Tielt 2003) 13-23.

Art, Jan, ‘The historiography of  male orders and congregations in Belgium: a status 

quaestionis’, in: De Maeyer, Jan, Leplae, Sofie en Joachim Schmiedl (red.), Religious 

institutes in Western Europe in the 19th and 20th centuries (Leuven 2004) 29-39.

Art, Jan, De Maeyer, Jan, De Pril, Ward e.a., ‘Church reform and modernity in Belgium’, 

in: van Eijnatten, Joris en Paula Yates (red.), The dynamics of  religious reform in northern 

Europe, 1780-1920: the churches, vol. 2 (Leuven 2010) 101-122.

Asaert, Gustaaf, Honderd huizen aan de Grote Markt van Antwerpen: vijf  eeuwen 

bewoningsgeschiedenis (Zwolle 2005).

Azaryahu, Maoz, ‘The power of  commemorative street names’, Environment and Planning D: 

Society and Space 14.3 (1996) 311-330.

Baetens, Jan Dirk, ‘Voor vorst en vaderland: een nieuwe lezing van de muurschilderingen 

van Henri Leys in het Antwerpse stadhuis’, Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis 

90.2 (2012) 513-540.

Baetens, Roland, Het koninklijk aardrijkskundig genootschap van Antwerpen: 1876-1976 

(Antwerpen 1976).

Baetens, Roland, De roep van het paradijs: 150 jaar Antwerpse Zoo (Tielt 1993).

Bal, Ruben, “Er is lucht en licht in onze straten gekomen.”  Het plan Van Bever. Ruimtebeleid en 

-beleving onder de Meetingpartij (1862-1872) (onuitgegeven masterscriptie UAntwerpen 

2015).

Balthazar, Herman, ‘De opkomst van een moderne industriële staat’, in: Taverne, Ed en 

Irmin Visser (red.), Stedebouw: de geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot 

heden (Amsterdam 2004) 180.



585

Balace, Francis, ‘De liberalen, de katholieken en het Unionisme (1831-1846)’, in: Verhulst, 

Adriaan en Hervé Hasquin (red.), Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis 

(Brussel 1989) 39-54.

Barry, Andrew, Osborne, Thomas en Nikolas Rose, Foucault and political reason: liberalism, 

neo-liberalism and rationalities of  government (Chicago, Ill. 1996).

Beckert, Sven, ‘Institution-building and class formation: how nineteenth-century bourgeois 

organized’, in: Morton, Graeme, de Vries, Boudien en Robert J. Morris (red.), Civil society, 

associations and urban places: class, nation and culture in nineteenth-century Europe (Aldershot 

2006) 17-36.

Beele, Siska, Kunst voor een feestzaal. Kersen van Lawrence Alma-Tadema (onuitgegeven artikel 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 2012).

Bennett, Tony en Patrick Joyce, ‘Material powers: introduction’, in: Bennett, Tony en Patrick 

Joyce (red.), Material powers: cultural studies, history and the material turn (Londen 2010) 

1-21.

Bertels, Inge en Dirk Van De Vijver, ‘Belgian city architects and engineers: the rise of  a 

new local elite, 1850-1880’, in: Couperus, Stefan, Smit, Christianne en Dirk Jan Wolffram 

(red.), In control of  the city: local elites and the dynamics of  urban politics (Leuven 2007) 121-

137.

Bertels, Inge, Building the city 1819-1880 (ongepubliceerde doctoraatsverhandeling 

KULeuven 2008).

Bertels, Inge en Herman Van Goethem, ‘Vergankelijke stedelijke ruimte. De afbraak van 

de Spaanse omwalling in de negentiende eeuw’, in: Lombaerde, Piet (red.), Antwerpen 

versterkt: de Spaanse omwalling vanaf  haar bouw in 1542 tot haar afbraak in 1870 (Antwerpen 

2009) 118-145.

Bertels, Inge, Bisschops, Tim en Bruno Blondé, ‘Stadslandschap: ontwikkelingen en 

verwikkelingen van een stedelijke ruimte’, in: Bertels, Inge, De Munck, Bert en Herman 

Van Goethem (red.), Antwerpen: biografie van een stad (Antwerpen 2011) 11-66.

Beyen, Marnix, Duerloo, Luc, Van Goethem, Herman en Carolien Van Loon, ‘Het 

calimerocomplex van de stad: een politieke cultuur van klagen en vernieuwen’, in: Bertels, 

Inge, De Munck, Bert en Herman Van Goethem (red.), Antwerpen: biografie van een stad 

(Antwerpen 2011) 67-108.



586

Beyen, Marnix, Duerloo, Luc, Van Goethem, Herman en Anna Van Loon, ‘Het 

calimerocomplex van de stad’, in: Bertels, Inge, De Munck, Bert en Herman Van Goethem 

(red.), Antwerpen: biografie van een stad (Antwerpen 2011) 67-108.

Binnemans, Roger en George van Cauwenbergh, Atlas van Antwerpen: evolutie van een stedelijk 

landschap van 1850 tot heden (Antwerpen 1991).

Blockmans, Wim, ‘Reshaping cities: the staging of  political transformation’, Journal of  

Urban History 30.1 (2003) 7-20.

Boehme, Olivier, ‘De politieke ontwikkelingen’, in: Antwerpen in de 20ste eeuw: van belle époque 

tot golden sixties (Brasschaat 2008) 89-114.

Boone, Marc en Peter Stabel (red.), Shaping urban identity in Late Medieval Europe (Leuven 

2000).

Boone, Marc, ‘Urban space and political conflict in late medieval Flanders’, Journal of  

interdisciplinary history XXXII.4 (2002) 621-640.

Boone, Marc en Martha C. Howell (red.), The power of  space in Late Medieval and Early 

Modern Europe: the cities of  Italy, Northern France and the Low Countries (Turnhout 2013).

Bots, Marcel, ‘Laïciteit en onderwijs’, in: in: Verhulst, Adriaan en Hervé Hasquin (red.), Het 

liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis (Brussel 1989) 145-162.

Bots, Marcel, van Velthoven, Harry, Deprez, Ada e.a., Het Willemsfonds van 1851 tot 1814 

(Gent 1993).

Boudens, Robrecht, ‘Godsdienstig leven in een groeiende stad’, in: van Isacker, Karel en 

Raymond van Uytven (red.), Antwerpen: twaalf  eeuwen geschiedenis en cultuur (Antwerpen 

1986) 256-257.

Boumans, René, ‘Het stadsbestuur’, in: Antwerpen in de XVIII e eeuw: instellingen, economie, 

cultuur (Antwerpen 1952) 19-45.

Boumans, René, ‘Het stadsbestuur tijdens de Franse overheersing’, in: Bouwstoffen voor de 

geschiedenis van Antwerpen in de 19e eeuw: instellingen, economie, kultuur (Antwerpen 1964) 

27-61.

Briggs, Asa, Victorian cities (Londen 1963).

Brophy, James, Popular culture and the public sphere in the Rhineland: 1800-1850 (Cambridge 

2008).

Buyck, Jean F., ‘Het Vingtisme en zijn opponenten te Antwerpen’, in: Stevens, MaryAnne 

en Robert Hoozee (red.), Impressionisme en symbolisme: de Belgische avant-garde, 1880-1900 

(Antwerpen 1994) 59-69.



587

Buyst, Erik, ‘De gemeentepolitiek met betrekking tot de ruimtelijke ordening in de 19de 

en 20ste eeuw: een gevallenstudie voor de Antwerpse regio’, in: Villes en mutation XIXe- 

XXe siècles / Steden in ontwikkeling 19de-20ste eeuw, Pro Civitate. Historische uitgaven, 64 

(Brussel 1982) 169-191.

Byttebier, Dieter, Evarist Allewaert (1835-1889) en de invoering van de kindertuinen in Antwerpen 

ten tijde van de Schoolstrijd (onuitgegeven mastercriptie KULeuven 2012).

Calcoen, Heleen, De vrijmaking van de Sint-Niklaaskerk te Gent, in relatie tot het internationaal 

debat (ongepubliceerde masterproef  UGent 2013).

Cardyn-Oomen, Dorine, ‘Pecher, Jules’, in: van Lennep, Jacques (red.), De 19de-eeuwe Belgische 

beeldhouwkunst: catalogus (Brussel 1990) 523-524.

Ceulemans, Adelheid, ‘Artistieke ontmoetingsplaatsen in de poëzie van Theodoor Van 

Ryswyck (1811-1869)’, in: Bertels, Inge, Furnée, Jan Hein en Tom Sintobin (red.), Tussen 

beleving en verbeelding: de stad in de negentiende-eeuwse literatuur (Leuven 2013) 93-113.

Ceulemans, Adelheid, Tussen liereman en literator: het poëtisch oeuvre van Theodoor van Ryswyck 

(1811-1849) (onuitgegeven doctoraatsverhandeling UAntwerpen 2013).

Chattopadhyay, Swati en Jeremy White (red.), City halls and civic materialism: towards a global 

history of  urban public space (Londen 2014).

Clark, Christopher, ‘The New Catholicism and the European culture wars’, in: Clark, 

Christopher en Wolfram Kaiser (red.), Culture wars: secular-catholic conflict in nineteenth-

century Europe (Cambridge 2003) 11-46.

Clark, Christopher en Wolfram Kaiser, ‘Introduction: the European culture wars’, in: Clark, 

Christopher en Wolfram Kaiser (red.), Culture wars: secular-catholic conflict in nineteenth-

century Europe (Cambridge 2003) 1-10. 

Clark, Peter (red.), The European green space: London, Stockholm, Helsinki and St Petersburg, 

1850-2000 (Aldershot 2006).

Clark, Peter, European cities and towns: 400-2000 (Oxford 2009). 

Cohen, William, ‘Symbols of  power: statues in nineteenth-century provincial France’, 

Comparative studies in society and history 31.3 (1989) 491-513.

Cohen, William, Urban government and the rise of  the French city: five cities in the nineteenth 

century (New York 1998).

Cornet, Pascal (red.), Na & naar Van Dyck: de romantische recuperatie in de 19de eeuw (Antwerpen 

1999).



588

Cornilly, Jeroen, Architect en ambtenaar : de West-Vlaamse provinciaal architecten en de 19e-eeuwse 

architectuurpraktijk (Leuven 2016).

Couperus, Stefan, Smit, Christianne en Dirk Jan Wolffram, ‘Introduction: local elites and 

urban politics’, in: Couperus, Stefan, Smit, Christianne en Dirk Jan Wolffram (red.), In 

control of  the city: local elites and the dynamics of  urban politics (Leuven 2007) ix-xix.

Couperus, Stefan, ‘Research in urban history: recent theses on nineteenth- and early 

twentieth-century municipal administration’, Urban History 37.2 (2010) 322-332.

Couvreur, Walter, ‘De plundering op 31 maart 1831 van het huis van burgemeester jhr. 

Willem Andreas Caters’, Antwerpen 20.4 (1974) 148-165.

Crang, Mike, ‘Spaces in theory, spaces in history and spatial historiographies’, in: Kümin, 

Beat (red.), Political space in Pre-industrial Europe (Farnham 2009) 259-266.

Croon, Ben, ‘Toe-eigeningsstrategieën bij stedelijke en nationale identiteitsvorming in 

de kunst- en handelsmetropool Antwerpen: de negentiende-eeuwse Rubenscultus’, 

Volkskunde 104.1 (2003) 19-83.

Dagenais, Michèle en Pierre-Yves Saunier, ‘Tales of  the periphery: an outline survey of  

municipal employees and services in the nineteenth and twentieth centuries’, in: Dagenais, 

Michèle, Maver, Irene en Pierre-Yves Saunier (red.), Municipal services and employees in the 

modern city (Aldershot 2003) 1-30.

Daum, Andreas en Christof  Mauch (red.), Berlin-Washington 1800-2000: capital cities, cultural 

representations and national identities (Washington and Cambridge 2005).

d’Hollander, Paul, La bannière et la rue: les processions dans le Centre-Ouest au XIXe siècle (1830-

1914) (Limoges 2003).

De Belder, Jos, ‘De behuizing te Antwerpen op het einde van de XVIIIde eeuw’, Belgisch 

tijdschrift voor nieuwste geschiedenis 3.4 (1977) 367-446.

de Boer, Eefje, ‘Een volksparochie te Antwerpen: gelovigen en priesters van Sint-Andries 

(1863-1914)’, Trajecta 1.3 (1992) 262-278.

De Brabander, Guido, ‘Een expansie vol conflicten’, in: van Isacker, Karel en Raymond van 

Uytven (red.), Antwerpen: twaalf  eeuwen geschiedenis en cultuur (Antwerpen 1986) 298-313.

De Ceulaerde, G., Kleinhandel op de rand van de moderniteit, de overdekte winkelgalerij in 

het negentiende-eeuwse Antwerpen: la Cité (845-1880) (onuitgegeven masterscriptie 

UAntwerpen 2011).



589

De Ceuninck, Koenraad en Tony Valcke, ‘Van gemeentewet naar gemeentedecreet: 

gemeentelijke autonomie in historisch perspectief ’, in: Reynaert, Herwig en Kristof  

Steyvers (red.), De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen (Brugge 2010) 

41-57.

de Klerk, Len, De modernisering van de stad, 1850-1914: de opkomst van de planmatige 

stadsontwikkeling in Antwerpen (Rotterdam 2008).

De Koster, Margo, ‘Politieoptredens en het dagelijks ordenen van de stad Antwerpen, eind 

negentiende-begin twintigste eeuw’, in: De Koster, Margo, De Munck, Bert, Greefs, Hilde 

e.a. (red), Werken aan de stad: stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden, 

1500-1900: liber alumnorum Catharina Lis en Hugo Soly (Brussel 2011) 251-268.

de Lattin, Amand, Beroemde medeburgers: het Antwerps beeldenpatrimonium (Antwerpen 1979).

De Lepeleere, Tom, ‘“In volle eendraechtighyd der gebueren”? Een onderzoek naar 

de interactie tussen de broederschappen en het buurtleven in de Antwerpse Sint-

Andriesparochie (1750-1820)’, Trajecta 22 (2013) 285-318.

De Maeyer, Jan, ‘Kunst en politiek. De Sint-Lucasscholen tussen ultramontaanse orthodoxie 

en drang naar maatschappelijk-culturele vernieuwingen’, in: De Maeyer, Jan (red.), De 

Sint-Lucasscholen en de neogotiek: 1862-1914 (Leuven 1988) 57-123.

De Maeyer, Jan, ‘België: de ziel van de natie. Achtergronden en functie van ideologische 

concepten in de negentiende-eeuwse monumentenzorg’, in: De Maeyer, Jan, Bergmans, 

Anna, Denslagen, Wim e.a. (red.), Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele 

monumentenzorg: handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium, Leuven 13-14 september 

1996 (Leuven 1999) 71-85.

De Maeyer, Jan, ‘The neo-gothic in Belgium: architecture of  a Catholic society’, in: De 

Maeyer, Jan en Luc Verpoest (red.), Gothic revival: religion, architecture and style in Western 

Europe, 1815-1914: proceedings of  the Leuven colloquium, 7-10 November 1997 (Leuven 

2000) 19-34.

De Maeyer, Jan, Leplae, Sofie en Joachim Schmiedl (red.), Religious institutes in Western Europe 

in the 19th and 20th centuries (Leuven 2004).

de Mûelenaere, Nel, Belgen, zijt gij ten strijde gereed? Militarisering in een neutrale natie 1890-

1914 (ongepubliceerde doctoraatsverhandeling UAntwerpen 2016).

de Nave, Francine, ‘De Vrijheid van Antwerpen (vanaf  de Middeleeuwen tot de tijd van 

Rubens), in: Voet, Leon e.a., De stad Antwerpen van de Romeinse tijd tot de 17de eeuw: 

topografische studie rond het plan van Virgilius Bononiensis, 1565 (Brussel 1978) 59-93.



590

de Schaepdrijver, Sophie, ‘‘De stenen spreken tot de geest’: stedenbouwkundig ingrijpen in 

Brussel en Belgische identiteit 1850-1970’, Leidschrift 9.2 (1993) 83-104. 

de Smaele, Henk, ‘Politieke partijen in de Kamer, 1830-1914’, in: Gerard, Emmanuel, Witte, 

Els, Gubin, Eliane e.a. (red.), Geschiedenis van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers: 

1830-2002 (Brussel 2003) 131-157.

de Smaele, Henk, Rechts Vlaanderen: religie en stemgedrag in negentiende-eeuws België (Leuven 

2009).

De Smedt, Helma, Stabel, Peter en Ilja Van Damme, ‘Zilt succes: functieverschuivingen van 

een stedelijke economie’, in: Bertels, Inge, De Munck, Bert en Herman Van Goethem 

(red.), Antwerpen: biografie van een stad (Antwerpen 2011) 109-144.

Debackere, Ellen, Tussen stad en staat : het lokale beleid ten aanzien van buitenlanders in Antwerpen, 

1830-1880 (ongepubliceerde doctoraatsverhandeling UAntwerpen en VUBrussel 2014).

Deneckere, Gita, ‘Anti-orangistische plunderingen als purificatieriten (1831-1834)’ 

Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en 

Geschiedenis 48 (1994) 69-86.

Deneckere, Gita, Geuzengeweld: antiklerikaal straatrumoer in de politieke geschiedenis van België, 

1831-1914 (Brussel 1998).

Deneckere, Gita, ‘Het revolutionaire alternatief: de symboliek van feesten en vrijheidsbomen’, 

in: de Smaele, Henk en Jo Tollebeek (red.), Politieke representatie (Leuven 2002) 277-293.

Deprez, Kas en Louis Vos (red.), Nationalisme in België: identiteiten in beweging 1780-2000 

(Antwerpen 1999).

Derom, Patrick, De beelden van Brussel (Antwerpen 2000).

Deseure, Brecht, ‘Boom van Vrijheid / Boom van Slavernij: de Antwerpse vrijheidsbomen 

tussen oud en nieuw’, Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis 88.2 (2010) 221-254.

Deseure, Brecht, Marnef, Guido en Gerrit Verhoeven, ‘Inleiding. Een pot vol mosselen: de 

Schelde en de stedelijke identiteit van Antwerpen (zestiende-twintigste eeuw), Tijdschrift 

voor geschiedenis 123.4 (2010) 480-485.

Deseure, Brecht, de Smaele, Henk, Marnef, Guido e.a., ‘Rubensmania: de complexe constructie 

van cultuur in heden en verleden’, in: Bertels, Inge, De Munck, Bert en Herman Van 

Goethem (red.), Antwerpen: biografie van een stad (Antwerpen 2011) 179-210.

Deseure, Brecht, Onhoudbaar verleden: geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode 

in België (Leuven 2013).



591

Deseure, Brecht, Duerloo, Luc, Tritsmans, Bart e.a., ‘Brandpunt van de stedelijke gemeenschap: 

de Grote Markt en het stadhuis’, in: Beyen, Marnix, Schoups, Inge, Timmermans, Bert 

e.a. (red.), Het stadhuis van Antwerpen: 450 jaar geschiedenis (Antwerpen 2015) 33-67.

Devos, Greta en Ilja Van Damme, In de ban van Mercurius: twee eeuwen Kamer van Koophandel 

en Nijverheid van Antwerpen-Waasland 1802-2002 (Tielt 2002).

Di Tullio, Matteo, The wealth of  communities: war, resources and cooperation in Rennaisance 

Lombardy (Farnham 2014).

Dilis, Emiel, ‘De gebroeders De Cuyper: Antwerpsche beeldhouwers (1807-1883), Bijdragen 

tot de Geschiedenis 16.4-5 (1924-1925) 307-187.

Dobbels, Jelena, ‘Aanzetten voor een erfgoedbeleid: de afbraak van het Antwerpse 

burchtgebied als casestudy voor de veranderende omgang met erfgoed (1863-1900)’, 

Stadsgeschiedenis 6.2 (2011) 129-145.

Dogliani, Patrizia, ‘European municipalism in the first half  of  the twentieth century: the 

socialist network’, Contemporary European history 11.4 (2002) 573-596.

Doom, Ruddy, ‘De wereldtentoonstellingen en de koloniale propaganda’, in: Nauwelaerts, 

Mandy, Terryn, Caroline, Verbraeken, Paul e.a., De panoramische droom: Antwerpen en de 

wereldtentoonstellingen 1885, 1894, 1930 (Antwerpen 1993) 195-208.

Doyle, Barry, ‘The changing functions of  urban government: councillors, officials and 

pressure groups’, in: Daunton, Martin (red.), The Cambridge urban history of  Britain: 

volume III 1840-1950 (Cambridge 2000) 287-313.

Doyle, Barry (red.), Urban politics and space in the nineteenth and twentieth centuries: regional 

perspectives (Newcastle upon Tyne 2007).

Duerloo, Luc, Raeymaekers, Dries, Van Goethem, Herman e.a., ‘Bestuur en politiek op een 

Schoon Verdiep’, in: Beyen, Marnix, Schoups, Inge, Timmermans, Bert e.a. (red.), Het 

stadhuis van Antwerpen: 450 jaar geschiedenis (Antwerpen 2015) 171-215.

Dumont, Hugues, ‘La genèse des principes directeurs du droit public belge de la culture entre 

1830 et 1940’, in: Kurgan-Van Hentenryk, Ginette en Valérie Montens (red.), L’argent des 

arts: la politique artistique des pouvoirs publics en Belgique de 1830 à 1940 (Brussel 2001) 25-

41.

Dupriez, Léon, ‘Local government in Belgium’, The American political science review 14.3 

(1920) 403-422.

Durnez, Els, ‘De taalstrijd (1830-1914)’, in: Verhulst, Adriaan en Hervé Hasquin (red.), Het 

liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis (Brussel 1989) 201-208.



592

Engels, A., ‘Coquilhat’, in: Biographie coloniale belge/Belgische koloniale biografie, vol. I (Brussel 

1948) 250-260. 

Eriksen, Anne, From antiqiuities to heritage: transformations of  cultural memory (New York 

2016).

Estabrook, Carl, ‘Ritual, space and authority in seventeenth-century English Cathedral 

cities’, Journal of  interdisciplinary history XXXII.4 (2002) 593-620.

Etambala, Zana Aziza, ‘Antwerpen en de kolonie: van 1885 tot ca. 1920’, in: Nauwelaerts, 

Mandy, Terryn, Caroline, Verbraeken, Paul e.a., De panoramische droom: Antwerpen en de 

wereldtentoonstellingen 1885, 1894, 1930 (Antwerpen 1993) 173-194.

Evens, Bert, De openbare heldenverering in Antwerpen: het oprichten van standbeelden als 

uitdrukking van maatschappelijke tendensen en discussies (1830-1914) (ongepubliceerde 

licenciaatsverhandeling KULeuven 2000).

Foote, Kenneth en Maoz Azaryahu, ‘Toward a geography of  memory: geographical 

dimensions of  public memory and commemoration’, Journal of  Political and Military 

Sociology 35.1 (2007) 125-144.

Foucault, Michel, ‘Governmentality’, in: Burchell, Graham, Gordon, Colin en Peter Miller, 

The Foucault effect: studies in governmentality (London 1991) 87-104.

Fraser, Hamish, ‘Municipal socialism and social policy’, in: Morris, Robert J. en Richard 

Rodger (red.), The Victorian city: a reader in British urban history 1820-1914 (Londen 1993) 

258-280.

Furnée, Jan Hein, ‘In good company: class, gender and politics in The Hague’s gentlemen’s 

clubs, 1700-1900’, in: Morton, Graeme, de Vries, Boudien en Robert J. Morris (red.), 

Civil society, associations and urban places: class, nation and culture in nineteenth-century Europe 

(Aldershot 2006) 117-138.

Furnée, Jan Hein, ‘The Hague, city of  wealth: urban governance and culture in the nineteenth 

century’, in: Lucassen, Leo en Wim Willems (red.), Living in the city: urban institutions in 

the Low Countries, 1200-2010 (New York/Londen 2012) 152-172.

Garrioch, David, ‘Lay-religious associations, urban identities and urban space in eighteenth-

century Milan’, The journal of  religious history 28.1 (2004) 35-49.

Gaublomme, Doreen, ‘Doctrinairen en progressisten tijdens de 19de eeuw’, in: Verhulst, 

Adriaan en Hervé Hasquin (red.), Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis 

(Brussel 1989) 201-208.



593

Geens, Jan, Jan van Beers (1821-1888): negentiende-eeuwse dichter en voorvechter der Vlaamse 

bewustwording (Leuven 1972).

Gellner, Ernest Nations and nationalism (Oxford 1983).

Gerard, Emmanuel en Mark van den Wijngaert, In het teken van de regenboog: geschiedenis van 

de Katholieke Partij en van de Christelijke Volkspartij (Antwerpen 1985).

Gerson, Stéphane, ‘Town, nation, or humanity? Festive delineations of  place and past in 

Northern France, ca. 1825-1865’, The journal of  modern history 72.3 (2000) 628-682.

Gerson, Stéphane, The pride of  place: local memories and political culture in nineteenth-century 

France (Ithaca, New York 2003).

Geudens, Edmond, O.L. Vrouw van den Vijfhoek: haar genootschap als type voorgesteld (Antwerpen 

c.1921).

Goddard, Stephen, ‘Investigating and celebrating the “Golden Age” in nineteenth-century 

Antwerp: 1854-1894’, in: Dixon, Laurinda S. (red.), In detail: new studies of  Northern 

Renaissance art in honor of  Walter S. Gibson (Turnhout 1998) 151-164.

Godding, Philippe, ‘L’évolution de la legislation en matière d’urbanisme en Belgique aux 

XIXe siècle’, in: Villes en mutation XIXe- XXe siècles / Steden in ontwikkeling 19de-20ste 

eeuw, Pro Civitate. Historische uitgaven, 64 (Brussel 1982) 11-35.

Gottlibed, Carla, ‘Johan-Barthold Jongkind and the views of  Old-Antwerp’, in: Jaarboek van 

het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (Antwerpen 1967) 277-284.

Gray, John, Liberalism (Buckingham 1995).

Green, Abigail, Fatherlands: state-building and nationhood in nineteenth-century Germany 

(Cambrigde 2001).

Grobet, Nicole, Een onderzoek naar de evolutie van de vrijstaande monumentale sculptuur in het 

Antwerpse stadsbeeld tot het einde van de 19de eeuw (ongepubliceerde licenciaatsverhandeling 

KULeuven 1983).

Gunn, Simon, ‘Ritual and civic culture in the English industrial city, c. 1835-1914’, in: 

Morris, Robert J. en Richard Trainor (red.), Urban governance: Britain and beyond since 

1750 (Aldershot 2000) 226-241.

Gunn, Simon, The public culture of  the Victorian middle class: ritual and authority and the English 

industrial city, 1840-1914 (Manchester en New York 2000).

Gunn, Simon en Robert J. Morris (red.), Identities in space: contested terrains in the Western city 

since 1850 (Aldershot 2001).



594

Gunn, Simon, ‘The spatial turn: changing histories of  space and place’, in: Gunn, Simon en 

Robert J. Morris (red.), Identities in space: contested terrains in the Western City since 1850 

(Aldershot 2001) 1-11.

Gunn, Simon, History and cultural theory (Harlow 2006).

Habermas,, Jürgen, The structural transformation of  the public sphere: an inquiry into a category 

of  bourgeois society (Cambridge 1989).

Haeger, Barbara, ‘The façade of  the Jesuit Church in Antwerp: representing the Church 

militant and triumphant’, in: Lombaerde, Piet (red.), Innovation and experience in the early 

baroque in the Southern Netherlands: the case of  the Jesuit Church in Antwerp (Turnhout 2008) 

97-124. 

Hall, Thomas, Planning Europe’s capital cities: aspects of  nineteenth-century urban development 

(Londen 1997).

Hanawalt, Barbara A. en Michal Kobialka (red.), Medieval practices of  space (Minneapolis, 

Minn . 2000).

Hancké, Lode, Jan Van Rijswijck: het boegbeeld van het sociale liberalisme (Gent 1993).

Hancké, Lode, ‘De Antwerpse politieke wereld tussen 1863 en 1930’, in: Nauwelaerts, 

Mandy, Terryn, Caroline, Verbraeken, Paul e.a., De panoramische droom: Antwerpen en de 

wereldtentoonstellingen 1885, 1894, 1930 (Antwerpen 1993) 113-122.

Hancké, Lode, ‘Het liberaal bewind in Antwerpen (1872-1914): de Grote Doorsteek en zijn 

betekenis’, in: de Nave, Francine (red.), Antwerpen, een geschenk van de Schelde: de Antwerpse 

haven door de eeuwen heen (Antwerpen 1993) 57-62.

Hancké, Lode, De Antwerpse burgemeesters van 1831 tot 2000: van Le Grelle tot Detiège 

(Antwerpen 2000).

Hannes, Jules, ‘Economisch liberalisme: theorie en praktijk’, in: Verhulst, Adriaan en Hervé 

Hasquin (red.), Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis (Brussel 1989) 163-

174.

Hannes, Jules, ‘De staat als bouwheer in de negentiende eeuw’, in: Buyst, Erik, de Cauter, 

Lieven, Dubois, Marc e.a., De beschikbare ruimte: reflecties over bouwen (Tielt 1990) 143-161.

Harding, Vanessa, ‘Space, property, and propriety in urban England’, Journal of  interdisciplinary 

history XXXII.4 (2002) 549-569.

Hargrove, June, ‘Les statues de Paris’, in: Nora, Pierre (red.), Les lieux de mémoire. La Nation 

III (Parijs 1986) 243-282.



595

Hargrove, June en Neil McWilliam (red.), Nationalism and French visual culture: 1870-1914 

(Washington, D.C. 2005).

Harrison, Carol E., The bourgeois citizen in nineteenth-century France: gender, sociability and the 

uses of  emulation (Oxford 1999).

Hasquin, Hervé, ‘Jozef  II en de Franse Revolutie: punten van overeenkomst en breuk’, in: 

Hervé Hasquin, Oostenrijks België, 1713-1794: de Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse 

Habsburgers (Brussel 1987) 533-535.

Haupt, Heinz-Gerhard, Müller, Michael G. en Stuart Woolf  (red.), Regional and national 

identities in Europe in the XIXth and XXth centuries (Den Haag 1998).

Hebbelinck, Katrien, ‘Friedrich Eduard Keilig en het stadspark van Antwerpen’, Monumenten, 

Landschappen & Archeologie (M&L) 28.2 (2009) 46-70.

Heimann, Mary, ‘Catholic revivalism in worship and devotion’, in: Gilley, Sheridan en Brian 

Stanley (red.), The Cambridge history of  Christianity: world christianities c. 1815-c.1914, vol. 

8 (Cambridge 2006) 70-83.

Heirwegh, Jean-Jacques, ‘Het einde van het Ancien Régime en de revoluties’, in: Hervé 

Hasquin, Oostenrijks België, 1713-1794: de Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse 

Habsburgers (Brussel 1987) 467-504.

Hervé, Hasquin, België onder het Frans bewind, 1792-1815 (Brussel 1993).

Heylen, Steve, de Nil, Bart, d’Hondt, Bart e.a., Geschiedenis van de provincie Antwerpen: een 

politieke biografie, vol. 1 (Antwerpen 2005).

Hobsbawm, Eric en Terence Ranger (red.), The invention of  tradition (Cambridge 1984).

Hochschild, Adam, De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo (Amsterdam 

1998).

Hoffmann, Stefan-Ludwig, ‘Democracy and associations in the long nineteenth century: 

toward a transnational perspective’, The Journal of  Modern History 75.2 (2003) 269-299.

Hohenberg, Paul M. en Lynn Hollen Lees, The making of  urban Europe: 1000-1950 (Cambridge 

Mass. 1985).

Holthof, Marc, ‘‘Glorifier à jamais la Patrie!’: de Belgische romantische kunst in het teken van 

het nationalisme’, in: Cornet, Pascal (red.), Na & naar Van Dyck: de romantische recuperatie 

in de 19de eeuw (Antwerpen 1999) 17-24.

Hoozee, Robert, Tollebeek, Jo en Tom Verschaffel (red.), Mise-en-scène: Keizer Karel en de 

verbeelding van de negentiende eeuw (Gent 1999).



596

Houtman-De Smedt, Helma, ‘Continuïteit en discontinuïteit in het politieke leven’, in: van 

Isacker, Karel en Raymond van Uytven (red.), Antwerpen: twaalf  eeuwen geschiedenis en 

cultuur (Antwerpen 1986) 250-268.

Ivereigh, Austen (red.), The politics of  religion in an age of  revival: studies in nineteenth-century 

Europe and Latin America (London 2000).

Jacobs, Gaby, Het stadsbestuur van Antwerpen in het Hollandse tijdvak (1814-1830) 

(ongepubliceerde licenciaatsverhandeling KULeuven 1968).

Jaenen, Marieke, ‘De dierentuin van Antwerpen: een tuin- en bouwhistorisch verhaal’, M&L 

31.3 (2012) 32-49.

Janssens, Anke, Cultuur en politiek in een moeilijke tijd: het republikeinse feest te Antwerpen 

(ongepubliceerde licenciaatsverhandeling KULeuven 2002).

Janssens, Ellen, From common resource to favour for the poor? Public water provision before and after 

the implementation of  the Antwerp waterworks (1500-1900) (onuitgegeven congrespaper 

UAntwerpen 2015).

Janssens, Ellen, Layering water in the modern city: a GIS-approach to the resilience of  decentralized 

drinking water systems during the 19th century, tast-case: Antwerpen (Belgium) (onuitgegeven 

congrespaper UAntwerpen 2015).

Jerram, Leif, ‘Space: a useless category for historical analysis?’, History and theory 52.3 (2013) 

400-419.

Jordan, David P., Transforming Paris: the life and labors of  baron Haussmann (New York 1995).

Joyce, Patrick, The rule of  freedom: liberalism and the modern city (Londen 2003).

Kerremans, Richard, ‘De openbare monumenten in Brussel en Wallonië’, in: van Lennep, 

Jacques (red.), De 19de-eeuwse Belgische beeldhouwkunst (Brussel 1990) 149-168.

Kesteloot, Wouter, Reinheid, gezondheid en therapie: baden en zwemmen in Antwerpen (1875-

1915) (Amsterdam 2012).

King, Jeremy, ‘The nationalization of  East Central Europe: ethnicism, ethnicity, and beyond’, 

in: Bucur, Maria en Nancy Wingfield (red.), Staging the past: the politics of  commemoration 

in Habsburg Central Europe, 1848 to the present (West Lafayette 2001).

Kirkeland, Stephane, Paris reborn: Napoléon III, Baron Haussmann, and the quest to build a 

modern city (New York 2013). 

Keller, Lisa, Triumph of  order: democracy and public space in New York and London (New York 

2010).



597

Kolbe, Laura, ‘Symbols of  civic pride, national history or European tradition? City halls in 

scandinavian capital cities’, Urban History 35.3 (2008) 382-413.

Kölner, Axel, Politics of  culture in liberal Italy: from unification to fascism (New York, London 

2009).

Kooij, Pim, ‘Urban elites and political space in the nineteenth and twentieth century’, in: 

Couperus, Stefan, Smit, Christianne en Dirk Jan Wolffram (red.), In control of  the city: local 

elites and the dynamics of  urban politics (Leuven 2007) 1-13.

Kostof, Spiro, The city shaped: urban patterns and meanings through history (Londen 1991).

Kostof, Spiro, The city assembled: the elements of  urban form through history (Boston, Mass. 

1992).

Krings, Wilfried, ‘Perception et aménagement du centre historique des villes: contributions 

belges, 1870-1914’, , in: Villes en mutation XIXe- XXe siècles / Steden in ontwikkeling 19de-

20ste eeuw, Pro Civitate. Historische uitgaven, 64 (Brussel 1982) 395-415.

Kruithof, Jaap, ‘De demografische ontwikkeling in de XIXde eeuw’, in: Bouwstoffen voor de 

geschiedenis van Antwerpen in de 19e eeuw: instellingen, economie, kultuur (Antwerpen 1964) 

508-543. 

Kümin, Beat (red.), Political space in Pre-industrial Europe (Farnham 2009).

Ladd, Brian, Urban planning and civic order in Germany: 1860-1914 (Cambridge, Mass. 1990).

Lamberts, Emiel, ‘Het ultramontanisme in België: 1830-1914’, in: Lamberts, Emiel (red.), 

De kruistocht tegen het liberalisme: facetten van het ultramontanisme in België in de 19e eeuw 

(Leuven 1984) 38-59.

Lamberts, Emiel, ‘Van kerk naar zuil: de ontwikkeling van het katholiek organisatiewezen in 

België in de 19e eeuw’, in: Billiet, Jaak (red.), Tussen bescherming en verovering: sociologen en 

historici over zuilvorming (Leuven 1988) 83-133.

Lamberts, Emiel, ‘Liberal state and confessional accommodation’, in: Robbins, Keith (red.), 

The dynamics of  religious reform in northern Europe, 1780-1920: political and legal perspectives, 

vol. 1 (Leuven 2010) 99-116.

Lampo, Jan, Het stadhuis van Antwerpen (Brussel 1993). 

Lawrence, Jon, ‘Political history’, in: Berger, Stefan, Feldner, Heiko en Kevin Passmore (red.), 

Writing history: theory and practice (London 2003) 183-202.

le Bailly de Tilleghem, Serge, ‘De historieschilderkunst: een patriottisch genre’, in: Hoozee, 

Robert, Tollebeek, Jo en Tom Verschaffel (red.), Mise-en-scène: Keizer Karel en de verbeelding 

van de negentiende eeuw (Gent 1999) 25-33.



598

Le Page, Hendrik, ‘Het ontstaan van het nationale reduit Antwerpen’, in: Piet Lombaerde 

(red.), Vesting Antwerpen: de Brialmontforten (Antwerpen 1997) 21-37

Leblicq, Yvon, Bruxelles, construire et reconstruire: architecture et aménagement urbain 1870-1914 

(Brussel 1979).

Leblicq, Yvon, ‘L’urbanisation de Bruxelles aux XIXe et XXe siècles’, in: Villes en mutation 

XIXe- XXe siècles / Steden in ontwikkeling 19de-20ste eeuw, Pro Civitate. Historische 

uitgaven, 64 (Brussel 1982) 335-394.

Ledger, Sally en Roger Luckhurst, ‘Introduction: reading the ‘fin de siècle’’, in: Ledger, Sally 

en Roger Luckhurst (red.), The fin de siècle: a reader in cultural history c.1880-1900 (Oxford 

2000) xiii-xxiii.

Lee, Robert, ‘The socio-economic and demographic characteristics of  port cities: a typology 

for comparitive analysis?’, Urban History 25.2 (1998) 147-172.

Lees, Andrew, Cities perceived: urban society in European and American thought, 1820-1940 (New 

York 1985).

Lees, Andrew en Lynn Hollen Lees, Cities and the making of  modern Europe: 1750-1914 

(Cambridge 2010).

Lefebvre, Henri, zie Henri Lefebvre, La production de l’espace (Parijs 1974).

Lenger, Friedrich, European cities in the modern era: 1850-1914 (Leiden 2012).

Lettens, Hugo, ‘De beeldhouwkunst tussen 1865 en 1895’, in: van Lennep, Jacques (red.), De 

19de-eeuwse Belgische beeldhouwkunst (Brussel 1990) 85-117.

Lettens, Hugo, ‘Lambeaux, Jef ’, in: van Lennep, Jacques (red.), De 19de-eeuwse Belgische 

beeldhouwkunst: catalogus (Brussel 1990) 477-483.

Lettens, Hugo, ‘Over de ontstaansgeschiedenis van de Brabofontein te Antwerpen’, Cahier 

van de Koninklijke Gidsenbond van Antwerpen 1 (1994) 3-26.

Lis, Catharina, ‘Revolte en repressie: de omwentelingsjaren 1830-31’, Belgisch Tijdschrift voor 

Nieuwste Geschiedenis III.3-4 (1972) 333-365.

Lis, Catharina, ‘De wederopbloei van Antwerpen als handelsmetropool’, in: van Isacker, 

Karel en Raymond van Uytven (red.), Antwerpen: twaalf  eeuwen geschiedenis en cultuur 

(Antwerpen 1986) 234-249.

Lissens, Paul, ‘De huisvesting van de stedelijke bibliotheken’, in: Baeck-Schilders, Hedwige, 

Baetens, Roland, Braekman, Willy e.a., De Nottebohmzaal: boek en mecenaat (Anwerpen 

1993)  41-47.



599

Loir, Christophe, L’émergence des beaux-arts en Belgique: institutions, artistes, public et patrimoine 

(1773-1835) (Brussel 2004).

Lombaerde, Piet, ‘De stedenbouwkundige werken van François Verly (1760-1822): 

stadsarchitect van Antwerpen (1802-1814), in: Lombaerde, Piet (red.), Antwerpen tijdens 

het Franse keizerrijk, 1804-1814: marine-arsenaal, metropool en vestingstad (Antwerpen 1989) 

101-127.

Lombaerde, Piet, ‘De architectuur van de Antwerpse Stadsbibliotheek: 1789-1936’, in: 

Baeck-Schilders, Hedwige, Baetens, Roland, Braekman, Willy e.a., De Nottebohmzaal: boek 

en mecenaat (Anwerpen 1993) 29-35.

Lombaerde, Piet, ‘De vrijmaking van monumenten: het maatschappelijk debat’, in: De Maeyer, 

Jan, Bergmans, Anna, Denslagen, Wim e.a. (red.), Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en 

actuele monumentenzorg: handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium, Leuven 13-14 

september 1996 (Leuven 1999) 157-168.

Lombaerde, Piet, ‘Antwerpen 1750-1850: de moeizame metamorfose van een verwaarloosde 

stad’, in: Taverne, Ed en Irmin Visser (red.), Stedebouw: de geschiedenis van de stad in de 

Nederlanden van 1500 tot heden (Amsterdam 2004) 160-171.

Lombaerde, Piet, ‘Een stad kan niet alles bezitten…’, in: Taverne, Ed en Irmin Visser (red.), 

Stedebouw: de geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden (Amsterdam 

2004) 202-206.

Lombaerde, Piet, ‘The façade and the towers of  the Jesuit Church in the urban landscape 

of  Antwerp during the seventeenth century’, in: Lombaerde, Piet (red.), Innovation and 

experience in the early baroque in the Southern Netherlands: the case of  the Jesuit Church in 

Antwerp (Turnhout 2008) 77-95.

Lombaerde, Piet, ‘De vroege versterkingswerken van Antwerpen en de Spaanse omwalling: 

vanaf  ca. 1507 tot het einde van de Spaanse Successieoorlog in 1713’, in: Lombaerde, Piet 

(red.), Antwerpen versterkt: de Spaanse omwalling vanaf  haar bouw in 1542 tot haar afbraak 

in 1870 (Antwerpen 2009) 14-61.

Lombaerde, Piet, ‘De stedelijke plannen van de Fransen om een modern Antwerpen te 

creëren’, in: Parmentier, Jan (red.), Bonaparte aan de Schelde: Antwerpen in een Franse 

stroomversnelling (Kontich 2013) 105-114.

Luykx, Theo, Politieke geschiedenis van België 1: van 1789 tot 1944 (Amsterdam 1977).



600

Maclot, Petra en Ilse Van Ginneken, ‘De bouwbiografie van het Antwerpse stadhuis’, in: 

Beyen, Marnix, Schoups, Inge, Timmermans, Bert e.a. (red.), Het stadhuis van Antwerpen: 

450 jaar geschiedenis (Antwerpen 2015) 87-169.

Mannaerts, Rudi, ‘Het beeld van Maria in het Mariabeeld: iconografie’, in: Antonis, Eric, De 

Baere, Bart, de Boeck, Vera e.a., Madonna: beelden van Maria in de Antwerpse binnenstad 

(Antwerpen 2002) 35-45.

Margry, Peter, Teedere quaesties: religieuze rituelen in conflict, confrontatiestussen katholieken en 

protestanten rond de processiecultuur in 19e-eeuws Nederland (Hilversum 2000).

Marinus, Marie, ‘Kampioenen van de contrareformatie 1562-1773’, in: Van Goethem, 

Herman (red.), Antwerpen en de Jezuïeten: 1562-2002 (Antwerpen 2002) 7-70.

McLeod, Hugh (red.), European religion in the age of  great cities: 1830-1930 (Londen 1995).

Meirlaen, Matthias, ‘‘Voor de glorie van de stad’: identiteitstoe-eigening als drijfveer voor 

het Leuvens cultuurbeleid (1830-1870), Stadsgeschiedenis 2.2 (2007) 105-120.

Meller, Helen, ‘Philantropy and public enterprise: international exhibitions and the modern 

town planning movement, 1889-1913’, Planning Perspectives 10 (1995) 295-310.

Mihail, Benoît, ‘Un mouvement culturel libéral à Bruxelles dans le dernier quart du XIXe 

siècle, la « néo-Renaissance flamande »’, Revue belge de philologie et d’histoire 76.4 (1998) 

979-1020.

Milo, Daniel, ‘Le nom de rues’, in: Nora, Pierre (red.), Les lieux de mémoire. La Nation III 

(Parijs 1986) 283-315.

Montens, Valérie, ‘Finances publiques et art en Belgique’, in: Kurgan-Van Hentenryk, 

Ginette en Valérie Montens (red.), L’argent des arts: la politique artistique des pouvoirs publics 

en Belgique de 1830 à 1940 (Brussel 2001) 9-24.

Moore, James R., The transformation of  urban liberalism: party politics and urban governance in 

late-nineteenth-century England (Aldershot 2006).

Morris, Robert J., ‘Structure, culture and society in British towns’, in: Daunton, Martin 

(red.), The Cambridge urban history of  Britain: volume III 1840-1950 (Cambridge 2000) 

395-426.

Morris, Robert J. en Richard Trainor (red.), Urban governance: Britain and beyond since 1750 

(Aldershot 2000).

Morris, Robbert J., ‘Governance: two centuries of  urban growth’, in: Morris, Robert J. en 

Richard Trainor (red.), Urban governance: Britain and beyond since 1750 (Aldershot 2000) 

1-14.



601

Morris, Robert J., ‘Introduction: civil society, associations and urban places: class, nation 

and culture in nineteenth-century Europe’, in: Morton, Graeme, de Vries, Boudien en 

Robert J. Morris (red.), Civil society, associations and urban places: class, nation and culture in 

nineteenth-century Europe (Aldershot 2006) 1-16.

Mosse, George, The nationalization of  the masses: political symbolism and mass movements in 

Germany from the Napoleonic wars through the Third Reich (New York 1975).

Mukerji, Chandra, ‘The unintended state’, in: Bennett, Tony en Patrick Joyce (red.), Material 

powers: cultural studies, history and the material turn (Londen 2010) 81-101.

Muller, Jeffrey, ‘Communication visuelle et confessionnalisation à Anvers au temps de la 

Contre-Réforme’, Dix-septième siècle 3.240 (2008) 441-482.

Nauwelaerts, Mandy, Terryn, Caroline, Verbraeken, Paul e.a., De panoramische droom: 

Antwerpen en de wereldtentoonstellingen 1885, 1894, 1930 (Antwerpen 1993).

Navickas, Katrina, Protest and the politics of  space and place: 1789-1848 (Manchester 2015).

Nora, Pierre, ‘Entre mémoire et historie: la problématique des lieux’, in: Nora, Pierre (red.), 

Les lieux de mémoire. La République (Parijs 1984) xvii-xlii.

Nys, Liesbet, De intrede van het publiek: museumbezoek in België, 1830-1914 (Leuven 2012).

O’Leary, Paul, Claiming the streets: processions and urban culture in South Wales, ca. 1830-1880 

(Cardiff  2012).

Ogonovszky, Judith, ‘Charles Rogier, mécène interposé d’un art national’, in: Kurgan-Van 

Hentenryk, Ginette en Valérie Montens (red.), L’argent des arts: la politique artistique des 

pouvoirs publics en Belgique de 1830 à 1940 (Brussel 2001) 63-71.

Olsen, Donald J., The city as a work of  art: London, Paris, Vienna (New Haven, Conn. 1986).

Op de Beeck, Johan, Het verlies van België: de strijd tussen de Nederlandse koning en de Belgische 

revolutionairen in 1830 (Amsterdam 2015).

op de Beeck, Roland A.E., De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof  in de kathedraal van Antwerpen: 

vijfhonderd jaar Mariaverering te Antwerpen (Antwerpen 1978).

Orianne, Paul, ‘Les structures administratives de la commune de 1836 à 1840’, in: L’initiative 

publique des communes en Belgique 1795-1940 / Het openbaar initiatief  van de gemeenten in 

België 1795-1940, Pro Civitate. Historische uitgaven, 71 (Brussel1986) 37-83.

Otter, Chris, The Victorian eye: a political history of  of  light and vision in Britain, 1800-1910 

(Chicago 2008).



602

Palonen, Emilia, ‘The politics of  street names: local, national, transnational Budapest’, in: 

Beyen, Marnix en Brecht Deseure (red.), Local memories in a nationalizing and globalizing 

world (Basingstoke 2015) 51-71.

Papayanis, Nicholas, Planning Paris before Haussmann (Baltimore 2004).

Parmentier, Sabine, ‘Het liberaal staatsinterventionisme in de negentiende eeuw: een concreet 

geval: de oprichting van de A.S.L.K.’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis XVII.3-

4 (1986) 379-419.

Pedersen, Susan, ‘What is political history now?’, in: Cannadine, David (red.), What is history 

now? (Basingstoke 2002) 36-56.

Peverelly, Tymen, Mensentuin: nationale cultuur en de Antwerpse Zoo in de negentiende eeuw 

(Gent 2014).

Pil, Lut, ‘De metropool herzien: de creatie van een Gouden Eeuw’, in: Van der Stock, Jan 

(red.), Antwerpen: verhaal van een metropool, 16de-17de eeuw (Gent 1993) 129-137.

Pickering, Paul A. en Alex Tyrrell, ‘The public memorial of  reform: commemoration and 

contestation’, in: Pickering, Paul A. en Alex Tyrrell (red.), Contested sites: commemoration, 

memorial and popular politics in nineteenth-century Britain (Aldershot 2004) 1-23.

Pil, Lut, ‘Quasimodo of  Apollo? De romantische historische verbeelding en de beperkingen 

van het ‘heroïsche’ monument in het jonge België (1830-1860)’, in: Tollebeek, Jo, 

Ankersmit, Frank en Wessel Krul (red.), Romantiek en historische cultuur (Groningen 1996) 

255-272.

Pil, Lut, ‘De schilderkunst in dienst van het jonge België’, in: Deprez, Kas en Louis Vos 

(red.), Nationalisme in België: identiteiten in beweging 1780-2000 (Antwerpen 1999) 51-59.

Pincus, Steven en William Novak, ‘Political history after the cultural turn’, Perspectives on 

history (2011) https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-

on-history/may-2011/political-history-today/political-history-after-the-cultural-turn, 

geraadpleegd op 19 mei 2016.

Piron, Paul, De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw (Brussel 1999).

Pohlsander, Hans A., National monuments and nationalism in 19th century Germany (Oxford 

2011).

Prims, Lut en Ronny De Meyer, Het Zuid (Antwerpen 1875-1890): architectuur & maatschappij 

(Antwerpen 1993).

Prokopovych, Markian, Habsburg Lemberg: architecture, public space and politics in the Galician 

capital, 1772-1914 (West Lafayette, Ind. 2009).



603

Put, Eddy, ‘Van bisschop De Gentis tot deken Sterckx’, in: van Isacker, Karel en Raymond 

van Uytven (red.), Antwerpen: twaalf  eeuwen geschiedenis en cultuur (Antwerpen 1986) 262-

268.

Ranieri, Liane, Léopold II. Urbaniste (Brussel 1973).

Rausch, Helke, Kultfigur und Nation: öffentliche Denkmäler in Paris, Berlin und London 1848-

1914 (München 2006).

Raxhon, Philippe, ‘Hendrik Conscience en de Franse Revolutie’, in: Deprez, Kas en Louis Vos 

(red.), Nationalisme in België: identiteiten in beweging 1780-2000 (Antwerpen 1999) 81-88.

Robbins, Keith (red.), The dynamics of  religious reform in Northern Europe 1780-1920 I: political 

and legal perspectives (Leuven 2010).

Roberts, Ben, ‘Entertaining the community: the evolution of  civic ritual and public 

celebration, 1860-1953’, Urban History 44.3 (2016) 1-20.

Rose-Redwood, Reuben, Alderman, Derek H. en Maoz Azaryahu, ‘Collective memory and 

the politics of  urban space: an introduction’, GeoJournal 73.3 (2008) 161-164.

Rose-Redwood, Reuben en Anton Tantner, ‘Introduction : governmentality, house numbering 

and the spatial history of  the modern city’, Urban History 39.4 (2012) …-….

Röttger, Rik, ‘Capitol and capital’: het ‘moment Anspach’ in de Brusselse urbanisatie en 

liberale politieke cultuur (1860-1880)’, Stadsgeschiedenis 1.1 (2006) 27-50.

Röttger, Rik, ‘Tussen forum en markt: de ‘geschiedenis van partijen’ in het België van de 

19de eeuw’, in: Vanthemsche, Guy, de Metsenaere, Machteld en Jean-Claude Burgelman 

(red.), De tuin van heden: dertig jaar wetenschappelijk onderzoek over de hedendaagse Belgische 

samenleving, een bundel studies (Brussel 2007) 107-139.

Ryan, Mary P., Civic wars: democracy and public life in the American city during the nineteenth 

century (Berkeley 1997).

Sahlins, Peter, ‘The nation in the village: state-building and communal struggles in the 

Catalan borderland during the eighteenth and nineteenth centuries’, Journal of  modern 

history 60.2 (1988) 234-263.

Schepens, Piet,  Antwerpse standbeelden (Antwerpen 1983).

Schokkaert, Luc, De Nationalestraat: geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging in 

Antwerpen en omstreken, 1857-1988 (Leuven 1989).

Schorske, Carl, Fin-de-siècle Vienna: politics and culture (New York 1981).

Schoups, Inge, Brabo en de reus: het ware verhaal in woord en beeld (Zwolle 2002).



604

Schuddinck, Koen en Hilde Greefs, ‘Religieuze verbondenheid in een havenwijk: een sociaal 

geografisch ledenprofiel van de broederschap De Veertiendaagse Berechtiging in de Sint-

Paulusparochie in Antwerpen, 1815-1856’, Trajecta 22 (2013) 319-348.

Segers, Yves, ‘Een omstreden verbruiksbelasting: de stedelijke octrooien in België (1799-

1860), Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis XXX.3-4 (2000) 325-369.

Smets, Marcel, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België: een overzicht van de Belgische 

volkswoningbouw in de periode van 1830 tot 1930 (Brussel 1977).

Sheehan, James J., ‘Liberalism and the city in nineteenth-century Germany’, Past & Present 

51 (1971) 116-137.

Smets, Marcel, Charles Buls: les principes de l’art urbain (Luik 1995).

Sniter, Christel, ‘La guerre des statues. La statuaire publique, un enjeu de violence symbolique: 

l’exemple des statues de Jeanne d’Arc à Paris entre 1870 et 1914’, Sociétés & Représentations 

1.11 (2001) 263-286.

Soete, Jean-Luc, Structures et organisations de base du parti catholique en Belgique 1863-1884 

(Leuven 1996).

Soly, Hugo, Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw: de stedenbouwkundige en 

industriële ondernemingen van Gilbert Van Schoonbeke (Brussel 1977).

Stabel, Peter en Michiel Wagenaar, ‘Stadsgeschiedenis: uitgangspunten van een nieuw 

tijdschrift’, Stadsgeschiedenis 1.1 (2006) 1-6.

Steinmetz, Williblad en Heinz-Gerhard Haupt, ‘The political as communicative space in 

history: the Bielefeld approach’, in: Steinmetz, Willibald, Gilcher-Holtey, Ingrid en 

Heinz-Gerhard Haupt (red.), Writing political history today (Frankfurt 2013) 11-33.

Stevens, Fred, ‘Les associations religieuses en Belgique pendant le 19e siècle’, in: De Maeyer, 

Jan, Leplae, Sofie en Joachim Schmiedl (red.), Religious institutes in Western Europe in the 

19th and 20th centuries (Leuven 2004) 185-202.

Stobart, Jon, ‘Identity, competition and place promotion in the Five Towns’, Urban History 

30.2 (2003) 163-182. 

Stobart, Jon, ‘Building an urban identity. Cultural space and civic boosterism in a ‘new’ 

industrial town: Burslem, 1761-1911’, Social History 29.4 (2004) 485-498.

Stobart, Jon, Hann, Andrew en Victoria Morgan, Spaces of  consumption: leisure and shopping 

in the English town, c.1680-1830 (New York 2007).

Storm, Eric, ‘Regionalism in history, 1890-1945: the cultural approach’, European History 

Quarterly 33.2 (2003) 251-265.



605

Strecker, Wim, ‘Antwerpen, een Mariaburg? Versteende mariale geschiedenis tot leven 

gewekt’, in: Antonis, Eric, De Baere, Bart, de Boeck, Vera e.a., Madonna: beelden van Maria 

in de Antwerpse binnenstad (Antwerpen 2002) 47-65.

Stynen, Andreas, Proeftuinen van burgerlijkheid. Stadsnatuur in negentiende-eeuws België 

(onuitgegeven doctoraatsverhandeling KULeuven 2010).

Stynen, Andreas en Bart Tritsmans, ‘Stadsgroen onder spanning. Debatten over 

ruimtegebruik in negentiende-eeuws Antwerpen’, Tijdschrift voor Geschiedenis 128.1 

(2015) 45-68.

Stynen, Herman, De onvoltooid verleden tijd: een geschiedenis van de monumenten- en landschapszorg 

in België 1835-1940 (Brussel 1998).

Stroobants, Bart, ‘De ‘Vlaemsche School’ in brond en steen’, in: in: Cornet, Pascal (red.), Na 

& naar Van Dyck: de romantische recuperatie in de 19de eeuw (Antwerpen 1999) 25-33.

Sutcliffe, Anthony (red.), The rise of  modern urban planning: 1800-1914 (Londen 1980).

Suykens, Fernand, Asaert, Gustaaf, de Vos, A. e.a., Antwerp: a port for all seasons (Antwerpen 

1986).

Symens, Etienne, ‘Van Boeksteeg tot Nationalestraat: mutatie in het woonpatroon van een 

Antwerpse handelsas tussen eind 18e en begin 20e eeuw’, Tijdschrift van de Belgische 

vereniging voor aardrijkskundige studies 1 (1984) 85-99.

Tegenbos, Jolien, Ontheemd: inwoners van gesaneerde krottenwijken op zoek naar een (t)huis 

ruimtelijke en sociale gevolgen van de transformatie van Boeksteeg tot Nationalestraat, 1866-

1890 (onuitgegeven masterscriptie UAntwerpen 2015).

Thijs, Alfons, Van Geuzenstad tot katholiek bolwerk: maatscAsaerthappelijke betekenis van de Kerk 

in contrareformatorisch Antwerpen (Turnhout 1990).

Thijs, Alfons, ‘Leven in en rond de “Sodaliteit” te Antwerpen: sedert eeuwen een tijdspiegel’, 

in: Baeck-Schilders, Hedwige, Baetens, Roland, Braekman, Willy e.a., De Nottebohmzaal: 

boek en mecenaat (Anwerpen 1993) 13-27.

Thijs, Alfons, ‘Oud Antwerpen 1894, een burgerlijke droomwereld’, in: Nauwelaerts, 

Mandy, Terryn, Caroline, Verbraeken, Paul e.a., De panoramische droom: Antwerpen en de 

wereldtentoonstellingen 1885, 1894, 1930 (Antwerpen 1993) 259-269.

Tilly, Charles, Popular contention in Great Britain : 1758-1834 (Cambridge 1995).

Timmermans, Bert, Patronen van patronage in het zeventiende-eeuwse Antwerpen: een elite als 

actor binnen een kunstwereld (Amsterdam 2008).



606

Trainor, Richard en Robert J. Morris, ‘Preface’, in: Morris, Robert J. en Richard Trainor 

(red.), Urban governance: Britain and beyond since 1750 (Aldershot 2000) ix-xii.

Trentmann, Frank, ‘Political history matters: everyday life, things and practices’, in: 

Steinmetz, Willibald, Gilcher-Holtey, Ingrid en Heinz-Gerhard Haupt (red.), Writing 

political history today (Frankfurt 2013) 397-408.

Tritsmans, Bart, Waardevolle bijkomstigheden: stedelijk groen in beleid en beleving Antwerpen 

1859-1973 (ongepubliceerde doctoraatsverhandeling UAntwerpen en VUBrussel 2014).

Tritsmans, Bart en Ilja Van Damme, ‘Agorafobie in een moderniserende metropool? Gebruik, 

betekenis en aanleg van stadspleinen in negentiende-eeuws Antwerpen’ De negentiende 

eeuw 36.1 (2016) 28-46.  

Tollebeek, Jo, Ankersmit, Frank en Wessel Krul (red.), Romantiek en historische cultuur 

(Groningen 1996).

Tollebeek, Jo en Tom Verschaffel, ‘Natie, gescheidenis en legitimatie’, in: Hoozee, Robert, 

Tollebeek, Jo en Tom Verschaffel (red.), Mise-en-scène: Keizer Karel en de verbeelding van de 

negentiende eeuw (Gent 1999) 17-23.

Tollebeek, Jo en Tom Verschaffel, ‘‘A profitable company’: het pantheon als historisch genre 

in het negentiende-eeuwse België’, BMGN 115.2 (2000) 223-243.

Tsang, Rachel en Eric Taylor Woods (red.), The cultural politics of  nationalism and nation-

building: ritual and performance in the forging of  nations (Londen 2014).

Umbach, Maiken, ‘A tale of  second cities: autonomy, culture and law in Hamburg and 

Barcelona in the late nineteenth century’, American historical review 110.3 (2005) 659-692.

Umbach, Maiken, German cities and bourgeois modernism: 1890-1924 (Oxford 2009).

Uyttenhove, Pieter, ‘De ruïne en het feest: de moderniteit van Oud Antwerpen en Oud België’, 

in: Nauwelaerts, Mandy, Terryn, Caroline, Verbraeken, Paul e.a., De panoramische droom: 

Antwerpen en de wereldtentoonstellingen 1885, 1894, 1930 (Antwerpen 1993) 249-257.

van Acker, Jan, Antwerpen: van Romeins veer tot wereldhaven (Antwerpen 1975).

Van Acker, Tania, ‘De liberale aanwezigheid in de Vlaamse steden’, in: Verhulst, Adriaan en 

Hervé Hasquin (red.), Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis (Brussel 1989) 

307-316.

van Aelst, Cois, Van broodjeskapel tot stad der scholen: 175 jaar stedelijk onderwijs Antwerpen 

(Antwerpen 1994).

Van Craenenbroeck, Wim, Antwerpen op zoek naar drinkwater : het ontstaan en de ontwikkeling 

van de openbare drinkwatervoorziening in Antwerpen 1860-1930 (Tielt 1998).



607

van Daele, Henk, 150 jaar stedelijk onderwijs te Antwerpen: 1819-1969 (Antwerpen 1969).

van Daele, Henk, Fröbel en Allewaert: het ontstaan van de Antwerpse stedelijke kindertuinen 

(Antwerpen 1890).

Van Damme, Ilja, ‘Scaldis getekend: percepties van het economisch welvaren van de stad 

Antwerpen of  de genese van een handelsideologie (zestiende-negentiende eeuw)’, 

Tijdschrift voor geschiedenis, 123.4 (2010) 487-503.

Van Damme, Ilja en Thomas Vanoutrive, ‘Het ‘moment Anspach’: hoe België een voorbeeld 

werd in stedenbouw en ruimtelijke ordening’, in: Maarten Van Ginderachter, Koen Aerts 

en Antoon Vrints (red.), Het land dat nooit was: een tegenfeitelijke geschiedenis van België 

(Amsterdam 2015) 91-125.

van der Ven, Flor, Het Willems-fonds van Antwerpen gedurende 1871-1896 (Antwerpen 1896).

van der Zeijden, Albert, Katholieke identiteit en historisch bewustzijn: W.J.F. Nuyens (1823-1894) 

en zijn ‘nationale’  geschiedschrijving (Hilversum 2002).

van Doorne, Geert (red.), Een stad in opbouw: Gent van 1540 tot de Wereldtentoonstelling van 

1913 (Tielt 1992). 

van Eenoo, Romain, ‘De evolutie van de kieswetgeving in België van 1830 tot 1919’, Tijdschrift 

voor geschiedenis 92.3 (1979) 333-352.

van Eijnatten, Joris en Paula Yates (red.), The dynamics of  religious reform in Northern Europe 

1780-1920 II: the churches (Leuven 2010).

Van den Nieuwenhuizen, Jos, ‘De stadsuitbreiding van Antwerpen tussen 1860 en 1914’, 

Antwerpen: tijdschrift der stad Antwerpen 6.3 (1960) 110-121.

Van den Nieuwenhuizen, Jos, ‘Mariaverering in de Antwerpse kerken door de eeuwen heen’, 

in: Antonis, Eric, De Baere, Bart, de Boeck, Vera e.a., Madonna: beelden van Maria in de 

Antwerpse binnenstad (Antwerpen 2002) 73-81.

Van Gerven, Jan, ‘Bouwen als expressie van mentaliteit: ideologische achtergronden van de 

heropbouw der Antwerpse Beurs (1858-1872)’, Bulletin van de Antwerpse vereniging voor 

bodem- en grotonderzoek 2 (1989) 1-46.

Van Gerven, Jan, ‘Nostalgie, negotie en noodzaak: opvattingen over het Antwerps 

bouwkundig erfgoed in de 19de eeuw’, Bulletin van de Antwerpse vereniging voor bodem- en 

grotonderzoek 4 (1990) 1-27.

Van Gerven, Jan, ‘Stad, adel en kerk als ideologische breekpunten in de strijd tussen 

katholieken en liberalen in de negentiende eeuw: de Antwerpse ervaring’, Bijdragen tot de 

geschiedenis 75.1-2 (1992) 63-83.



608

Van Gerven, Jan, ‘Antwerps verleden in veelvoud: “invented traditions” en hun 

maatschappelijke rol in Antwerpen in de negentiende eeuw’, Bijdragen tot de geschiedenis 

77.3-4 (1994) 171-194.

Van Gerven, Jan, ‘Eclectische architectuur in België en Europa gedurende de 19de eeuw: 

maatschappelijke en ideologische achtergronden’, in: Grieten, Stefaan (red.), Vreemd 

gebouwd: Westerse en niet-Westerse elementen in onze architectuur (Turnhout 2002) 357-376.

Van Ginderachter, Maarten, ‘An urban civilization: the case of  municipal autonomy in 

Belgian history 1830-1914’, in: Whyte, William en Oliver Zimmer (red.), Nationalism 

and the reshaping of  urban communities in Europe 1848-1914 (Basingstoke 2011) 111-130.

Van Goethem, Herman, ‘De 19de eeuw, overgang van oud naar nieuw’, in: Van Goethem, 

Herman (red.), Antwerpen en de Jezuïeten: 1562-2002 (Antwerpen 2002) 71-162.

van Isacker, Karel, Werkelijk en wettelijk land: de crisis in de betrekkingen tussen de openbare 

katholieke mening en de rechterzijde, 1863-1884 (Leuven 1955).

van Kalmthout, Antoine, Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 

1880 en 1914 (Hilversum 1998).

van Lennep, Jacques, ‘De beeldhouwkunst tijdens het bewind van Leopold I (1831-1865)’, in: 

van Lennep, Jacques (red.), De 19de-eeuwse Belgische beeldhouwkunst (Brussel 1990) 47-83.

Van Miert, Jan, ‘Verdeeldheid en binding: over lokale, verzuilde en nationale loyauteiten’, 

BMGN 107.4 (1992) 670-689.

van Ruyssevelt, Antoon, Stadsbeelden Antwerpen anno 2001: een gids-inventaris van de beelden en 

de monumenten (Antwerpen 2001).

Van Santvoort, Linda, De Maeyer, Jan en Tom Verschaffel (red.), Sources of  regionalism in the 

nineteenth century: architecture, art and literature (Leuven 2008).

Van Zanten, David, Building Paris: architectural institutions and the transformation of  the French 

capital 1830-1870 (Cambridge 1994).

Vanderpelen-Diagre, Cécile, ‘Als kunst liberaal kleurt: het discours van het Brusselse 

stadsbestuur over het stedelijke beleid voor schone kunsten en publieke vermakelijkheden 

(1830-1899)’, Stadsgeschiedenis 5.1 (2010) 19-38.

Vandersmissen, Jan, Koningen van de wereld: Leopold II en de aardrijkskundige beweging (Leuven 

2001).

Vandeweghe, Evert, De verouderde steden: of  hoe de historische stad vorm kreeg in een eeuw 

van modernisering (1860-1960): Aalst, Dendermonde, Oudenaarde en Veurne (onuitgegeven 

proefschrift Ugent 2013).



609

Vandriessche, Joris, ‘Medische expertise en politieke strijd: de dienst medisch schooltoezicht 

in Antwerpen, 1860-1900’, Stadsgeschiedenis 6.2 (2011) 113-128.

Vangroenweghe, Daniël, Rood rubber: Leopold II en zijn Kongo (Leuven 2004).

Vannieuwenhuyze, Karen, ‘De productie van een politieke stedelijke ruimte: het Antwerpse 

stadsbestuur en de aanleg en ontwikkeling van de Leopoldlei en haar omgeving, 1857-

1876’, Tijdshrift voor geschiedenis 129.2 (2016) 197-217.

Vanthemsche, Guy, De paradoxen van de staat: staat en vrije markt in historisch perspectief  

(negentiende en twintigste eeuw) (Brussel 1998).

Vanthemsche, Guy, Belgium and the Congo 1885-1980 (New York 2012).

Veldeman, Piet, ‘Uit de tijd van Napoleon? Bonaparte, Antwerpen en de erfenis uit de Franse 

periode’, in: Parmentier, Jan (red.), Bonaparte aan de Schelde: Antwerpen in een Franse 

stroomversnelling (Kontich 2013) 147-156.

Verbraeken, Paul, ‘Standbeelden in Vlaanderen’, in: van Lennep, Jacques (red.), De 19de-

eeuwse Belgische beeldhouwkunst (Brussel 1990) 169-181.

Verhulst, Adriaan en Hervé Hasquin (red.), Het liberalisme in België: tweehonderd jaar 

geschiedenis (Brussel 1989).

Vernon, James, Politics and the people: a study in English political culture, c. 1815-1867 (Cambrdige 

1993).

Verpoest, Luc, ‘Een vreemd, gotisch gevoel’, in: Grieten, Stefaan (red.), Vreemd gebouwd: 

Westerse en niet-Westerse elementen in onze architectuur (Turnhout 2002) 399-426.

Verschaffel, Tom, ‘Het verleden tot weinigen herleid: de historische optocht als vorm van 

romantische verbeelding’, in: Tollebeek, Jo, Ankersmit, Frank en Wessel Krul (red.), 

Romantiek en historische cultuur (Groningen 1996) 297-320.

Verschaffel, Tom en Jo Tollebeek, ‘De grote momenten: een romantisch verhaal’, in: Hoozee, 

Robert, Tollebeek, Jo en Tom Verschaffel (red.), Mise-en-scène: Keizer Karel en de verbeelding 

van de negentiende eeuw (Gent 1999) 35-45.

Verschaffel, Tom, ‘Voorbeelden: monumenten voor historische figuren’, in: Frank Seberechts 

(red.), Duurzamer dan graniet: over monumenten en Vlaamse beweging (Tielt 2003) 25-44.

Verschaffel, Tom, ‘Eigen helden. Monumenten voor Vlaamsgezinden’, in: Frank Seberechts 

(red.), Duurzamer dan graniet: over monumenten en Vlaamse beweging (Tielt 2003) 45-72.



610

Verschaffel, Tom, ‘In search of  the greatest specificity: some observations on regionalism’, 

in: Cortjaens, Wolfgang, De Maeyer, Jan en Tom Verschaffel (red.), Historism and cultural 

identity in the Rhine-Meuse region: tensions between nationalism and regionalism in the nineteenth 

century (Leuven 2008) 87-93.

Verschaffel, Tom, ‘L’ennemi préféré: la France comme contre-image pour la Belgique à 

la recherche d’une identité nationale (1830-1914), in: Fournier-Finocchiaro, Laura en 

Tanja-Isabel Habicht (red.), Gallomanie et gallophobie: le mythe français en Europe au XIXe 

siècle (Rennes 2012) 73-82.

Viaene, Vincent, Belgium and the Holy See from Gregory XVI to Pius IX (1831-1859): catholic 

revival, society and politics in 19th-century Europe (Leuven 2001).

Vos, Louis, ‘Van België naar Vlaanderen’, in: Deprez, Kas en Louis Vos (red.), Nationalisme in 

België: identiteiten in beweging 1780-2000 (Antwerpen 1999) 89-100.

Wagenaar, Cor, Town planning in the Netherlands since 1800: responses to enlightenment ideas and 

geopolitical realities (Rotterdam 2011).

Wagenaar, Michiel, Stedebouw en burgerlijke vrijheid. De contrasterende carrières van zes Europese 

hoofdsteden (Amsterdam 1998).

Warmenbol, Eugène, ‘Het standbeeld van Boduognat te Antwerpen (1861-1954): Galliërs, 

Germanen en Romeinen op de Belgiëlei’, Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- 

en Grotonderzoek 1 (2001) 3-60.

Weber, Eugen, Peasants into Frenchmen: the modernization of  rural France, 1870-1914 (Stanford 

1976).

Whyte, William, ‘Building the nation in the town: architecture and identity in Britain’, 

in: Whyte, William en Oliver Zimmer (red.), Nationalism and the reshaping of  urban 

communities in Europe 1848-1914 (Basingstoke 2011) 204-233.

Wijnsouw, Jana, In search of  a national (s)cul(p)ture: the local, national and international identity 

of  sculptors in Belgium (1830-1916) (ongepubliceerde doctoraatsverhandeling UGent 

2015).

Wilentz, Sean (red.), Rites of  power: symbolism, ritual, and politics since the Middle Ages 

(Philadelphia 1985).

Willis, Alfred, ‘Neo-Vlaamse renaissancearchitectuur: eigen voor wie ?’, in: Grieten, Stefaan 

(red.), Vreemd gebouwd: Westerse en niet-Westerse elementen in onze architectuur (Turnhout 

2002) 439-456.



611

Wils, Lode, ‘Het einde van het unionisme te Antwerpen’, Bijdragen tot de Geschiedenis 42.4 

(1959) 179-243.

Wils, Lode, De politieke oriëntering van de Vlaamse Beweging, 1840-1857 (Antwerpen 1959).

Wils, Lode, Het ontstaan van de Meetingpartij te Antwerpen en haar invloed op de Belgische politiek 

(Antwerpen 1963).

Wils, Lode, ‘In het klimaat van de Kulturkampf  1871-1878’, in: Blok, Dirk, Prevenier, 

Walter, Roorda, Daniel e.a. (red.), Algemene geschiedenis der Nederlanden, vol. 13 (Haarlem 

1978) 170-177. 

Wils, Lode, ‘De hoofdstad van de Vlaamse beweging’, in: van Isacker, Karel en Raymond van 

Uytven (red.), Antwerpen: twaalf  eeuwen geschiedenis en cultuur (Antwerpen 1986) 314-321.

Wils, Lode, ‘De katholieke partij in de negentiende eeuw: organisatie, programma en aanhang’, 

in: Wils, Lode, Vlaanderen, België, Groot-Nederland: mythe en geschiedenis: historische opstellen, 

gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij het bereiken van zijn emeritaat als hoogleraar aan 

de K.U.Leuven (Leuven 1994) 157-171.

Winter, James, London’s teeming streets: 1830-1914 (Londen 1993).

Witte, Els, ‘The battle for monasteries, cemeteries and schools: Belgium’, in: Clark, 

Christopher en Wolfram Kaiser (red.), Culture wars: secular-catholic conflict in nineteenth-

century Europe (Cambridge 2003) 102-128.

Witte, Els, Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische steden: 1830-1848 (Brussel 

1973).

Witte, Els, ‘Gemeenteregies in België (1850-1914): liberaal interventionisme of  socialistisch 

municipalisme?’, in: L’initiative publique des communes en Belgique 1795-1940 / Het openbaar 

initiatief  van de gemeenten in België 1795-1940, Pro Civitate. Historische uitgaven, 71 

(Brussel1986) 85-106.

Witte, Els, ‘Tussen experiment en correctief: de Belgische gemeentelijke kieswetgeving in 

relatie tot het nationale kiesstelsel’, in: Les elections communales et leur impact sur la politique 

belge (1890-1970) / De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op de Belgische politiek 

(1890-1970), Pro Civitate. Historische uitgaven, 87 (Brussel 1994) 13-72.

Witte, Els , Craeybeckx, Jan en Alain Meynen, Politieke geschiedenis van België: van 1830 tot 

heden (Antwerpen 2007).

Witte, Els, Nandrin, Jean-Pierre, Gubin, Eliane e.a., Nieuwe geschiedenis van België I: 1830-

1905 (Tielt 2005).



612

Witte, Els, Het verloren koninkrijk: het harde verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie 

1828-1850 (Antwerpen 2014).

Yarrington, Alison W., The commemoration of  the hero, 1800-1864: monuments to the British 

victors of  the Napoleonic wars (New York 1988).

Zimmer, Oliver, ‘Beneath the “culture war”: Corpus Christi processions and mutual 

accommodation in the Second German Empire’, The journal of  modern history 82.2 (2010) 

288-334.

Zimmer, Oliver, Remaking the rhythms of  life: German communities in the age of  the nation-state 

(Oxford 2013).



613

Aan de hand van een diepgravende en gebiedsdekkende analyse van de publieke 
standbeelden en hun onmiddellijke omgeving onderzoekt dit proefschrift of  en op 
welke wijze de Antwerpse stadsbesturen tussen 1830 en 1914 hun politieke greep 
op de stedelijke ruimte verstevigden. De historiografie van de negentiende-eeuwse 
statuomanie en stedenbouw kenmerkt zich door een overvloedige aandacht voor 
symbolische, ideologische en pedagogische functies en betekenissen. Onderzoekers 
interpreteerden deze onderzoeksobjecten vooral in het licht van een groeiend 
staatsnationalisme en de bijhorende nood aan een nationale identiteit en cultuur. 
Anderzijds koppelden ze de beeldhouwwerken en het stadslandschap aan de moderne 
liberale vooruitgangsgedachte. In hoeverre andere ideologische stromingen 
begaan waren met de symbolische, esthetische en praktische politisering van het 
stadslandschap is veel minder bekend. 
 Om de algemene, in de (inter)nationale en lokale historiografie vastgestelde 
tendensen aan de specifiek Antwerpse politieke evoluties te toetsen, past het 
onderzoek twee verschillende, maar complementaire benaderingen toe. In het 
eerste macrohistorische deel wordt de algemene context van de ruimtelijke 
en politieke stadsontwikkelingen, de standbeeldenrage en de Maria- en 
heiligenbeeldentraditie geschetst. Het daaropvolgende microhistorisch gedeelte 
verdiept zich per bestuursperiode van een of  meerdere Antwerpse burgemeesters 
in de standbeeldendossiers. Het stelt daarbij de algemeen bekende lokaal versus 
nationale, katholiek versus liberale, elitair versus democratische en esthetisch-
pittoresk versus praktisch-rationele spanningen in vraag. De provinciestad Antwerpen 
biedt als casus een interessant alternatief  voor de hoofdsteden die tot nu toe in de 
meeste studies centraal stonden. Daarnaast maakt de Scheldestad, waar tijdens de 
onderzoeksperiode ook wel eens katholieke (of  Meetingistische) en socialistische 
raadsleden bestuurden of  zetelden, een ideologische verbreding mogelijk. Naast de 
burgemeesters, schepenen en raadsleden laat het proefschrift ook heel wat andere 
actoren aan het woord die een invloed uitoefenden op de politieke toe-eigening van 
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de stedelijke ruimte, zoals onder meer initiatiefnemende verenigingen, bijzondere 
oprichtingscomités en beeldhouwers.
 Het diepte- en langetermijnonderzoek naar de Antwerpse publieke 
standbeelden bewees dat de materiële stedelijke ruimte wezenlijk deel uitmaakte 
van de politieke macht die de Antwerpse stadsbesturen tussen 1830 en 191 4 
opbouwden. De machtsopbouw verliep echter niet volgens een rechtlijnige evolutie 
waarbij de grip steeds strakker werd. De mate van controle fluctueerde tussen, 
maar evengoed binnen de bestuursperiodes. Anderzijds leverde het proefschrift een 
veel genuanceerder beeld van de negentiende-eeuwse statuomanie en bracht nieuwe 
inzichten in de klassieke Antwerpse politieke geschiedenis. Tussen 1830 en 1914 
hadden politieke actoren van uiteenlopende strekkingen nu eens een subtiele en dan 
weer een doorslaggevende invloed op de stedelijke vorm- en betekenisgeving. Naast 
de publieke standbeelden kenmerkte bijvoorbeeld ook de eeuwenoude traditie van 
Maria- en heiligenbeelden het Antwerpse stadslandschap. Daarnaast werd bevestigd 
dat enerzijds politieke banden, vriendjespolitiek en de ons-kent-onscultuur en 
anderzijds  sterke persoonlijkheden, wetenschappelijke en economische netwerken 
evenzeer de politieke opeising van de stedelijke ruimte tekenden. 


