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Antwerpen à la carte
Over steden en eten

Steden zijn hongerig. Een stad voeden is een giganti-
sche uitdaging. De dagelijkse aanvoer en verkoop van 
voedsel, het klaarmaken en tafelen, en de afvalverwer-
king bepalen hoe ze groeit. Hoe ze vorm krijgt. Ook de 
havenstad Antwerpen dankt er haar unieke uitzicht 
aan, sinds eeuwen. Volg hier de vaak verborgen sporen 
van voedsel door de stad. 

Maak kennis met ingrediënten en smaken die de 
handels stad Antwerpen vanuit het dichte en overzeese 
platteland bereiken, sinds haar gouden 16de eeuw. Die 
aanvoer was lang te zien, horen en ruiken. Flaneer op 
markten, bezoek kleine en grote winkels. Geniet van de 
rijkdom aan eet- en drinkgelegenheden. Ontdek hoe 
het voedselafval werd hergebruikt. Kijk naar een onge-
zien portret van Antwerpen als etende stad. 

Wat met de toekomst? Meer dan de helft van de 
wereld bevolking woont nu al in steden. Dat aantal stijgt 
snel, terwijl de landbouwgrond vermindert. De uitda-
ging is groot: hoe zullen die massa’s stedelingen zich 
voeden? Biedt het verleden inspiratie? 
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Hoe bereikte voedsel de Antwerpenaren? Het vervoer evo-
lueerde in de loop van de eeuwen ingrijpend. Hierdoor 
veranderde het contact van de stedelingen met hun eten.

In de middeleeuwen telde Antwerpen binnen zijn muren 
veel tuinen en stallen voor het vee. Die stadslandbouw 
 verminderde in de 16de eeuw, toen de stad tot 100.000 
inwoners telde.

Dankzij de ligging aan de Schelde en aan grote wegen 
bereikte het voedsel Antwerpen vlot. Vlees en groenten, 
melk, vis, graan en suiker, koffie en bananen: alles reisde 
naar de Scheldestad. Van de jaren 1500 tot zowat 1900 
gebeurde dat vooral op karren en in zeilschepen. 
Antwerpenaren zagen en roken het toekomende voedsel.

Dat veranderde in de 19de eeuw door de industrialisering. 
Stoomschepen, vrachtwagens met koelinstallaties en 
containers brengen voedsel sneller en van steeds verder 
aan. De herkomst is minder zichtbaar.

Het besef groeit dat voedseltransport negatieve gevolgen 
heeft voor het milieu. Keren we terug naar kortere 
afstanden?
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Veel bederfelijk voedsel kwam lang uit 
Antwerpen en omgeving. Vanaf 1800 
voerden snellere transportmiddelen het 
van steeds verder aan.

Tot de 19de eeuw produceerden ‘hove-
niers’ bederfelijk voedsel in en vlak bij 
Antwerpen. Deze Antwerpse gilde 
bewerkte gronden binnen de stadsmu-
ren en in de Vrijheid van Antwerpen, 
een landbouwgebied net buiten de 
muren. Het behoorde juridisch tot de 
stad. Groenten, fruit en melk kwamen 
ook van de vruchtbare dorpen ten wes-
ten en zuiden van Antwerpen.

Er was inlandse boter en kaas, maar ook 
Duitse, Ierse en Hollandse. Vee reisde 
het verst, lopend of per schip. Deense 
en Friese ossen werden na aankomst in 
de noordelijke polders vetgemest.

Na 1800 kwam bederfelijk eten van 
steeds verderop. In 1836 opende in 
Antwerpen het eerste treinstation. 
Stoomschepen brachten in 1884 het 
eerste diepgevroren vlees uit 

Argentinië. Vrachtwagens volgden rond 
de eeuwwisseling, vliegverkeer kwam 
er na de Tweede Wereldoorlog.

Voedsel kon voortaan van overal komen.

BEDERFELIJKE WAREN. GROENTEN 
EN FRUIT, MELK EN VLEES
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BEDERFELIJKE WAREN. GROENTEN EN FRUIT, MELK EN VLEES

Gezicht op Antwerpen van 
de landzijde

Frans Huys (ontwerper)
Bartholomeus, de Mompar (graveur)
Antwerpen, 1557
Papier (reproductie)
Bibliothèque nationale de France, 
Parijs, Cartes et Plans, GE D-8508 (1-3) 

Om de 16de-eeuwse omwalling heen 
lag het landbouwgebied Vrijheid van 
Antwerpen. Dat mocht om militaire 
redenen niet volgebouwd worden.  

Melkboerin met hondenkar  
op de De Keyserlei

Henri Houben en Charles Verlat
Ca. 1890
Olieverf op doek
MAS, AF.05630 

Tot zowat 1950 verliep voedseltransport 
te voet en met de kar. Voedsel was 
zichtbaar, net als de boer en zijn leur-
ders: de ‘melkmeisjes’ met hun hon-
denkarren. Het waren vaak vrouwen die 
leurden met zuivel en groenten en fruit, 
hoewel er toch ook heel wat mannen 
waren.

Op de achtergrond komt de voorloper 
van het huidige Centraal Station in 
beeld.
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Hondenkar en vijf melkkannen

19de eeuw
Hout, metaal en messing
Hondenkar: Poldermuseum Antwerpen, 
Lillo
Melkkannen: MAS, AF.08639, 
AV.1923.011.035.1-2, AF.08638, 
AF.08642, AF.08640

De hondenkar werd in de Nederlanden 
sinds de 17de eeuw afgebeeld, maar is 
mogelijk ouder. De hond was het 
‘armenpaard’. Sinds 1975 is de hond als 
trekdier verboden in België. De honden-
kar raakte eerder in onbruik. 

Flanders no Inu (Dog of Flanders)

Nippon Animation (studio), Yoshio 
Kuroda (regisseur)
Japan, 1975
televisieserie
©Nippon Animation 

A Dog of Flanders is een novelle uit 1872 
van de Engelse Ouida, alias Marie 
Louise de la Ramée. Zij vertelt het ver-
haal van het jongetje Nello uit Hoboken 
en zijn trekhond Patrasche. Zij worden 
in Antwerpen ingezet bij de melkver-
koop. Aan het eind vriezen ze dood in 
de kathedraal, bij Rubens’ 
Kruisafneming.

In Japan werd het verhaal in 1975 suc-
cesvol verfilmd. Vandaar de bijzondere 
interesse van Japanse toeristen voor de 
kathedraal.
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5 Serres ten zuiden van Antwerpen

Omgeving Sint-Katelijne Waver
Ca. 1950
Foto op papier (reproductie)
Groentemuseum Sint-Katelijne Waver 

Dankzij de serrekweek kon je vanaf 
1880 op de stedelijke markten steeds 
vroeger in de lente groenten kopen.

Intensiever, meer, sneller 

De foto’s tonen hoe het Antwerpse 
ommeland na 1880 sterk veranderde. 
Ten westen, ten zuiden en in de polders 
ten noorden van de stad bleef er land-
bouw, maar die werd intensiever en 
grootschaliger. De heide in de Kempen 
werd ontgonnen. Er verschenen glazen 
serres. 

De trein reed vanaf 1836, de boerentram 
vanaf 1884. Na 1950 vervingen vracht-
wagens definitief paard en kar. 
Overzees transport van ingevroren 
groenten en fruit zorgde voor internati-
onale concurrentie.
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7  Transport van groenten van Sint-
Katelijne-Waver naar Antwerpen 
per vrachtwagen en met de kar

Ca. 1950
Foto op papier (reproductie)
Groentemuseum Sint-Katelijne Waver

8  Vee en boeren op het plein  
voor het Steen

1890
Foto op papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, 
FOTO-OF#7014

De boeren hebben net met hun vee het 
schip verlaten en zijn op weg naar het 
Antwerpse slachthuis.

6  Transport van groenten van Sint-
Katelijne-Waver naar Antwerpen 
per trein

Vóór 1940
Foto op papier (reproductie)
Groentemuseum Sint-Katelijne 
Waver

9  Verscheping van vee door de 
firma Schenker en Co in de  
haven van Antwerpen

Frans Claes
1957
Foto op glas (reproductie)
Katoen Natie, Antwerpen, 
FC GN 1957 NR 1410 
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Verscheping van ingevroren vlees  
in de haven van Antwerpen

Frans Claes
1951
Foto op glas (reproductie)
Katoen Natie, Antwerpen, 
FC GN 1951 NR 1358
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Eeuwenlang werd op de Antwerpse vis-
markt massaal zee- en riviervis aange-
voerd, naast ook mosselen en oesters. 
In de 20ste eeuw daalde het visaandeel 
in het menu. De havenstad was niet lan-
ger een visstad.

Tot midden 16de eeuw had Vlaanderen 
een uitgebreide vissersvloot. Die voerde 
vooral haring, schelvis, wijting en kabel-
jauw aan uit de Noordzee en de 
Scheldedelta. Nadien was Antwerpen 
twee eeuwen afhankelijk van Hollanders 
en Zeeuwen. Rond 1750 herstelde de 
Vlaamse visserij zich, dankzij de 
Oostenrijkse machthebbers.

Op haring, de goedkoopste zeevis, viste 
men in de hele Noordzee.  Kabeljauw, 
een duurdere zeevis, werd tot ver in de 
Atlantische Oceaan gevangen. Riviervis 
vulde het dieet aan, vooral paling en 
bot. Schepen uit Baasrode en 
Mariekerke brachten de vis vers naar de 
markt.

Door de Scheldeverontreiniging en 
Nederlandse concurrentie stierf de 
Antwerpse visserij rond 1925 een stille 
dood. Intussen is het riverwater weer 
properder: er zwemt opnieuw vis!

ANTWERPEN 
VISSTAD
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ANTWERPEN VISSTAD

Haring van noord tot zuid

Adriaen Coenen
Scheveningen
1577-1581
Papier (reproductie)
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, KW 78 
E 54

Tot de 14de eeuw viste men hoofdzake-
lijk in het Oostzeegebied op haring. 
Daarna werd het water van de Noordzee 
koeler en verplaatsten de haringscholen 
zich naar het zuiden. Haringvangst in de 
Noordzee werd rendabel. Buisschepen 
vingen haring van de noordelijke 
Shetlandeilanden tot in het Kanaal in 
het zuiden.

Ook in het huidige IJsselmeer in 
Nederland lagen tot eind 19de eeuw 
belangrijke haringgronden.

Coenen beschrijft uitgebreid de visserij 
in de Lage Landen in de 16de eeuw. Hier 
vertelt hij waar men haring ving op de 
Noordzee. De kleinste vissen op de 
prent zijn de haringen. 

Delftse tegel: een haringbuis
met uitgezette netten

1700
Keramiek
MAS, AS.1966.051.003

Op haring viste men met een ‘vleet’, 
een reeks zeer lange drijvende netten. 
Die werden op de waterlijn gehouden 
met houten drijftonnetjes (‘brelen’).

1
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Harington

20ste eeuw
Hout en wilgen banden
Museum Vlaardingen, Nederland, 5336

Aan boord van de haringbuizen werden 
de vissen dadelijk na de vangst 
‘gekaakt’ of schoongemaakt en gezou-
ten. Vervolgens verpakte men ze in 
tonnen.

Scheepsmodel van een haringbuis  

Gaston Desnerck, Marcel Vermote
België, 1985
Hout, metaal, touw, katoen, beits, verf
Navigo – Nationaal Visserijmuseum, 
0462

Een haringbuis was een zeilschip met 
een laadruim in de vorm van een buis. 
Dat was ideaal om haringtonnen te 
transporteren. 

17

15 16

ANTWERPEN VISSTAD

Volksvoedsel

Volksprent met zes taferelen in verband 
met haring
Dirk Noothoven van Goor (uitgever)
Nederland, 19de eeuw
Papier
MAS, AS.1956.082.010

of
De nijvere haringvangst 
Toegeschreven aan Hemeleers-Van 
Houter (uitgever),  
België, 19de eeuw 
MAS, AF.19051

Haring, een vette en voedzame vis, was 
een populair volksvoedsel tot de jaren 
1950. 

Dat kwam onder meer omdat de christe-
lijke Kerk jaarlijks om en bij 195 vasten-
dagen vastlegde. Vlees was dus meer 
dan de helft van het jaar verboden. 
Bovendien was haring veel goedkoper 
en kon je de gezouten vis makkelijk 
bewaren.

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.

Rookhuis

Jozef Linnig
1874
Aquarel op papier
MAS, AV.3359.018.16-66 
 
Bij de Scheldekaaien, aan de 
Haringvliet, richtte het stadsbestuur in 
de 16de eeuw een rookhuis in, ook 
‘drooghuis’ of ‘hangel’ genoemd. 
Haringschepen voeren er letterlijk bin-
nen om te lossen.

De vis werd gereinigd en gezouten, 
ingelegd in vaten of gedroogd aan 
haken of hangels. Haringventers haal-
den hem op om er in Antwerpen mee te 
leuren. Het gebouw, waar ook vis werd 
verkocht, bleef in gebruik tot aan de 
heraanleg van de kaaien rond 1800.

Dit papieren object wordt afgewisseld 
met de reproductie en wordt zo goed 
bewaard.

1



18

17 18

Haringrokerij Vanden Bemden

Antwerpen, Kronenburgstraat
Rond 1950
Foto op papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, 1133#124 

Na de afbraak van het oude rookhuis 
rond 1800 ontstonden in Antwerpen 
privé haringrokerijen. Dit bedrijf werd in 
1893 gebouwd door de gebroeders 
Vanden Bemden. Ze baatten het eerst 
als vishandel uit. Begin 20ste eeuw 
begonnen ze met het haringroken.

De firma beleefde haar grootste bloei 
tijdens en vlak na de Tweede 
Wereldoorlog. Ze bleef actief tot in 
1965. Nu heeft het gebouw een 
woonfunctie.

Haringventer

Eugeen Van Mieghem
Antwerpen
Ca. 1900
Potlood op papier (reproductie)
Museum Plantin Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, 
PK.MT.05720
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ANTWERPEN VISSTAD

Viskaar

Kamiel Verras
Paal, Nederland
Ca. 1945
Hout
MAS, AS.1980.061.002

Een viskaar is een klein bootje. Je sleept 
het achter een vissersboot aan om 
gevangen vissen te vervoeren. Door 
gaten in de zijkanten stroomt er water 
doorheen. Eeuwenlang werd op deze 
manier vis levend naar Antwerpen 
gebracht.

Deze viskaar werd tot 1979 gebruikt op 
de Benedenschelde, aan het Verdronken 
Land van Saaftinghe.
  

Levend vers

Model van een Mariekerkse jol 
Eind 19de eeuw
Hout, metaal en textiel
Bruikleen van de heer Van den Bossche, 
Mariekerke

Vissers uit Mariekerke en omgeving vis-
ten in de Benedenschelde, van Baas-
rode tot Bath. Aan boord waren twee 
man en een scheepsjongen. Onderweg 
sliepen ze in het compartimentje onder 
de voorsteven. Hun tocht duurde een 
week.

Hun vangst brachten ze naar de 
Antwerpse markt, ’s ochtends vroeg aan 
de vlotbrug bij het Steenplein: vooral 
bot, een soort platvis, en ook paling, 
garnaal en meivis.

Dit kleine scheepstype diende voor de 
vangst van riviervis op de Beneden-
schelde. Het gedeelte waar water door-
heen stroomt om de vangst levend te 
vervoeren is de ‘bun’.

1
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Visser van Mariekerke

Maurice Seghers
Oostende
1924
Aquarel op papier (reproductie)
MAS, AS.1953.019.007

Botprikker

Vlaanderen
19de eeuw
Smeedijzer
MAS, AS.1963.030.034

Deze prikker werd gebruikt om in 
ondiep water platvis te vangen, 
waaronder bot. Deze wrede manier 
van vissen werd in de eerste helft 
van de 19de eeuw verboden.

21

ANTWERPEN VISSTAD
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Graan is wereldwijd de belangrijkste 
voedingsbron. Antwerpen voert het 
sinds eeuwen in. Nog altijd wordt 
Antwerps brood vooral met internatio-
naal graan gebakken.

Gerst, tarwe, rogge en haver verbouwde 
men aanvankelijk op velden bij de stad. 
Mensen maakten er het levensnoodza-
kelijke brood en bier mee. Naarmate de 
bevolking toenam, voerde Antwerpen 
meer graan in.

Overzeese graanimport maakte ook de 
bevolkingsexplosie in de 16de eeuw 
mee mogelijk. Het graan kwam vooral 
uit Noord-Duitsland en het Baltische 
gebied. Door de bevolkingsdaling de 
eeuw nadien verminderde de import.

In de 19de eeuw steeg de graaninvoer 
weer sterk. De stadsbevolking nam 
explosief toe en via de Antwerpse 
haven werden heel België én Duitsland 
bevoorraad. Dat graan kwam nu massaal 
uit Noord-Amerika en Russische havens 
aan de Zwarte Zee. Op de grote over-
zeese landbouwbedrijven deden 
machines het werk. Dankzij de mecha-
nisering konden zij al vroeg op grote 
schaal en goedkoop produceren en 
transporteren.

Nog altijd importeert Antwerpen vooral 
Noord-Amerikaans en Russisch graan.

VREEMD 
GRAAN
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VREEMD GRAAN

Plan van Antwerpen, gezien vanuit 
het oosten en met een situering van 
graanmarkten

Vergilius Bononiensis (tekenaar), Gillis 
Coppens van Diest (drukker)
Zuidelijke Nederlanden
1565
Papier en hout (reproductie)
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, 
MPM.V.VI.01.002

Graanmarkten

Graanweegschaal met gewichten
18de eeuw
Messing, ijzer en textiel
MAS, AV.5446

De stad legde de verplichting op het 
levensnoodzakelijke graan openbaar te 
verkopen op graanmarkten. Vooraf werd 
een staal gekeurd en de hoeveelheid 
gecontroleerd. Mensen speculeerden 
vaak met graan, bijvoorbeeld door het in 
het geheim op te slaan en in het zwart 
te verkopen.

Vanaf zowat 1850 verloren stedelijke 
graanmarkten hun functie. De verkoop 
verplaatste zich naar de haven. Dat 
kwam door de schaalvergroting en 
mechanisering van het graantransport 
en de -opslag.

De stad ijkte de gewichten voor het 
afwegen van graan om gesjoemel te 
vermijden.

1
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Het Hanzehuis van Antwerpen

Pieter van der Borcht (graveur), 
Antwerpen, 1581
Gravure
MAS, AV.1921.036.002 

of 
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, PK.OP.11547

of
F. de Wit (uitgever), Antwerpen, 1568
Gravure
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, PK. 
OP.17926 

of
MAS, AV. .1921.036.002 (reproductie)

Waar nu het MAS staat, stond sinds 
1564 het Hanzehuis, een prestigieus 
gebouw van de Noord-Duitse 
Hanzesteden. Die handelden onder 
meer in graan. Het Hanzehuis werd 
gebouwd in de Nieuwstad, toen een 
nieuwe havenwijk. Binnen waren er kan-
toren, verblijven voor kooplui en 
opslagplaatsen.

In de 19de eeuw omgaven dokken het 
Hanzehuis en in 1883 werd het ver-
bouwd tot een van de eerste gemecha-
niseerde graanmagazijnen. Tien jaar 
later ging het in vlammen op.

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.
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VREEMD GRAAN

Verbrande graankorrels uit  
het Hanzehuis

Antwerpen, 19de eeuw
Dienst Archeologie stad Antwerpen

Archeologen vonden tijdens opgravin-
gen in 2005-2006 deze graankorrels. 
Het zijn stille getuigen van de grote 
brand van het graanmagazijn in 1893.

Modern graanmagazijn

Hugo Piéron-Loodts
1883-1893
Foto op papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, sa003062

In 1883 werd het Hanzehuis herbestemd 
tot modern graanmagazijn. Via mecha-
nische transportbanden, liften en weeg-
toestellen stonden de zolders, kelders 
en de zestig graansilo’s in verbinding 
met de havenkaaien. De ijzeren silo’s 
staken boven het 16de-eeuwse gebouw 
uit.

De installatie kon per uur 100 ton graan 
verwerken. 

1
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Scheepsmodel van een 17de-eeuws 
fluitschip (schaal 1:50) 

Johannes Feldmann (modelbouwer)
Ca. 1970
Hout en textiel
MAS, AS. 1976.060

Een fluitschip was een Hollands zeil-
schip uit de 17de en 18de eeuw. Het was 
speciaal ontworpen om bulkgoederen te 
vervoeren, zoals graan en zout.

Oorlogsbloem uit Amerika

1914-1918
Linnen
MAS, AS.1981.063.005

Rond 1914 voerde België 80% van zijn 
broodgraan in. Door de Eerste Wereld-
oorlog viel de import stil en ontstond er 
een groot gebrek aan graan.

De Commission for Relief in Belgium 
was een internationale hulporganisatie. 
Vanuit Amerika voorzag ze België tij-
dens de oorlog van voedsel, onder meer 
320.000 ton bloem. Ze had een enorm 
netwerk met eigen molens, fabrieken, 
spoorlijnen en schepen.
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VREEMD GRAAN

Affiche van het National Committee 
for Relief in Belgium

Louis Raemaekers
Londen, 1914-1918
Papier
Letterenhuis, Antwerpen, 225272/1726

De Commission for Relief in Belgium 
verspreidde deze affiches in Amerika 
om fondsen te werven voor voedselhulp 
aan het bezette België.

Dit papieren object wordt afgewisseld 
met de reproductie en wordt zo goed 
bewaard.

Canadese graanvelden

Graandorsen in Coaldale, Alberta, 
Canada
William John Oliver
Ca. 1926
Foto (reproductie)
MAS, AS.1957.078.364

De Canadian Pacific Railway, die ook 
scheepsverbindingen met Antwerpen 
verzorgde, zette in de Canadese prairie 
grote irrigatieprojecten op. Dat leverde 
nieuwe teelgronden op. Dankzij de 
nieuwe machines was daar maar weinig 
personeel nodig en kon zo’n bedrijf op 
grote schaal graan produceren. Daar-
door was Amerikaans en Canadees 
graan toen veel goedkoper dan 
Europees.

De graanvelden en installaties van de 
coöperatieve Alberta Wheat Pool zijn 
inmiddels beschermd als erfgoed  
landschap.
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Scheepsmodel van het vrachtschip
Nicola Vaptzarov

Dubbelman modelbouw
Ridderkerk, Nederland
1949
Hout en metaal
Collectie Bezetterscomité Boelwerf 
Temse

De Boelwerf in Temse bouwde dit 
Bulgaarse vrachtschip. Het vervoerde 
onder meer graan vanuit havens aan de 
Zwarte Zee.

29

VREEMD GRAAN
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Rond 1500 werd Antwerpen een markt 
voor niet-Europese luxegoederen. 
Nieuwe gewassen, waaronder rietsuiker, 
werden aangevoerd. Later kwam daar 
koffie bij.

De ontdekking van Amerika, Europese 
verkenningen van Afrikaanse kusten en 
het Verre Oosten: ze deden de intercon-
tinentale handel opbloeien. Kooplui uit 
Zuid- en Centraal-Europa wisselden in 
Antwerpen producten uit. Zo voerden 
Portugezen uit West-Afrika onder meer 
staartpeper, goud en ivoor aan. Uit Azië 
kwamen specerijen.

Rietsuiker kwam van de Canarische 
Eilanden en Madeira. Antwerpse onder-
nemers startten er plantages op met 
slaven. Deze handel droeg sterk bij tot 
Antwerpens rijkdom in de ‘Gouden’ 
16de eeuw.

Een eeuw later veroverde koffie Europa. 
Fransen, Engelsen en Nederlanders 
voerden de eerste bonen in Antwerpen 
aan. Zij kochten ze in Mocha (Jemen). 
Vanaf 1718 zeilden Zuid-Nederlandse 
schepen naar de Rode Zee voor koffie. 
En rond 1800 importeerden de Fransen 
in Antwerpen massaal koffie van hun 
koloniale plantages. Daarna werd Zuid-
Amerika hét bevoorradingsgebied.

Nog altijd is Antwerpen Europa’s groot-
ste koffiehaven.

SMAKEN EN GEWASSEN 
VAN OVERZEE
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De Beurs van Antwerpen

Pieter van der Borcht (ontwerper)
Antwerpen, 1581
Ets
Privécollectie, Gent

of
Pieter van der Borcht (ontwerper)
Antwerpen, 1612-1648
Ets
Prentenkabinet Universiteit Antwerpen, 
KP.17.1  

De nieuwe Antwerpse beurs opende in 
1532. Ze was het symbool van de groei-
ende internationale handel in de stad. 
Dertig jaar was dit dé ontmoetings-
plaats voor handelaars uit heel Europa. 
Hier werden de dagelijkse marktprijzen 
vastgelegd van veel producten: graan, 
suiker, specerijen... Je kocht en ver-
kocht er ook waardepapieren.

Het gebouw brandde af in 1583 en 1858. 
Het werd twee keer heropgebouwd. Het 
huidige neogotische complex dateert 
uit 1872.

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.

De suikerraffinaderij

Theodoor Galle (uitgever)
16de eeuw
Ets 
MAS, AV.2007.003.123

Dit papieren object wordt afgewisseld 
met de reproductie en zo goed bewaard.

1
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Suikerkegels en suikerpotten uit  
het Suyckerhuys, een Antwerpse 
raffinaderij in de Raapstraat

Antwerpen
16de-17de eeuw 
Keramiek
Dienst Archeologie Stad Antwerpen

In de suikerraffinaderij die Theodoor 
Galle tekende, liggen suikerkegels. 
Dezelfde kegels troffen archeologen 
aan in het Antwerpse Suyckerhuys. Daar 
richtte rond 1545 de Italiaanse familie 
Balbani uit Lucca een raffinaderij op.

In de suikerkegels goot men de vloei-
bare, geraffineerde suiker om te stollen. 
De gestolde suiker, het zogeheten ‘sui-
kerbrood’, nam de vorm van de kegel 
aan.

Suikerbrood

Antwerpen
20ste eeuw
MAS, VM.2006.134.001

33

37 38

SMAKEN EN GEWASSEN VAN OVERZEE

Kamergeleerde met wereldvenster

Naukeurige beschryving van Asië: behel-
sende de gewesten van Mesopotamië, 
Babylonië, Assyrië, Anatolië, of Klein Asië: 
beneffens eene volkomene beschrijving 
van gansch ... Arabië

Olfert Dapper
Amsterdam, 1680
Universiteit Antwerpen, Bijzondere 
Collecties, MAG-P 15.6

De Amsterdamse geograaf en historicus 
Olfert Dapper (1636-1689) staat vooral 
bekend om zijn uitvoerige beschrijvin-
gen van veel exotische landen.

Merkwaardig is dat Dapper nooit zelf op 
reis is geweest. Hij liet zich grondig 
inlichten door tijdgenoten die de verre 
gebieden wél hadden bezocht.

Dit papieren object wordt afgewisseld 
met de reproductie en zo goed bewaard.

De koffiemode

Turkse koffiekan
20ste eeuw
Messing
MAS, AE.1981.0040.0030

Wilde koffiestruiken kwamen voor in 
Eritrea. Daar leerden Arabische reizigers 
de plant kennen. Zij brachten ze in de 
15de eeuw naar Jemen. De eeuw nadien 
werden koffieplanten op plantages 
geteeld en kon je ook al koffiedrinken in 
het Midden-Oosten en Turkije.

Rond 1650 werd het koffiedrinken modi-
eus in welgestelde Franse en Engelse 
kringen. In Parijs en Londen gingen toen 
de eerste koffie- en theehuizen open.

1
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Koloniale koffie uit La Réunion  
en Haïti

Plantage de Café, Ile Bourbon (La 
Réunion)
Jean Joseph Patu de Rosemont
Ca. 1800
Aquarel op papier (reproductie)
Musée du quai Branly, Parijs, 75 
14892

Van zowat 1750 tot 1815, het einde 
van de Franse tijd in Antwerpen, 
voerden Franse schepen koffie aan 
naar Oostende en Antwerpen. Die 
kwam van La Réunion nabij 
Madagaskar. Toen heette dat eiland 
Bourbon. Het werd de tweede groot-
ste koffieproducent. Ook Haïti was 
een Franse kolonie. ‘Saint-
Domingue’, de toenmalige naam, 
stond synoniem voor kwaliteitskoffie. 

Op Franse koffieplantages werkten 
Afrikaanse slaven. Op La Réunion 
werd de slavernij in 1848 afgeschaft, 
op Haïti in 1804, bij de onaf hankelijk 
heid.

Twee Franse schepen in de baai 
van Saint-Domingue

François Meseure 
Oostende
1802-1808 
Achterglasschilderij
MAS, AS.1981.008.001
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Unieke mengelingen

Metalen busjes met stalen van types 
koffiebonen 
Handboor voor proefstalen van koffie en 
cacaobonen
Eerste helft 20ste eeuw
MAS, CDM.2006.041.A en 
AS.2009.130.008

Antwerpse koffiehandelaars controleer-
den de kwaliteit van de koffiebonen die 
ze invoerden. Ze deden dat door met 
een handboor proefstalen te nemen.

Koffiebranderijen kochten op hun beurt 
koffiebonen van hen: arabicabonen van 
het eiland Principe of Kaap Verde, 
Engogebonen uit Angola, Javabonen uit 
Java… Allemaal creëerden ze eigen 
mengelingen van deze bonen, met een 
geheime samenstelling. Dat doen hippe 
koffiebars en hun barista’s in Antwerpen 
tot op vandaag.

1
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Antwerpen telde veel voedingsfabrie-
ken. Hun lekkernijen bevatten altijd 
overzeese ingrediënten. Dat maakte ze 
typisch Antwerps. Alleen in zo’n haven-
stad kon je die makkelijk aanvoeren.

De grootste bedrijven vóór 1800 waren 
suikerraffinaderijen. Zij verwerkten riet-
suiker tot tafelsuiker en leverden aan de 
hele Zuidelijke Nederlanden. Na 1800 
bloeide de voedingsindustrie nog meer. 
Dat kwam door de invoer van nieuwe 
overzeese voedingswaren, zoals koffie, 
cacao en vlees. Het was ook een gevolg 
van nieuwe technologieën, zoals de 
stoommachine, en ruimere 
exportmogelijkheden.

In de 19de eeuw vestigden voedingsbe-
drijven zich in het centrum, dicht bij het 
station en de haven. De koekjesfabriek 
De Beuckelaer bijvoorbeeld, en ook 
bouillonfabrikant Liebig met een ver-
deelcentrum op de Meir. Het begrip 
‘Antwerpen Koekenstad’ dateert wel-
licht uit die jaren. De stad geurde toen 
naar zoetigheden die men er 
produceerde.

Rond 1970 zochten de meeste bedrij-
ven meer ruimte en verhuisden. De voe-
dingsindustrie werd onzichtbaar in 
Antwerpen.

VAN ANTWERPEN, 
VAN DE WERELD
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Elke dag liggen in Europese supermark-
ten verse bananen. Dat is niet vanzelf-
sprekend. Het is aartsmoeilijk om 
geplukte bananen uit hun tropische lan-
den te transporteren zonder dat ze 
rotten.

De bananenplant was in Europa al in de 
16de eeuw bekend. Maar tot eind 19de 
eeuw was de reis naar Europa per zeil-
schip fataal. Bij aankomst waren de 
bananen rot.

In Antwerpen werden de eerste bana-
nen in 1912 met een stoomschip geïm-
porteerd. Tot 1950 kwam de vrucht 
vooral uit Belgisch Congo, daarna 
hoofdzakelijk uit Zuid-Amerika. Voor de 
opslag en ook het transport naar het 
binnenland heb je geklimatiseerde 
ruimtes nodig. Antwerpse fruitimpor-
teurs hebben die sinds decennia in de 
haven. Samen heten ze Belgian New 
Fruit Wharf.

DE EEUW 
VAN DE BANAAN

Bananen behoren wereldwijd tot de 
meest verhandelde gewassen. Bijna 
altijd gaat het om de Cavendish-banaan, 
ondanks de zowat duizend soorten. De 
arbeidsvoorwaarden en ook de milieu-
impact van de bananenteelt en het 
transport zijn voorwerp van discussie.
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Een tekening van de bananenplant 
in het Cruydt-boeck

Rembert Dodoens (schrijver) en 
Balthasar Moretus (uitgever)
Antwerpen, 1644
Papier, leer en perkament
MAS, E.2

of
Antwerpen, 1618
Museum Plantin Moretus I 
Prentenkabinet, Antwerpen, A1313

of
Antwerpen, 1618
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
G51476

De 16de-eeuwse plantkundige Rembert 
Dodoens nam de bananenplant op in de 
eerste druk van zijn Cruydt-boeck uit 
1554. Ze staat in het deel over niet-
Europese planten.

De kruidachtige plant komt oorspronke-
lijk uit Papoea-Nieuw-Guinea en was al 
vroeg gekend in Europa. Het transport 
en dus ook de consumptie daarentegen 
waren bij ons tot eind 19de eeuw 
onmogelijk.

Deze objecten wisselen elkaar af. Dat is 
nodig voor hun bewaring.

1
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Reclamebeeld van de firma Elvepe 
(Léon van Parys) 

Novita
Ca. 1950
Beschilderd gips 
Bruikleen Guido Roels, Brecht 

Rond 1950 beklemtoonden reclames 
dat bananen exotisch waren. De 
Antwerpse firma Elvepe importeerde 
toen nog bananen van Belgisch Congo.

Bananen in Antwerpen

Scheepsmodel van de pakketboot 
Albertville, die op Belgisch Congo voer
Société Anonyme Cockerill
Antwerpen-Hoboken
1948
Hout, metaal, textiel en plastiek
MAS, AS.1948.038.A

In 1912 importeerde de Antwerpse 
onderneming B.M. Spiers de allereerste 
bananen in Antwerpen. Ze werden in 
gekoelde stoomschepen vanuit Midden-
Amerika aangevoerd.

In 1924 startten de Antwerpse firma’s 
Gerard Koninckx Frères (GKF) en Léon 
Van Parys (Elvepe) met de import van 
bananen. Aanvankelijk voerden zij ze in 
van plantages in Belgisch Congo, met 
schepen van de rederij Compagnie 
Maritime Belge.
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Kacheltje voor het vervoer  
van bananen 

Firma Gerard Koninckx Frères
Ca. 1945
Collectie Maritiem en Logistiek Erfgoed/ 
Wijngaardnatie, Antwerpen

Na hun ontscheping in de Antwerpse 
haven werden de erg temperatuurge-
voelige bananen per trein of in vracht-
wagens landinwaarts vervoerd. Om te 
beletten dat ze onderkoeld raakten, 
stonden tot de jaren 1990 in elke wagon 
één of meer kacheltjes, met chemische 
kolen die geen rook afgaven.

Nu verloopt de klimatisering preciezer, 
dankzij de elektrische temperatuur-
regeling in gespecialiseerde wagons en 
containers.

1
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OP DE MARKT

4545

 INTRODUCTION 

Al in de middeleeuwen stond Antwerpen bekend als ‘ver-
maerde coopstadt’. Haar bloeiende marktleven dankte de 
stad aan haar ligging. Veel namen van stadspleinen getui-
gen nog van de markten. In de 19de en 20ste eeuw 
kwamen kleine winkels en later supermarkten op.

Sinds de 18de eeuw groeide het wantrouwen tegen de 
stank en het afval van markten. Na 1800 raakten door 
nieuwe hygiënenormen kleine winkels in trek. Hun etalages 
veranderden het uitzicht van Antwerpen.

In de jaren 1950 werd de supermarkt met zelfbediening de 
nieuwe voedselmarkt. Het Antwerpse luxewarenhuis Grand 
Bazar uit de 19de eeuw werd supermarktketen GB. Motor 
van de verandering was de auto. Hierdoor konden mensen 
inkopen doen voor een week.

Antwerpen is ook nog altijd een stad met openluchtmarkten 
en buurtwinkels: van minisupermarkten over gespecia-
liseerde zaken tot nachtwinkels. Je kan er te voet of met de 
fiets naartoe zonder fileof parkeerproblemen.

Wordt bereikbaarheid de nieuwe norm?

2
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Markten 
voor alle 
waar

Grote en Kleine Markt,  Melkmarkt, 
Eiermarkt, Botermarkt, Graanmarkt, 
Vismarkt… 22 plein namen in Antwerpen 
eindigen op -markt. Hun namen verra-
den dat  voedingswaren elk hun eigen 
plein hadden. 

Van oudsher verkocht men voedsel 
vooral op goed bereikbare, openbare 
plaatsen in de stad. Zo ontstonden de 
pleinen. De markten voor vers voedsel 
vonden plaats in openlucht. Er was één 
vroege uitzondering: het Vleeshuis.

De stad legde de plaatsen vast, om zo 
de prijs en kwaliteit te kunnen controle-
ren en belastingen te heffen. Ook de 
marktkramers zelf legden  regels op. Zij 
verenigden zich in  ambachtsgilden. Vis 
en brood controleerde men het 
strengst: dat was basisvoedsel.

Na 1800 verplaatsten de voedselmark-
ten zich geleidelijk naar de stadsrand, 
weg uit het ‘nette’  stadscentrum. Toen 
ontstonden de nog altijd populaire 
markten op het Sint-Jansplein en 
Theaterplein. De stad bouwde ook meer 
hygiënische overdekte markthallen. 
Criée in de Van Wesenbekestraat is nu 
nog de enige.

4747

NR 1. NR 2.
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Paanders

Zuidelijke Nederlanden
17de tot vroege 20ste eeuw en 2011
MAS, diverse inventarisnummers

Paanders zijn duurzame tassen voor 
marktwaar van vóór 1950. 
Boodschappen deden mensen toen te 
voet. De paanders getuigen van de vele 
eeuwen zonder het  fenomeen 
‘wegwerpzakken’.

a   Deze eiermand van ca. 1900 plooide 
je bovenaan open. Ze diende om eie-
ren veilig te vervoeren.

b   De schildering op deze metalen 
paander van ca. 1900 bootst hout na.

c   Het deksel van deze visemmer in 
koper en ijzer (17de eeuw) is ver-
sierd met vissen. Het was vermoede-
lijk een decoratiestuk. Voor de ver-
koop en aankoop van vis waren 
vergelijkbare emmers in gebruik.

d   Deze herbruikbare tas is een exem-
plaar van 2011, met een grafisch ont-
werp van kunstenaar Anne-Mie 
Van Kerckhoven.

Penning van de Antwerpse 
bakkersgilde

Zuidelijke Nederlanden, 1656
Messing 
MAS, AV.BB.0008

De bakkersgilde verenigde de 
Antwerpse meester- bakkers. Ze had 
veel invloed, maar controle op de brood-
prijs was iets voor de stad. Deze gilde-
penning toont een bakkerij met een 
geplaveide vloer, een meester-bakker 
die brood in de oven schuift en zijn kne-
dende knecht. In de doofpot naast de 
oven doofden de kolen.

Onder de oven is ‘76’ geslagen, het 
nummer van de  bakker van wie deze 
penning was. Elk gildelid kreeg er een.

2
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NR 4.

NR 3.

OP DE MARKT

De prijs van brood

Broodzetting voor vier  binnenwijken
Antwerpen, 24 augustus 1849
papier
MAS, MFA.1978.029.003

of
Aenwijsinghe van ‘t gewichte van den 
Broode (roggebrood)
volgens de proeve geordineert bij heeren 
Borghemeester ende 
Schepenen
Antwerpen, 1621
Papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, GA#4059

Brood was het basisvoedsel, vooral rog-
gebrood. Daarom legde de stad sinds de 
16de eeuw wekelijks prijs en  gewicht 
vast. Tarwebrood was een luxe en duur-
der dan roggebrood. Bakkers moesten 
zich houden aan deze  zogenaamde 
‘broodzetting’. 

In 1850 schafte Antwerpen de 
 broodzetting af. Tot 2004 bepaalde de 
Belgische staat de broodprijs. 
Nu gebeurt ook dat niet meer.

Deze objecten wisselen elkaar af. Dat is 
nodig voor hun bewaring.

Eerst bidden, dan brood  

Broodpenningen 
Antwerpen
1582-1899 en 1768 (Moretus penning)
Koper, tin of lood
Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
MPM.V.II.10.8.019 (Moretus penning)
Museum Maagdenhuis, Antwerpen, 
P.118, P.119, P.120, P.121, P. 123
MAS, diverse inventarisnummers

In de kerk kregen arme mensen deze 
broodpenningen, als ze tenminste eerst 
een herdenkingsmis bijwoonden voor 
een overledene uit een rijke familie. De 
penning beloonde hun gebeden. Bij het 
afgeven ervan kregen ze het levens-
noodzakelijke brood en wat geld.

Op een aantal penningen staan namen 
van welgestelde families, zoals de druk-
kersfamilie Moretus.
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NR 5. NR 6.
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Pieter Pot en het 
‘roggeverdommeke’  
(roggebrood met rozijnen)

Pieter Pot werd geboren in Dordrecht in 
1375. Als jongeman verdiende hij veel 
geld in het Midden-Oosten. Hij vestigde 
zich in Antwerpen in 1419. Om zijn ziel 
te redden, stichtte hij een kapel en 
aalmoezenhuis. 

Hij schonk ook roggebrood aan de 
gevangenen (of ‘verdoemden’) in het 
Steen. Op een dag werden rozijnen toe-
gevoegd aan de rogge en ontstond het 
‘roggeverdommeke’.

Koekplank

Nederlanden
1800-1899
Hout en metaal
MAS, S.1095

We zien: een marktkraamster met een 
kar, fruit en een hondje; de  heilige 
Franciscus van Assisi met de wereldbol 
en het kruis; de heilige Clara met een 
monstrans.

2
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NR 7. NR 8.
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Marktzangers

Markten zijn publieke plaatsen, in 
 tegenstelling tot winkels. Ook markt-
zangers verdienden er hun brood. 
Zij trokken van markt naar markt en 
zongen over moorden, rampen, politiek 
en bijzondere gebeurtenissen. Ze 
brachten ook humoristische en 
liefdesliedjes.

Het beroep verdween in de 20ste eeuw 
door de opkomst van radio en televisie. 
U hoort marktliedjes van rond 1900. De 
Antwerpse muzikant Axl Peleman her-
werkte ze in 2011 en 2013.

1   Plak, ’k Ging naar de Markt (over 
iemand die een koe koopt op de 
markt)

2   Mie Citroen (een liefdeslied over een 
visverkoopster)

3   Laat het Schijn maar stinken (over de 
stank van de rivier de Schijn, die 
zoet water leverde aan Antwerpen)

Verkoopsters van zuivel en groenten

De Eiermarkt 
Samuel Prout
Antwerpen
1833
Krijt op papier
Private collectie, Berchem 

De Eiermarkt was sinds 1515 de markt 
van de Antwerpse vettewariërsgilde. 
Haar leden verhandelden boter, eieren, 
kaas en melk. Ook boeren van buiten de 
stad verkochten zuivel, op een ‘buiten-
markt’ bij de Minderbroedersrui.

Vaak waren het vrouwen die groenten 
en zuivel aan de man brachten. 
Groenteverkoopsters werkten in dienst 
van hoveniers en zuivelverkoopsters 
waren zelfstandige gildeleden. Deze 
beroepen waren sociaal aanvaard voor 
vrouwen. Je had er weinig leertijd en 
investeringen voor nodig. 
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NR 9.

NR 10.
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Lijn de melkboerin, beeld van op 
de Lijnwaadmarkt, vlak bij de 
Melkmarkt

Anoniem
Antwerpen
1766
Brons
MAS, AV.1920.A

Tot ongeveer 1950 sierden deze 
twee figuren de zuivelmarkten. Nu 
nog staan er kopieën. Antwerpen-
aren gebruikten Teun en Lijn als 
spreekbuis. Ze lieten bij het beeld 
van Teun kritische brieven over de 
actualiteit achter. De brieven bij Lijn 
konden als antwoord dienen.

Vooral uit de 19de eeuw kennen we 
enkele onderwerpen: Napoleons ver-
banning naar Elba, het nieuwe stand-
beeld van Rubens op de 
Groenplaats...

Volgens de overlevering deed Lijn 
water bij de melk die ze verkocht. 
Haar ziel werd na haar dood voor 
deze zonde gekweld.

Teun de eierboer, beeld van op de 
Eiermarkt

Peeter Scheemaeckers
Antwerpen
1683
Kalksteen, cement, metaal en arduin
MAS, AV.3242
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NR 12.

NR 11.

OP DE MARKT

Vrouwen op de markt 

Costumes d’Anvers et de ses environs 
 (Klederdrachten uit Antwerpen en 
omgeving)
Colley, De la Cour en Tessaro
Antwerpen, 1835
Litho op papier
Private collectie, Berchem

Drie vrouwen op de kaai. De vrouw links 
stelt een ‘stadse dame’ voor. Ze draagt 
een koperen paander voor boodschap-
pen, een moderne rok in crinoline, een 
fijne kanten muts en een lange sjaal.

De vrouw in het midden verkoopt bloe-
men. Ze draagt een Antwerpse hoed in 
hard riet. De vrouw rechts met de kan-
ten muts is mogelijk een vis- of mossel-
verkoopster. Ze draagt een eenvoudige 
schort en houdt een houten emmertje 
vast.

Tegels met diverse personages

Nederlanden
1600-1699
Keramiek 
MAS, AV.7791

Van links naar rechts: pelgrim,  soldaat, 
schouwveger, castagnettenverkoper, 
boer, vogelverkoper, marktvrouw met 
weegschaal, twee vrouwen met een 
mand.

5353

NR 13.

NR 14.

MARKTEN vOOR AllE wAAR

Pomp op de oude Vismarkt te 
Antwerpen 

Jozef Linnig
Antwerpen, tweede helft 19de eeuw
Ets
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, 
PK.MP.06755 of PK.MP.06.756 of 
PK.MP.06.754 of AV.3359.018.26-66

Centraal op de Antwerpse binnenvis-
markt stond eeuwen een pomp met 
daarop een Mariabeeld. Het was er de 
enige watervoorziening. Het water werd 
gebruikt om vis te schoon te maken.

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.

Slachten in de stad

Marktdag op de Grote Markt te 
Antwerpen 
Adrien Joseph Verhoeven Ball
Antwerpen, 1872
Waterverf op papier (reproductie)
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, 
Antwerpen, PK.MT.02683

Voor de vleesverkoop waren in 
Antwerpen al in 1872 nieuwe overdekte 
markthallen geopend, maar wild en 
gevogelte werden nog op de Grote 
Markt en op straat  geslacht en ver-
kocht. Dat toont de realistische schilder 
Verhoeven Ball.

Groot vee slachtte men in de binnen-
stad in stallen en op erven, maar het 
slachtafval belandde wel op straat en in 
de ruien. Dat bleef zo tot de oprichting 
van het nieuwe slachthuis aan de stads-
rand, in 1877.
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NR 15.
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Slachtmaanden

Prenten over de maanden en seizoenen 
werden populair in de 16de eeuw. 
Zowel in de stad als op het platteland 
werden dieren vaak geslacht tussen 
november en februari. Het gezouten en 
gerookte vlees kon dan lang bewaard 
worden.

November. Varkens worden geslacht en 
er wordt vlees gerookt.
Crispijn de Passe II (graveur), Maerten 
de Vos  (ontwerper), Crispijn de Passe I 
(uitgever)
Noordelijke Nederlanden, 1613-1637
Papier
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, 
Antwerpen, PK.OP.09266

of
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, 
PK.OP.09266 (reproductie)

of
December. Een varken wordt geslacht 
en het vlees van een tweede varken 
gerookt. De huid wordt weggebracht 
voor hergebruik.
Adriaen Collaert (graveur), Hans Bol 
(ontwerper), Hans van Luyck (uitgever)
Antwerpen, 1560-1618
Gravure
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, 
PK.OP.06551 

of
Februari
Theodor Mathar (graveur), Joachim von 
Sandrart (ontwerper)
Noordelijke Nederlanden, 1621-1676
Gravure
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, 
PK.OP.14956

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.
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Het rundvee en zijn nut 
H.M. Van Dorp (uitgever),  
Haarlem, 1840-1883
Papier (mannekesblad)
MAS, AF.17867

of
Slachten van rund en varken 
(mannekesblad)
Erven Wijsmuller (uitgever),  
Amsterdam, 1828-1913
Papier (mannekesblad)
MAS, AF.17858

Mannekesbladen, goedkope bladen met 
beeldverhalen, waren van de 17de tot de 
19de eeuw een belangrijke informatie-
bron voor wie zich geen boeken kon 
veroorloven. 

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.

Politiereglement

Keurboeck metten doppen
Antwerpen, 1359
Perkament
Stadsarchief Antwerpen, PK#94

Dit keurboek bevat Antwerpse ‘politie-
reglementen’, met ook regels over 
vlees- en visverkoop. De oudste zijn van 
de 13de eeuw. De ‘doppen’ verwijzen 
naar het metalen beslag op het omslag.

Een voorbeeld: van vee dat in de zomer 
’s morgens geslacht is, moet je het 
vlees de dag zelf verkopen. Tenzij het 
gezouten is. Regels werden ook over-
treden, zoals het verbod op het slachten 
van dieren op de openbare weg.

Dit object wordt afgewisseld met de 
reproductie en zo goed bewaard.
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Vleeshuis  

Het Vleeshuis
Jozef Linnig
Antwerpen, 1849
Ets (moderne afdruk)
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, inv. nr. 
PK.MP.06660

Het Vleeshuis was sinds 1250 het gilde-
huis van de  vleeshouwers. Zij verkoch-
ten er varkens- en rundsvlees. In 1504, 
toen Antwerpen sterk groeide, kwam er 
een  groter gebouw. Dat stond wel in een 
minder prestigieus stadsdeel, waar ook 
vee werd verkocht en geslacht.

Tot 1806 verkocht men vlees in het 
Vleeshuis. Daarna raakten winkels en 
nieuwe overdekte markten in trek. Het 
Vleeshuis, nog altijd een indrukwekkend 
bouwwerk, werd een museum.

Vismarkten

Gezicht op de buitenvismarkt van 
Antwerpen en in de verte (rechts) de 
kathedraal
Daumont (uitgever), 
Antwerpen, 1740-1776
Opticaprent
MAS, AS.1956.076.101

of
Gezicht op de buitenvismarkt van 
Antwerpen en in de verte (links) de 
katedraal
J. Chereau (uitgever), 
Antwerpen, 18de eeuw
Opticaprent
MAS, VM.2002.657.001

De grote Antwerpse vismarkt lag sinds 
de 15de eeuw aan het Steen. Groot-
handelaars én consumenten kwamen 
eropaf. Haring werd er niet verkocht. Dat 
gebeurde aan de haringrokerij en door 
leurders in de stad.
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De markt binnen de stadsmuur was voor 
zeevis, zoals kabeljauw en tong. Aan de 
andere kant van de muur verkocht men 
op de buitenmarkt riviervis, zoals bot. 
Die platvis kwam veel voor in het brakke 
Scheldewater.

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.

Nieuwe vismarkten 

De vismarkt aan de voet van het Steen
Anoniem
Antwerpen, 1870-1880
Papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, FOTO-GF#258

Antwerpen bleef investeren in de oude 
vismarkt. In 1841 vernieuwde stadsar-
chitect Bourla haar. Er kwamen sierlijke 
banken in hout en metaal rond de pomp 
en onder een gaanderij. De rechttrek-
king van de Scheldekaaien in 1884 
betekende het einde.

Tien jaar later opende de stad een 
nieuwe vismijn in  Antwerpen-Zuid, die 
in 1959 dichtging. Privégroothandels in 
vis bleven daar actief tot rond 1992. 
Toen opende in Kielsbroek, in de stads-
rand, een versmarkt voor de 
 groothandel.
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Een bakker blaast op een hoorn 
terwijl hij in de deuropening staat

Adriaen van Ostade
Haarlem
1646-1650
Ets (reproductie)
Rijksmuseum, Amsterdam, 
RP-P-OB-12.648

Tot 1406 stond op de Antwerpse Grote 
Markt een broodhuis. Daar  verkochten 
de bakkers brood, maar ook het stads-
bestuur vergaderde er. Later verkochten 
bakkers hun brood bij hen thuis en had-
den ze een vaste broodronde. Een deel 
moesten ze op de Grote Markt 
verkopen.

Blies een Antwerpse bakker op zijn 
hoorn omdat zijn brood klaar was voor 
verkoop? Zo werden bakkers in de 
Nederlanden in elk geval voorgesteld in 
de 17de eeuw.

Hoorn van een rund

Ongedateerd
Hoorn
MAS, HH.0080.B
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Vier patakons met de weg van graan 
tot brood: boeren aan het werk; 
molen en molenaar;  bakkerij; vrouw 
met brood

Vermoedelijk 19de eeuw
Pijpaarde
MAS, MFA.1983.031.045, s.2388, 
MFA.1971.056.024.1-2, 
VM.1993.003.285

Een ‘patakon’ is een meestal 
 beschilderd plaatje met reliëf.  Patakons 
versierden koeken die Vlaamse kinde-
ren rond eindejaar of bij kinderfeesten 
kregen.
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Verse voeding kocht je in  Antwerpen 
eeuwenlang op markten. Winkels ver-
kochten overzeese  delicatessen: koffie 
en thee, suiker en kruiden, wijn. Ook 
bakkers hadden een zaak. Het aantal 
winkels nam vanaf de 18de eeuw toe.

De sterke stijging in de 18de eeuw 
kwam eerst door de populaire ‘koloniale 
waren’. Daarna openden steeds meer 
buurtwinkels voor vis, vlees en groen-
ten. De idee vond ingang dat winkels 
hygiënischer waren.

Door het verdwijnen van de gilden, 
beroepsverenigingen die regels vast-
legden, konden winkeliers vrijer onder-
nemen. Ze verlokten klanten met etala-
ges, het resultaat van het goedkoper 
geworden glas. De concurrentie nam 
toe.

De winkel om de hoek
Rond 1900 telde Antwerpen 300.000 
inwoners. De stadsgroei deed de 
winkels bloeien. Ze bevonden zich 
overal in de stad, zeker op te voet 
goed bereikbare plaatsen: hoekpan-
den op kruispunten, invalswegen 
zoals de Turnhoutsebaan of 
Bredabaan, straten met tramlijnen en 
marktpleinen. Winkels en markten 
vulden elkaar aan.

Nog altijd telt Antwerpen veel 
 buurtwinkels. Ze bedienen diverse 
culturen en generaties.

6161

NR 24.

DE wINKEl OM DE hOEK

Bakkers in Antwerpen, 1900-1950

Foto’s en postkaarten (reproducties)
Collecties: Marc Stevens, Merksem; 
Frans Lauwers, Merksem; Familie 
Goossens, Antwerpen

1   Brood en pasteibakkerij Lambrechts-
Vennix,  Bredabaan, 1913 
Deze bakkerij in een winkelpand had 
twee vitrines en een centrale deur. 
Hier staat sinds 1946 het gemeente-
huis, nu het Merksemse districtshuis.

2   Patisserie de l’Avenue, De Keyserlei, 
1900-1940 
Bakkerijen met een verbruikszaal, 
zoals deze, mikten op een rijker 
publiek. Deze patissiers lagen dan 
ook in chiquere straten, zoals de De 
Keyserlei.

3   Hoofdverkoophuis Jos Bossyns, 
Nationalestraat, 1930-1950 
Enkele bakkerijen groeiden in de 
19de eeuw uit tot bakkersbedrijven. 
Werkplaatsen en winkelruimtes 
 werden gescheiden. Dit bakkersbe-
drijf had zijn  werkhuizen in de Oude 
Beurs.

4   Liberaal Volkshuis ‘Help U Zelve’, 
Volkstraat, 1930-1951 
In de 19de eeuw ontstonden zuil-
gebonden coöperatieven voor 
arbeiders. Zij verdeelden brood 
aan hun leden. Al snel zorgden ze 
in hun volkshuizen ook voor 
 opleidingen en ontspanning.

5   Bakkerij Goossens, Korte 
Gasthuisstraat, jaren 1950 
Deze bakkerij uit 1884 bevindt 
zich in het laat-16de-eeuwse 
pand De Gulden Mortier. Bij een 
renovatie in de jaren 1930 bleef 
de indeling met twee etalages 
 behouden.
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Kruideniers in Antwerpen, 
1882-1950

Foto’s en postkaarten (reproducties)
Collecties: Stadsarchief Antwerpen, 
FOTO-OF# 17080; Frans Lauwers, 
Merksem; Koninklijke Kring voor 
 Heemkunde Merksem; Delhaize, Brussel

1   De Rozijnenkorf, Saucierstraat, 1882 
De Rozijnenkorf, in een van 
Antwerpens laatste houten huizen, 
heeft geen etalage, maar twee grote 
deuren die openstaan. De manden 
met fruit en groenten stonden tot op 
straat.

2   Com. Geeraerts, Van Beersstraat, 
Antwerpen-Zuid, voor 1940

   Deze kruidenier stalde de groenten 
en fruit uit op straat. De andere 
koopwaar zag je in twee raampar-
tijen. Winkelmeisjes bedienden de 
klanten.

3   Kruidenier J. Heerwegh-Merckx, 
Bredabaan, 1914 
Deze winkelier investeerde in een 
modern ogende glaspartij. 
Daarachter staat het assortiment 
mooi  geëtaleerd. Conserven waren in 
1914 een nieuwigheid.

4   Le Lion - Delhaize Frères & Cie,  
Jan Van Rijswijcklaan, ca. 1925 
Le Lion Delhaize plaatste in 1925, 
boven de winkel etalages, glas-in-
loodramen in eigentijdse art deco. 
Deze winkel bevond zich in een 
opvallend hoekpand. Merk de fiets-
koerier op die aan huis leverde.

5   De Groentehal – A. Denis – Ver Elst, 
Bredabaan, ca. 1930 
De Bredabaan was dé winkelplek 
voor rijkere klanten uit Brasschaat, 
Schoten, Kapellen... Dit hoekpand 
had vier etalages. Bij de geëxpo-
seerde koopwaar ook de in 1930 nog 
exotische bananen.
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Slagers in Antwerpen, 1907-1938

Foto’s en postkaarten (reproducties)
Collecties: Frans Lauwers, Merksem; 
Fernand Convents, Wilrijk; MAS, 136.020 
en 0136.024; Provinciale Antwerpse 
Beenhouwersbond, Antwerpen

1   J. Claes-Verstrepen,  
Marchand de Moutons, Kipdorp, 1905 
Begin 20ste eeuw legden slagers 
zich meestal toe op één vleessoort: 
rund, paard, varken of lam. De dieren 
werden aan haken gepresenteerd. 
Klanten konden  kwaliteit en versheid 
keuren.

2   J. Gontier-Van Beveren, 
 Dambruggestraat, 1907 
Op de drempel de slager met zijn 
vrouw en zoon,  slagersgasten en een 
winkelmeisje. Ze poseren voor stuk-
ken rundsvlees. In de etalage char-
cuterie, zoete lies of varkensvet en 
hangende vleeshaken.

3   Verkensbeenhouwerij Charles 
Convents, Carnotstraat, ca.1905 
Rond 1900 was de Carnotstraat een 
stijlvolle invalsweg vanuit de 
Kempen. Deze beenhouwerij stond 
ver buiten Antwerpen bekend om 
haar charcuterie.

4   Paardenbeenhouwerij Joseph 
Van Hoorenbeeck-Van Eetvelde, 
Herentalsebaan, jaren 1930 
Joseph Van Hoorenbeeck stond 
bekend om de  bakworst en boulogne 
(‘zwarte saucies’), hier in de  etalage 
te zien. De zaak bloeide: kort na de 
oprichting kwam er een tramlijn en 
Deurne werd groter.

5   Slagerij Al. De Grave-Van Roosbroeck, 
Volkstraat, 1938 
Slager Aloïs De Grave liet trots zien 
dat hij prijzen won voor zijn ossen- 
en varkensvlees. In zijn etalage 
 promoot hij dat hij vers inlands vlees 
verkoopt.
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Vishandels in Antwerpen, 1910-1950

Foto’s en postkaarten (reproducties)
Collecties: Marc Stevens, Merksem; 
Sint-Andrieskwartier Herleeft, 
Antwerpen; 
Familie Jannes, Deurne

1   Vischhandel De Kinder, 
Verschansingstraat, ca. 1910 
Nabij de vismijn in de Riemstraat lag 
deze vishandel. Enkele vissen zijn 
opgehangen. Andere liggen in de 
etalage, net als de garnalen. Rond 
1910 was er geen koeling. Een snelle 
verkoop was belangrijk. 

2   Volendamsche Vischhandel – Bij 
Girard,  
Sint-Andriesstraat, jaren 1950 
‘Bij Girard de Rotterdammer’, in het 
volkse Sint-Andrieskwartier, promoot 
op de ruiten zijn gerookte vis en 
 levering aan huis. De winkelier en 
zijn vrouw poseren in folkloristische 
klederdracht.

3   Vishandel De Garnaal, Vosstraat, 
ca.1951 
De Garnaal verkocht als een van de 
eersten in  Antwerpen schoonge-
maakte mosselen. Een bord  vermeldt 

de dagprijzen. Op de toonbank staat 
de  mechanische weegschaal.

4   Brederodese Vishal – C. De Volder, 
Brederodestraat, 1945-1950 
Deze vishandel overleefde de oorlog 
dankzij de  haringverkoop. Daarna 
verschoof het aanbod: er wordt pro-
motie gemaakt voor kreeft en oes-
ters. Het bord naast de ingang ver-
meldt suggesties.

5   Vishandel Morel-Boudewijns, 
Bredabaan, jaren 1950 
In de etalage staan conserven en de 
vis ligt in een koeltoog. De reclame-
slogan knipoogt naar de katholieke 
traditie ‘Vrijdag-visdag’: “Eet meer 
vis lekker en fijn. Het moet daarom 
geen vrijdag zijn”.
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Bulk 

Tot rond 1950 verkochten kleinhande-
laars een aantal waren in bulk: koffie, 
thee, koekjes, gedroogde erwten… Dat 
deed hun winkels geuren.

Groothandelaars leverden de producten 
los aan. Koekjes bijvoorbeeld belandden 
in grote blikken dozen bij de winkeliers. 
Klanten kochten geen doos, maar een 
 papieren zakje met daarin het gewenste 
aantal of gewicht. Gaandeweg kwamen 
er steeds meer voorverpakte goederen, 
zowel in kleine winkels als in super-
markten. De bediening verliep daardoor 
sneller en hygiënischer.

Verpakkingen uit Antwerpse 
kleinhandels
1900-2015
MAS collectie, diverse 
inventarisnummers
Collecties: Patrick Goossens 
Antwerpen, Koninklijke Kring voor 
Heemkunde van Merksem, 
Poldermuseum Lillo, Turninum 
Volksmuseum Deurne, Collectie 
Dimitri Parein

1   Koekjesdoos van Biscuits Parein, 
circa 1900 
Deze doos met doorzichtig deksel 
presenteerde in  winkels de koekjes 
aan klanten.

2   Deze taartdoos van bakkerij 
Goossens werd door  koeriers 
gebruikt om bestelde taarten naar de 
klanten thuis te brengen. 

3   Solo margarine ontstond in Merksem 
als nieuw product op het einde van 
de 19de eeuw. Naast papieren 
 wikkels, zijn de winkelrekken nu ook 
gevuld met plastic vlootjes. 

4   Deze vis is een kartonnen praline-
verpakking van een bakkerij. Hij werd 
als ‘aprilvis’ cadeau gegeven in de 
jaren 1950.
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Weegschaal met zes gewichten
België

1890-1899
Hout en metaal 
MAS, AV.7300

Nog altijd controleert de Belgische 
overheid de  correctheid van weegscha-
len van handelaars. Bij dit type weeg-
schaal controleerde men de gewichten.

Uithangtekens die vermoedelijk 
 ophingen bij  slagers 

België
Na 1850
Metaal, zink, hout en gips
MAS, HH.2119.2-k2, AF.06677, 
HH.2119.1-2
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Delhaize Frères et Cie / 
Au Bon Marché

Herman Richir (ontwerp), J.L. Goffart 
(druk)
Brussel, 1897-1898
Doek
Letterenhuis, Antwerpen, AV.14.6.1315 of 
AV.38.5.10.608

Delhaize was vanaf 1867 de eerste 
Belgische keten van kleine kruideniers-
winkels. In Antwerpen en zijn huidige 
districten waren er vóór 1940 al 14.

Deze objecten wisselen elkaar af. Dat is 
nodig voor hun bewaring.
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In 1885 opende de Franse  ondernemer 
Adolphe Kileman op de Groenplaats een 
Grand Bazar. Dat was een warenhuis 
met luxegoederen, zoals kledij en huis-
raad, maar ook met suikerwaren en 
koekjes. Vanaf 1920 bood Grand Bazar 
verse voeding aan.

In 1958 opende Grand Bazar in de 
nieuwe wijk Luchtbal de tweede 
 Belgische supermarkt naar Amerikaans 
model: met zelfbediening, voorverpakt 
aanbod, winkelkarretjes en parking. Ook 
de vestiging op de Groenplaats werd 
een zelfbedienings supermarkt, met 
 dakparking.

In de jaren 1930 pleitte Grand Bazar 
voor bus- en tramverkeer op de 
Groenplaats. In de jaren 1950 geloofde 
GB dat boodschappen doen met de auto 
de toekomst was. GB kreeg gelijk, tot in 
de jaren 1990. In  Antwerpen lijken grote 
supermarkten sindsdien op de terug-
weg door de verkeersproblemen.

Supermarktketens openen steeds 
meer kleine vestigingen op straat-
hoeken. Antwerpen telde in 2015 
circa 450 (mini)supermarkten. 
 Recente spelers zijn Marokkaanse, 
Turkse en Aziatische supermarkten, 
en ook de Nederlandse keten 
Albert Heijn.

Supermarkt Grand Bazar
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Optimisme

Jaarverslag Grand Bazar en personeels-
blad Eigen Leven
Antwerpen
1957-1960
Papier (reproductie)
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
Antwerpen, 
E 159026 en B 136082

De jaarverslagen en personeelsbladen 
van Grand Bazar stralen rond 1958 een 
optimistische sfeer uit. GB groeide in 
die jaren uit tot een grote Belgische 
supermarktketen, met enkele honder-
den vestigingen.

Ook andere supermarktketens ontston-
den toen. Dat kwam omdat België de 
Grendelwet, die grote voedingswinkels 
verbood, had afgeschaft.
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Vette ossen op de Grote Markt

Grooten Prijskamp van Zwaar en Vet Vee 
Maatschappij Vereenigde Beenhouwers 
der Sint-Janshal
Karel Mortelmans (drukker)
Antwerpen
1891
Papier
Letterenhuis, Antwerpen, 237315

In 1795 schafte de Franse bezetter de 
Antwerpse vleeshouwersgilde af. 
Daarna sloot het Vleeshuis en kwamen 
er nieuwe overdekte markthallen. De 
slagers begonnen zich te organiseren 
per markthal. 

Die van Sint-Jan richten sinds midden 
19de eeuw een jaarlijkse weging van de 
vetste os op de Grote Markt in. De markt 
hal bestaat niet meer, de weging nog 
wel. Het is een overblijfsel van wat lang 
een dagelijks beeld is geweest in de 
stad: rondlopend vee.

Dit papieren object wordt afgewisseld 
met de reproductie en zo goed bewaard.

Les Animaux de la Ferme

Marcel Broodthaers
België
1974
Papier (reproductie)
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, 
Brussel, 12147 

De Belgische kunstenaar Marcel 
Broodthaers (1924-1976) werd vooral 
bekend met zijn surrealistische creaties 
vol ironie en maatschappijkritiek. 

7171
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In Antwerpen komen massa’s ingrediënten toe. Koks 
gaan ermee aan de slag, thuis en buitenshuis. Drink- 
en eetplekken bepalen sterk het uitzicht van de stad 
en haar groene rand. 

Zoals alle grote Europese steden telde en telt 
Antwerpen talrijke herbergen, restaurants en fast-
foodzaken. Maar eet- en drinkgelegenheden hebben 
in deze havenstad een eigen karakter. Ze ontvangen 
al eeuwen naast Antwerpenaren, ook veel reizigers.

Overzeese smaken stonden altijd op het menu in 
Antwerpen, maar na 1960 nam de diversiteit aan res-
taurants sterk toe. Een restaurantbezoek werd ook 
betaalbaar voor veel meer mensen.

Vóór 1900 kookte iedereen met haardvuur. Dat kostte 
tijd. Nu floreren fastfood-snackbars en maakt slow-
food opgang. Hoe zullen koken en tafelen de stad 
vorm en smaak blijven geven?
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DEN ENGEL EN 
DEN BENGEL

In de 15de eeuw bestelde het stadsbestuur bij Den Engel wijn voor 
het nabije stadhuis. Deze herberg verhuurde toen vaak kamers aan 
Brugse handelaars. In 1740 werd het een drogisterij. Sinds 1902 is 
hier opnieuw café Den Engel. 

In café Den Bengel ernaast vergaderde de kuipersgilde. Daar hoorde 
drinken en eten bij. Het huis werd ook deels als herberg verhuurd. 
Ook andere gilden deden dat met hun huizen. 

SPECIALITEIT VAN HET HUIS
Mogelijk was dit rond 1500:

Potagie of hutspot van seizoensgroenten: raap, erwten, bonen 
of andere groenten, naargelang van het seizoen. De potagie 

werd op smaak gebracht met smout (varkensvet).

Bier of wijn: Bier was de standaarddrank voor alle leeftijden, 
omdat water vaak te onzuiver was. Wijn werd vanaf de 16de 

eeuw duurder en meer elitair.
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Jaarmarkten en herbergen
Antwerpens opgang vanaf de 15de eeuw was onder meer te danken 
aan de jaarmarkten voor luxegoederen, zoals lakens en specerijen. 
Ze duurden zes weken en vonden plaats rond Pinksteren (Sinksen) 
en rond 1 oktober (Bamis), op en rond de Grote Markt.

Door dergelijke handelsactiviteiten bloeiden herbergen rond het 
stadhuis en de Werf, waar de schepen aanlegden. De vele buiten-
landse handelaars hadden nood aan eten, drinken en een bed. Je at 
er op vaste momenten.

1.  Den Engel 
2.  Den Bengel

33



78

1 2

AAN TAFEL

Het stadhuis van Antwerpen

Pieter van der Borcht, Theodoor Galle 
(graveurs), Jan Moretus 
(uitgever)
Antwerpen
1610
Papier
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, 
AV.2007.003.046

Het nieuwe stadhuis stelde vanaf 1565 
op de gelijkvloerse verdieping winkel-
ruimtes ter beschikking voor handelaars 
in luxegoederen. Vandaar de poorten. 

Arm en rijk in de herberg

De bedelares in de kroeg
Willem van Herp I en Joos van 
Craesbeeck
Zuidelijke Nederlanden
Eerste helft 17de eeuw
Olieverf op doek
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen, 870

In herbergen kwamen arm en rijk over 
de vloer. Het klassenverschil was goed 
zichtbaar. Al in de jaren 1500 was er wel 
kritiek te horen op deze ‘openheid’.

Joos van Craesbeeck, een leerling van 
de schilder Adriaen Brouwer, was speci-
alist in herbergscènes.
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Met lepel, mes en hand

Tot eind 17de eeuw lepelde men ‘pota-
gie’ en ook pap uit een gemeenschap-
pelijke schotel. Ander eten nam je met 
de hand. Daarna raakte de vork in de 
Nederlanden algemeen verspreid.

Ook het mes begon toen bij de elite tot 
het individuele tafelbestek te behoren. 
Voordien werd het gemeenschappelijk 
gebruikt.

Lepels
Michiel Adriaenssens en onbekende 
vervaardigers
Antwerpen
Ca. 1600
Tin
MAS, AV.5024 (1); AV.5023; AV.5026, 
AV.5028

Diepe schotel met platte rand

16de eeuw
Tin
MAS, AV.1920.024.001.10-15 

Mes

1600-1699
Zilver, been en ijzer
MAS, AV.2207.1-6
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Bierpul 

Wallonië
17de eeuw
Steengoed en zoutglazuur
MAS, AV.1939.004.012

Snijplankje (‘teljoor’)

Antwerpen
1475-1525
Tin
MAS, AV.1938.003

Dit is een van de oudst bewaarde tinnen 
snijplankjes. Het werd gebruikt voor het 
snijden van vlees en ander eten.

Brabantse kan

Brabant
1650-1699
Tin
MAS, AV.5050 fr

Snelle versierd met een 
wapenschild

Jan Emens
Raeren
Ca. 1600
Steengoed en zoutglazuur 
MAS, AV.0737

Een snelle was rond 1600 een veel-
gebruikte vorm voor een bierpul.
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Schaaltje

Zuidelijke Nederlanden
17de eeuw 
Roodbakken aardewerk
MAS, AV.7556

Uit schaaltjes als deze lepelde je bij-
voorbeeld pap of soep. Of je gebruikte 
ze om uit te drinken.

Berkemeierglas voor wijn of bier

Duitsland
16de eeuw 
Glas
Dienst Archeologie Stad Antwerpen 

Twee roemers, waarvan een met 
framboosjes en ringversiering  
op de voet

Duitsland
Tweede helft 17de of 18de eeuw
Glas
MAS, AV.1611 en AV.1612

Roemerglazen werden enkele eeuwen 
lang gebruikt voor wijn en bier.  

Bolvormige fles

17de eeuw
Glas (vondst bij de heraanleg van de 
Scheldekaaien, 1894)
MAS, AV.1719 

3
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De gildehuizen aan de noordzijde 
van de Grote Markt 

Antwerpen
1919
Papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, PB#5

Van links naar rechts: Den Engel, 
De Mouwe (nu café Den Bengel), 
Pand van Spagnien, De Spiegel.

83DEN ENGEL EN DEN BENGEL
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HERBERG 
DE EXTER

De Ekster: 
vijf eeuwen horeca

Brouwerij D’Extercke werd begin 16de eeuw opgericht in het lande-
lijke Deurne. Oorlogsgeweld vernielde haar tweemaal, maar ze 
bloeide vanaf de 18de eeuw opnieuw, nu als herberg.

In de jaren 1800 was dit een geliefde ontmoetingsplaats voor 
Antwerpse Vlaamsgezinde schrijvers, onder wie Domien Sleeckx, 
Hendrik Conscience en Theodoor Van Rijswijck. De herberg was ook 
een gezinsvriendelijke plaats voor zondagse uitstapjes. De Ekster is 
momenteel een restaurant.

SPECIALITEIT VAN HET HUIS
Volgens de 19de-eeuwse schrijver Domien Sleeckx:

“Dubbelde Seef: wit bier dat schuimt als champagne  
en naar het hoofd loopt als porto”

“Boerenbrood met plattekaas en radijzen”
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Antwerp

1

Plezier op het platteland
In de 16de eeuw was bier buiten de stadsmuren goedkoper. De stad 
maakte een einde aan de lagere belastingen, maar Antwerpenaren 
bleven uitgaan op het platteland. Stadskunstenaars als Bruegel stel-
den boeren als minder beschaafde en uitbundige mensen voor. Dat 
beeld van het plezierige platteland raakte ruim verspreid.

Rond 1900 gingen buitenherbergen tot de stedelijke ruimte beho-
ren, als stopplaatsen op tramlijnen en fietspaden. Nog een tijd ble-
ven ze landelijk, maar rond 1960 was het platteland volgebouwd.

1.  De Exter

3
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De boerenbruiloftsdans
Pieter Bruegel I (ontwerper), Pieter van 
der Heyden (graveur), Volcxken Diericx 
(uitgever)
Antwerpen, 1570 
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, 
PK.OP.18704

of
De kermis van Hoboken
Pieter Bruegel I (ontwerper), Pieter van 
der Heyden (graveur), Bartholomeus de 
Momper (uitgever)
Antwerpen, 1568 
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, 
PK.OP.19073

of
Landschap met hoeven en werkende 
boeren
Landschap met hoeven en rustende 
boeren
Meester van de Kleine Landschappen 
(ontwerper), Claes Janz. Visscher (gra-
veur en uitgever)
Antwerpen, 1612 
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen,  
PK.OP. 06395 en PK.OP.06396

of
Het land van Cocagne
Pieter Bruegel I (ontwerper), toege-
schreven aan Pieter van der Heyden 
(graveur)
Antwerpen, 1551
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen,  
PK.OP. 13800

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.
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Plan van het markgraafschap 
Antwerpen

Pieter Verbiest II (graveur)
Antwerpen, 1662
Papier (reproductie)
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, PK.OP.19772

Deze kaart van de stad Antwerpen en 
het omliggende platteland laat zien dat 
de buitenherbergen De Exter en 
De Gitschotel in Deurne al in 1662 
bestonden.

Café Exter, Exterlaer 48, Deurne-
Zuid: gezicht op het terras en  
op de speeltuin

C. D’Hulst-Milles (uitgever)
Deurne-Antwerpen
Ca. 1900
Postkaarten op papier
Collectie Frans Lauwers, Antwerpen

Boerendanskruik

Raeren (België). Gevonden in de 
Hoogstraat in Antwerpen
Tweede helft 16de eeuw
Keramisch materiaal
Archeologische Dienst Stad 
Antwerpen,  A114/1/51

Achter de muzikanten volgen dan-
sende paren in verschillende hou-
dingen. Zowel in de beeldende 
kunst, onder meer bij Bruegel, als op 
gebruiksvoorwerpen beeldde men 
wild dansende boeren af.
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Rond 1500 werd wijn de meer 
elitaire, en bier de goedkopere 
drank. Bierkannen waren er in 
allerlei vormen.  
Enkele voorbeelden:

1
de hoge ‘snelle’ met klein oor uit het 
Duitse Siegburg, door Hans Hilgers, 1591 
(AV.1913.023.05-59) 

2
bolvormige tinnen kan uit Brabant, door 
Jacobus Cockelet, 18de eeuw 
(AV.1916.007.004)
 
3
glazen bierkruiken met deksels, eerste 
helft 18de eeuw (onder meer AV.1666) 

4
bierkruiken met bloemmotieven, 18de 
eeuw (onder meer AV.1549) 

5
baardmankruiken uit Keulen, 16de eeuw 
(onder meer AV.0445) 

Bierkannen, bierkruiken  
en bierglazen

Anoniem, behalve nr. 1 en 2
16de tot begin 19de eeuw
Steen, tin en glas
MAS

89BUITEN HERBERG DE EXTER
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HOF VAN 
PLAISANTIE 

CORTEWALLE
Kasteel met smaak

Gasten van de familie Dormer-Goubau proefden in Kasteel 
Cortewalle van overzeese smaken, zoals suiker, chocolade, koffie en 
thee, en van de toen toonaangevende Franse keuken, met ingredi-
enten als mosterd, olie, azijn en gekonfijt fruit.

Ze deden dat in een rijkelijk interieur, waaruit we hier een selectie 
van objecten tonen: Chinees porselein dat mogelijk meekwam van 
een handelsreis, Delfts aardewerk, glas, kristal en zilver, 
wandtapijten...

SPECIALITEIT VAN HET HUIS
Receptenboek van Joanna Theresia Goubau, 1738-1781

Uit: Archief de Bergeyck, deelarchief Goubau, nr. 675

Om chocola te maken 
Om honderd pond chocoladedrank te maken, neem 80 pond cacao, 

46 pond suiker, 1 pond kaneel en een vierendeel saliamonis. 
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Kasteel Cortewalle: 
decor voor vertier en zaken

In 1671 verwierf de vooraanstaande Antwerpse handelaarsfamilie 
Goubau Kasteel Cortewalle in Beveren, niet ver van Antwerpen. De 
Goubaus gebruikten het als zomerresidentie en een tijd ook als per-
manent verblijf. Ze genoten er van landelijke rust en adellijk vertier: 
jagen, dineren...

Het kasteel was ook zeer geschikt voor zakendiners. Johanna 
Theresia Goubau en haar echtgenoot James Dormer, die handeldreef 
met Azië en later verzekeringsmakelaar werd, huurden hiervoor de 
bekende mannelijke kok Botson in.

1.  Kasteel Cortewalle
2. Stadsresidentie Goubau

3
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Beveren (gezicht op het 
kasteeldomein Cortewalle)

Antonius Sanderus
Zuidelijke Nederlanden
1641-1644
Prent uit Flandria Illustrata, sive 
descriptio comitatus istius per totum 
terrarum orbem celeberrimi, III tomis 
absoluta (reproductie)
Universiteitsbibliotheek Gent, G.58040

Het chocolademeisje

Carl Hartmann (kopie naar Jean-Etienne 
Liotard, La Belle Chocolatière, 1745)
Londen-Nürnberg 
1838-1857
Pastel op porselein 
Musea & Erfgoed Mechelen, S0156

Dit kamermeisje draagt een cabaret, 
een gelakt dienblad op pootjes. Daarop 
staan een glas water en een porselei-
nen kopje met warme chocolade. Vaak 
dronk men die in gezelschap, maar dit 
chocolademeisje lijkt zich naar de pri-
vévertrekken van haar dame te bege-
ven. Wellicht is ze een hoveling van de 
Oostenrijkse keizerin Maria Theresia. 
Schilder Liotard was daar actief. Hoe 
dan ook, exclusief eten en drinken ver-
eiste veel personeel.
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Warme kan met kraantjes 

Tweede helft 18de eeuw
Messing en koper
MAS, AV.1919.033.005

Een kraantjeskan voorzag de gasten 
van heet water of koffie. Het water werd 
warm gehouden door onder de kan een 
komfoor te plaatsen.

Kannen met één kraantje gebruikte men 
meestal voor thee. Koffiekannen hadden 
meestal meerdere kraantjes.

Een nieuw tafelpaar

Mosterdpot en strooibus
Pieter Simon Jozef Hoffinger 
Antwerpen
1770
Zilver 
MAS, AV.1939.011.001.1-2 en 
AV.1939.011.001.2-2

Vanaf 1700 maakte de mosterdpot deel 
uit van het tafelgebeuren. Het tinnen 
exemplaar was voor dagelijks gebruik. 
De zilveren versie kwam bij speciale 
gelegenheden op tafel. Ook de strooi- of 
peperbus was toen nieuw. Peper was 
intussen dankzij de grootschalige 
import een goedkoper kruid, dat gul kon 
worden gestrooid.

In de loop van de 18de eeuw werden 
mosterdpot en peperbus als paar 
geproduceerd.
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Twee kandelaars

Antone van der Meersch 
Oudenaarde
1774
Zilver
MAS, AV.4682.1-2 en AV.4682.2-2

Olie- en azijnstel

Johannes Dionysius Volckerick
Antwerpen en Luik
18de eeuw 
Zilver en glas 
MAS, AV.1939.011.002

Soepterrine 

Delft
18de eeuw 
Plateel met tinglazuur 
MAS, AV.1938.014.008

Kopje en schoteltje gedecoreerd 
met bloemen en goudkleur

China
Eerste helft 18de eeuw
Porselein
MAS, AE.5007 en AE.5008

Dit gedecoreerde porselein was duur en 
exclusief. Het werd in zeer kleine hoe-
veelheden verhandeld in Europa. 
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Kopje en schoteltje in 
blauwwit en bruin

China
1723-1734 (periode van keizer 
Yonghzheng)
Porselein
MAS, AE.5706 en AE.5085

Dit blauwwit porselein uit Kanton werd 
in de 17de en 18de eeuw massaal inge-
voerd in Europa. Dit goedkopere porse-
lein behoorde tot het dagelijkse servies 
van welgestelden.

Gemberpot

China (wellicht periode van keizer 
Yonghzheng)
1720-1760 
Porselein
MAS, AE.4982

Het overzeese gember werd sinds de 
middeleeuwen veel gebruikt voor de 
bereiding van sauzen. De specerij stond 
ook bekend om haar geneeskrachtige 
eigenschappen.
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Suikerpot

China (wellicht periode van keizer 
Yonghzheng)
1720-1760 
Porselein
MAS, AE.4983

Kom

China
1750
Porselein (Chine de commande)
MAS, AE.5031

Dit soort porselein werd in China mas-
saal geproduceerd voor de 
Europese markt. De tekening beeldt het 
versje ‘Jantje zag eens pruimen han-
gen’ uit. Ze is gebaseerd op een 
Europese prent.

Twee messen

Antwerpen
18de eeuw
Zilver
MAS, AV.1978.003.13-18 en 
AV.1978.003.14-18

Broodmand

Zwitserland
Tweede helft 17de eeuw
Koper
MAS, AV.1925.004.002

Koperwerk uit de Alpen, zoals deze 
broodmand, was in de Nederlanden erg 
in trek.
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Twee vorken en twee lepels

Philippus J. De Clerq 
Gent
1780
Zilver
Vorken: MAS, AV.1957.012.010 en 
AV.1957.012.009 
Lepels: MAS, AV.1957.012.013 en 
AV.1957.012.013. 014

Vorken werden vanaf 1700 courant 
gebruikt. Ze kregen toen vier gebogen 
tanden. Vanaf omstreeks 1760 vormden 
vork en lepel een paar. Toen begon ook 
het mes bij de elite tot het individuele 
tafelbestek te behoren. Voordien werd 
het gemeenschappelijk gebruikt.

Roomlepel

Groningen
18de eeuw
Zilver 
MAS, AV.2017

Suikerstrooilepel

Amsterdam
1740-1770
Zilver 
MAS, AV.2018

Suiker was tot rond 1900 een duur zoet-
middel. Het werd overvloedig gebruikt in 
thee, koffie en chocolade. De lepel 
diende om de kandijbrokjes te 
scheppen.
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CAFÉ 
SUISSE EN 
CUPERUS

Café Suisse opende als koffiehuis op de Groenplaats rond 1800. In 
1823 begon ook de ingeweken Utrechtse theehandelaar Klaas Jan 
Cuperus aan de Suikerrui een koffie- en theehuis. Tegelijk startte hij 
een groothandel in koffie en thee. Via de Antwerpse haven kon hij 
die vlot invoeren. 

Dit familiebedrijf verhuisde in 1931 naar de nieuwe Boerentoren. 
Sinds 2013 is koffiebar Cuperus gevestigd aan de Sint-Katelijnevest.

SPECIALITEIT VAN HET HUIS
Uit de folders van Cuperus van voor 1931:

CHINESE THEE omwille van de “weldadige invloed op de 
levensverrichtingen” en in het bijzonder: “Keemuus thee en Ning 

Chow Kistocks thee, die komen uit de noordelijke  
provinciën van China”.

Café spécial “MELANGE CUPERUS”, die we in het bijzonder 
aanraden als  “café-dessert”.
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Nieuw! Het kof ehuis
Het eerste publieke kof ehuis kwam er in 1628 in Venetië, dankzij de 
handelscontacten met het Ottomaanse Rijk. Parijs en Londen volg-
den. Eerder al dronk de elite bij familie en vrienden koffie, thee of 
chocoladedrank.

Vooral buitenlandse ondernemers openden vanaf 1680 in Vlaamse 
en Brabantse steden koffiehuizen, met wisselend succes. Ook
in Antwerpen waren er snel enkele. Ze trokken de mannelijke mid-
denklasse aan. De heren dronken iets, bespraken het laatste nieuws, 
regelden zaken.

1.  Café Suisse
2.  Cuperus
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Café Suisse te Antwerpen. 
Gezicht op buitengevel en interieur 

Antwerpen
1874
Papier (reproductie)
MIAT, Gent, AF058

Gevelplaatje van Cuperus  
Koffie en Thee

Antwerpen
Na 1931
Papier
Collectie Cuperus, Antwerpen

Het gevelplaatje werd opgehangen in 
zaken die het gamma van Cuperus 
verkochten.

Chocoladekan

1750-1799
Plateel en tinglazuur
MAS, AV.1446.1-2

In warme chocoladedrank moest je kun-
nen roeren. Daarom hadden 18de-
eeuwse chocoladekannen afneembare 
deksels.

Koffiekan 

1850
Koper
MAS, MFA.1964.076.1426.1-2
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Theepot gedecoreerd met 
bijenmotief

China
Rond 1750
Porselein
MAS, AE.5106.1-2

Theedoos van Cuperus,  
Canal au Sucre, Anvers

Nederlanden
1823-1900
Hout en papier
Collectie Cuperus, Antwerpen 

Folders met het assortiment thee en 
koffie van Cuperus & Fils en beelden 
van de zaak in de Suikerrui

Antwerpen
Vóór 1931
Papier
Collectie Cuperus, Antwerpen

Zakje voor koffiestalen van Cuperus

Koffie- en theedoosje van 
Cuperus & Fils
Antwerpen
Na 1931
Papier
Collectie Cuperus, Antwerpen
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Glasplaatje voor drukwerk van 
Cuperus Koffie en Thee

Antwerpen,
Na 1931
Glas 
Collectie Cuperus, Antwerpen

De Boerentoren in Antwerpen

Postkaart van ca. 1950
MAS, VM.2004.0784.001

of
Postkaart van 1933
MAS, MF.1965.010.0324

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.

Het degustatiesalon van 
Cuperus in art-decostijl, eerste 
verdieping Boerentoren
Salon Japonais Cupérus in de 
Boerentoren

Ernest Thill; Montmorency 
(uitgevers)
Brussel
Na 1931
Postkaart (reproducties)
Stadsarchief Antwerpen, 
PB#4681 en PB#4680

103CAFÉ SUISSE EN CUPERUS
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DE NIEUWE 
MELKERIJ 

Melk uit de Zoo  
en het kasteel

In 1898 opende de Antwerpse Zoo een laiterie of melkerij. Dat was 
een Europese mode. De Zoo ging een stap verder en verkocht melk 
van eigen koeien. Behalve in de melkerij zelf gebeurde dat ook door 
huis-aan-huisverkoop in de stad.

Het park Rivierenhof ging in 1921 open. In een zijvleugel van het 
vroegere kasteel kwam ook een melkerij.

SPECIALITEIT VAN HET HUIS

“De melk der koeien uit den Dierentuin is volstrekt zuiver. 
Onmiddellijk na het melken afgeleverd, wordt zij door de 

geneesheeren bijzonder aanbevolen voor zieken, alsook voor 
kinderen welke met de zuigflesch worden opgevoed….

Men mag verzekerd zijn dat geene hunner de kiem bezit der 
knobbelziekte (tuberculosis).”
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1.  Melkerij Zoo
2.   Melkerij van kasteel Rivierenhof 

Melkerij in het park
In de 19de eeuw breidde de stad snel uit, ook in de voordien groene 
gordel. Rijkere Antwerpenaren maakten zich zorgen over de onge-
zonde stad. Zij zetten de stad ertoe aan om oude kasteeldomeinen 
aan te kopen. Deze ‘hoven van plaisantie’ werden openbare parken.

Daar kwamen ‘melkerijen’. Je kon er betrouwbare melk kopen, die 
niet was aangelengd of verzuurd. Aanvankelijk waren dit verzamel-
plaatsen voor vrouwen uit de elite en middenklasse. In hun eentje 
bezochten zij geen cafés of restaurants.
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Een zomerdag aan de melkerij 
van het Rivierenhof
Antwerpen

1938
Foto op papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, 
FOTO-OF#14422

Koeien in de melkerij van de Zoo
Antwerpen

1898-1930
Foto op papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, 1615#120

Melkkannetjes van de melkerij van 
de Zoo Antwerpen

1898-1930
Porselein en metaal
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde 
Antwerpen

De Zoo verdeelde zijn melk in de stad in 
deze melkkannetjes. Stadsbewoners 
gaven die na gebruik terug.
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Binnen- en buitenbeelden van de 
melkerij van de Zoo
Antwerpen

1898-1930
Foto op papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, 1615#79, 
1615#73, 257#21325, 257#21320 en 
1615#150

1   Voorgevel van de melkerij. 

2   De verbruikszaal van de melkerij.

3   Melk wordt in porseleinen melkkan-
netjes gegoten voor verspreiding in 
de stad. 

4   Melkkannetjes worden op de band 
gezet om naar boven te worden 
gebracht.

5   Paard en kar staan klaar om de melk-
kannetjes rond te brengen in de stad.

Brochure van de Zoo van Antwerpen 
met beelden van La Nouvelle 
Laiterie

’t Felt (drukker), Zoo van Antwerpen 
(uitgever)
1900-1901
Papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, 1000#990

Affiche met de prijzen van de melk 
van de Zoo

Zoo van Antwerpen (uitgever)
Ca. 1900
Papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, 1093#438

3
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GRAND HOTEL 
WEBER

In 1900 telde Antwerpen zowat 8000 Duitse inwoners. De meesten 
waren handelaars in overzeese goederen, maar Duitsers openden 
ook hotels en restaurants in Franse stijl. 

Een van hen was Nicolas Weber. Hij bouwde in 1900 het imposante 
Grand Hotel Weber. De toonaangevende reisgids Baedeker prees dit 
hotel om zijn grand restaurant. Welgestelden aten in dit soort res-
taurants verfijnde maaltijden aan individuele tafels. 

Een Duitse bom verwoestte het Grand Hotel in 1944. Op de hoek 
waar vroeger Hotel Weber stond, werd in 1973 de Antwerp Tower 
kantoortoren gebouwd.

SPECIALITEITen
Uit een menu van hotel Weber van 1912:

Huitres Impériales (oesters)
Potage Marie Antoinette (een soep)

Petite Croustade à la Carlton-hôtel (een gebakje)
Côtelettes de Turbot à l’Otero (tarbot vis)

Selle de Chevreuil à la Nemrod (ree)
Asperges en branches (asperges)

Sauce Chantilly (een saus)
Sévigné de Poularde à la Gastronome (kip)

Homards de Norvège (kreeft)
Sauce Vincent – Salade Prince-de-Galles (een salade met een saus)

Glâce Barbarossa (ijs)
Friandises (zoetigheden)
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1.  Grand Hotel Weber

2.

3.

Een nieuwe as met hotels  
en restaurants

De aanleg van de Groenplaats onder Napoleon in 1804, en vooral het 
nieuwe station een eeuw later, deden Antwerpens kloppende hart in 
oostelijke richting verschuiven.

De as Groenplaats – Meir – station stond rond 1900 vol witte gebou-
wen in een klassieke stijl. Vaak waren dat hotels en restaurants, 
zoals Hotel Weber. Daar kwam in 1931 een wolkenkrabber van 87 
meter en 25 verdiepingen bij: de Boerentoren. Ook daarin huisden 
enkele restaurants.

3
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AAN TAFEL

Het kruispunt De Keyserlei/
Frankrijklei met centraal Grand 
Hotel Weber 

Ernest Thill (uitgever)
Antwerpen
1900-1940
Postkaart op papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, PB#1180

Links naast het hotel staat het operage-
bouw. Rechts achteraan is het Centraal 
Station te zien.

De Meir in de richting van  
de Boerentoren

Ernest Thill (uitgever)
Antwerpen
1933
Postkaart op papier (reproductie)
MAS, MFA.1961.002.069

De Boerentoren was bij de opening in 
1931 de hoogste Europese wolkenkrab-
ber. De Belgische Boerenbond bouwde 
de toren als investering en bracht er 
haar eigen bank onder. Vandaar de 
naam.
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GRAND HOTEL WEBER

Banquet Section Belge des Hoteliers 
et Restaurateurs allemands  

België
1912
Papier 
Stadsarchief Antwerpen, 15#174

Gids Grand Hotel Weber
Antwerpen

1900-1945
Papier 
Collectie Frans Lauwers, Merksem

Zoals andere luxehotels gaf Grand Hotel 
Weber een eigen gids van Antwerpen 
uit.  Die toont het neoklassieke hotelin-
terieur en de moderne keuken, en biedt 
praktische en culturele informatie over 
de stad.

Menukaart Torengebouw 16me 
étage in de Boerentoren

België, 1933
MAS, A.22.112.D of MAS, A.22.112.B of 
MAS, A.22.112.E

De Boerentoren telde in 1931 drie eet-
gelegenheden: een restaurant in de kel-
der, het koffie- en theehuis Cuperus op 
de eerste verdieping, en restaurant 
Torengebouw 16me étage op de 
zestiende.

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.

3
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AAN TAFEL

Franstalige menukaart 

Banquet du Commerce d’Anvers bij het 
einde van de Nederlandse tolheffing op 
de Schelde, 
1 augustus 1863
S. Mayer (drukker)
MAS, VM.1993.034.094

of
Banquet annuel du Tribunal de com-
merce d’ Anvers, in Hôtel du Grand 
Laboureur, 14 december 1895
Sauwen-Johotie (drukker)
MAS, D.13.845.A

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring

Nederlandstalige menukaart

Banket aangeboden door Antwerpen 
aan politicus Victor Jacobs in de 
Koninklijke Harmonie, 4 februari 1872
J. Daelemans (drukker)
MAS, MFA.1963.026.439

of 
Feestmaal van de Koninklijke 
Burgerkring van Antwerpen, 22 decem-
ber 1907
Mtin. Brouwers & Co (drukker)
MAS, MFA.1959.117.053

In Antwerpen ontstond in de 19de eeuw 
een Vlaamsgezinde beweging. In die 
sfeer werden op menukaarten typisch 
Franse gerechten in het Nederlands 
vertaald. Elders in België gebeurde dat 
niet.

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.
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GRAND HOTEL WEBER

Ovale dienschotel en sauskom  
met twee tuiten

Delheid Frères
Brussel
1937-1942
Zilver en vergulding
Collectie Smidt van Gelder, Antwerpen 
Sm.3038.005 en Sm.3038.008
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CHINEES 
RESTAURANT 

WAH KEL
De oudste Chinees: Wah Kel

In de Verversrui, tot 1950 Antwerpens meest Chinese straat, ligt 
Wah Kel. Dat restaurant ging wellicht open in 1923. Wah Kel betekent 
‘overzeese Chinezen’. Dat waren de eerste gasten. Vooraan aten ze 
en in de achterkamer speelden ze het gokspel mahjong.

In 1945 kwamen Amerikaanse soldaten er eten. Om Belgen te lokken 
nam Wah Kel nadien Belgisch zaalpersoneel in dienst, kregen klan-
ten bestek en werd de menukaart aangepast aan de Belgische 
smaak.

SPECIALITEIT VAN HET HUIS
Een gerecht uitgevonden door Amerikaanse Chinezen  

en door Chinese zeelui naar Antwerpen gebracht:

Chop suey: gewokte sojascheuten

Verse Chinese groenten waren voor 1970 niet voorhanden  
in Europa. Met sojabonen kweekten restaurants in Antwerpen  

zelf hun sojascheuten.
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2.

3.

1

2

Van Schipperskwartier 
tot Chinatown

Na 1800 kwamen er in Antwerpen Scandinavische, Duitse, Engelse, 
Nederlandse en ook Congolese en Chinese zeemansverblijven. 
Chinese zeelui hadden de grootste invloed op de lokale eetcultuur. 
In het Schipperskwartier openden rond 1920 de eerste Chinese 
hotels en restaurants.

Na 1945 verspreidden de Chinese pioniers en hun families zich over 
België. In Antwerpen concentreerden vanaf 1974 een aantal Chinese 
winkels en restaurants zich in de Van Wesenbekestraat. Die buurt is 
nu ‘Chinatown’.

1.  Restaurant Wah Kel
2.  Chinatown Antwerpen

3
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AAN TAFEL

Lichtlampion uit restaurant Wah Kel

Eastern Artistical Lanterns of China King 
Palatial Styles (lampion producent)
Hongkong
Jaren 1960
Hout, glas en metaal 
MAS, MAS.0026.005

Toegangsbord voor de drakenkamer 
uit restaurant China West

Jaren 1950
Hout
MAS, MAS.0029.003

De eerste Chinese restaurants straalden 
een exotische sfeer uit, met veel rood 
en pauwen- en drakenmotieven. De 
menu’s en het bestek werden wél aan-
gepast aan Belgische gebruiken.

Beschermgod

Beeld van de beschermgod voor hande-
laars Guan Yu
China
2000-2013
Metaal en porselein
MAS, MAS.0120

Chinese zeelui en latere restauranthou-
ders in Antwerpen waren meestal 
afkomstig uit de Zuid-Chinese provincie 
Kanton. Daarom tref je de Kantonese 
beschermgod Guan Yu aan in de meeste 
Antwerps-Chinese restaurants.

Samen met andere goden uit het tao-
isme, boeddhisme of confucianisme 
beschermt Guan Yu restaurants tegen 
onheil.
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CHINEES RESTAURANT WAH KEL

Kist met het mahjong-spel uit 
restaurant Wah Kel

Vermoedelijk Hongkong
Vóór 1950
Bamboe, been, hout en metaal
MAS, MAS.0103.001

Visitekaartje van restaurant Wah Kel
ca. 1950
MAS, MAS.0026.010

of
Menukaart van restaurantWah Kel 
1956
MAS, MAS.0026.001

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.

Menukaart van restaurant Wah Kel 

België
1956
Papier
MAS, MAS.0103.002

Op het menu van Wah Kel stonden 
gerechten die Chinese migranten had-
den bedacht, zoals chop suey en kip 
met curry, maar je vond er ook een 
Europees gerecht als spek met eieren. 

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.

Mes, vork en plat bord,  
gemerkt met ‘Wah Kel’ 

België, ca. 1950
Metaal (bestek) en porselein (bord)
MAS, MAS.0026.002.1-2, 
MAS.0026.002.2-2 en MAS.0103.003

3
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AAN TAFEL

Restauranthouder Chi Yu, een 
Chinees personeelslid en het 
Belgische zaalpersoneel in 
restaurant Wah Kel 

Antwerpen
Ca. 1950
Foto op papier (reproductie) 
Collectie familie Yu-Begier, 
Antwerpen

Engelstalig menu van Cheng Kee
Antwerpen
1930-1960
Papier
MAS, MAS.0112.001

of
Chinees landschap uitgewerkt in 
versneden hout
Hongkong
1950-1960
Hout, glas, papier en kurk
MAS, MAS.0121

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.
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CHINEES RESTAURANT WAH KEL

Twee vrouwen voor café 
Cheng Kee
Portret van Jannie in café 
Cheng Kee

Antwerpen, 1930-1950
Foto’s op papier (reproductie)
MAS, MAS.0112.007 en MAS.0112.008 

Een buur van Wah Kel was tot rond 1960 
het café Cheng Kee. Daar werden ook 
meisjes ‘aangeboden’, zoals in veel 
cafés in het Schipperskwartier.

Kalender van café Cheng Kee 
1957
MAS, MAS.0112.003

of
Visitekaartje van café 
Cheng Kee 
Ca. 1950
MAS, MAS.0112.002

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.
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GAAR 
KEUKEN 

110
In de Antwerpse haven ligt nog één gaarkeuken, nummer 110, bij 
Kaai 110. Het aantal gaarkeukens verminderde vanaf de jaren 1960, 
omdat dokwerkers betere werkomstandigheden kregen en zich 
meer met de auto binnen de haven gingen verplaatsen. In gaarkeu-
ken 110 komen nu dus niet meer alleen dokwerkers. Ook natiebazen 
en bedrijfsleiders behoren tot het vaste publiek. Het menu is nog 
altijd even eenvoudig.

SPECIALITEIT VAN HET HUIS
Tot vandaag in de 110

“Soep”
“Omelet met spek”
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Gaarkeukens voor 
dokwerkers

Door de havenuitbreiding in de 19de eeuw werkte een massa dok-
werkers voor natiebedrijven. Die organiseerden de goederenover-
slag. Dokwerkers werden in havenkroegen als dagloner aangewor-
ven én kregen daar hun loon. Vaak in de vorm van jenever. Hun job 
was slecht betaald en hun gezinnen leden geregeld honger.

Vanaf 1873 openden gaarkeukens, als remedie tegen honger en 
drankmisbruik. Maar de kroegen hadden lange tijd meer succes 
en ook in de gaarkeukens werd stevig gedronken.

1.  Gaarkeuken 110

Antwerpen

3
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Mme Irma

Uithangbord voor een café 
België
Vóór 1953
Achterglasschildering, houten kader
MAS, AF.01295

of
Reclamebord met daarop een kruik 
met Seefbier, andere kruiken, 
sigaren en spelen 

Vermoedelijk Antwerpen en omgeving
Vóór 1935
Hout
MAS, AF.01250

‘Seef’ en ‘Garsten’ waren bieren. ‘De 
groote borrel’ is een glaasje jenever, een 
drank die bij havenarbeiders erg popu-
lair was.

Deze objecten wisselen elkaar af. Dat is 
nodig voor hun bewaring.

Gaarkeukens en dokwerkers

Antwerpen
Ca. 1900-1930
MAS, VM.4101-735, MAS, AS.1975.010, 
Stadsarchief Antwerpen FOTO-GF #161, 
FOTO-OF#1961, PB # 4550; Collectie 
Frans Lauwers, Merksem

1   Haventaferelen, schoftijd, 1903

2   Het estaminet van de Kool- en 
Buildragersnatie in de Sint 
Pietersvliet, ca. 1900

3   Voorgevel van de gaarkeuken in de 
Londenstraat, opgericht in 1908 

4   Interieur van de gaarkeuken in de 
Londenstraat

5   Voorgevel van gaarkeuken 110, opge-
richt in 1907 

6   Keukenpersoneel van een gaarkeu-
ken bij het Katte
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GAAR KEUKEN 110

Oranje kookpot

20ste eeuw
Metaal en email
MAS, VM.1991.059.010

Pollepels

Vóór 1960
Tin
MAS, AF.05749, AF.05767, AF.08402 en 
VM.1975.036.002

3
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Voedsel betekent ook: afval. Dat komt van verpakkingen, 
het klaarmaken, het eetgerei en wat nog allemaal nodig is. 
En er is het menselijke afval: urine en stoelgang. Voor een 
dichtbevolkte stad als Antwerpen is de afvalberg een 
uitdaging.

Tot begin 20ste eeuw recycleerde Antwerpen het meeste 
huishoudelijke én menselijke afval. Stadsafval verkocht 
men als mest aan het platteland. Ook afval uit de voedsel-
nijverheid werd hergebruikt.

Kort na 1900 stopte de mesthandel. Door de watertoiletten 
werd het menselijke afval te waterig. En de toename van 
verpakkingen, nu ook in plastic, maakte het huishoudelijke 
afval waardeloos als mest. Landbouwers konden niets meer 
met stadsafval.

Nu krijgt recyclage opnieuw aandacht, ook in Antwerpen. 
Verpakkingen worden hergebruikt of omgezet in energie. 
Tegelijk blijft deze stad intens consumeren en produceert 
ze dus veel voedselafval, in vergelijking met minder rijke 
steden.

Verpakkingen recycleren we. Zullen we ook menselijk afval 
opnieuw gaan hergebruiken, bijvoorbeeld in de landbouw?

4
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Vanaf de 15de eeuw troffen 
bestuurders regelingen voor de 
afvalophaling in het dichtbe-
volkte Antwerpen. Het afval werd 
verzameld en aan boeren ver-
kocht. Tot begin 20ste eeuw.

De stad vaardigde in de loop van 
de tijd honderden geboden uit 
tegen sluikstorten op straat en in 
stadskanalen. Er kwamen stads-
diensten om Antwerpen schoon 
te houden. De moosmeier en zijn 
straatvegers verzamelden straat- 
en huisafval. De beerpachter en 
zijn ruimers verzamelden beer uit 
putten en tonnen.

Zij verscheepten alles naar het 
platteland. Dit intensieve land-
bouwgebruik van stadsmest 
kreeg buitenlandse belangstel-
ling, maar was niet uniek. Ook 
China had zo’n traditie.

Vanaf begin 20ste eeuw bevatte 
stadsafval te veel blik, papier en 
plastic. Voor mest werd het onge-
schikt en er kwamen storten voor 
huisvuil. Ook de verdunde mense-
lijke mest van watertoiletten inte-
resseerde boeren niet meer. Vanaf 
1898 mochten toiletten uitkomen 
in de stadskanalen, die uitmond-
den in de Schelde. Landbouwers 
gebruikten voortaan kunstmest.

VAN  DE  S TAD  N AAR 
HET  P LAT TE LAND
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VAN DE STAD NAAR HET PLATTELAND

Van schade by uutworpinghe

Jan Bathen en Steven Wouters 
Antwerpen
1561
Papier (reproductie)
Prent in: De Damhoudere, Joost, 
Practijke ende handtboeck in criminele 
saken verciert met sommighe schoone 
figueren ende beelden totter materien 
dienende…, Antwerpen, 1561.
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
Antwerpen, E 62067 [C2-551 e]

De prent brengt een gebod in beeld:  
“Een schadelijcke uyt-worpinghe, is 
altijdt te imputeren den ghenen, uyt 
wiens venster het gheworpen was.”
(“Schadelijk storten is altijd voor reke-
ning van degene uit wiens venster er is 
gestort.”)

Gebod voor de moosmeier,  
het hoofd van de straatvegers

Gebodsboek 1489-1539, folio 147
Antwerpen
22 januari 1530
Perkament (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, PK#914

“Omdat de straten erg vervuild zijn en 
er slechte lucht is en gevaar voor ziek-
tes, wordt bevolen de vuilnis, modder en 
dergelijke hier van de straten weg te 
halen.”

4
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Fraude met beer

Stadsgebod in verband met het ruimen 
van beer of menselijke mest
Philip Van Valckenissen (schrijver), 
Balthasar II Moretus (uitgever) 
Antwerpen
2 juni 1633
Papier (reproductie)
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, A1843/
IV:853

Dit gebod zegt: er is veel fraude bij het 
storten van beer, met kwalijke gevolgen, 
zoals stank, vuil, infecties én economi-
sche schade voor de aangestelde beer-
pachters… Alleen zij mogen afval rui-
men. Ze moeten de beer op karren naar 
de Sint-Jansvliet brengen en recht-
streeks op een schip storten. Onderweg 
mogen ze nergens beer morsen of 
storten.

Wie een tuin achter zijn huis heeft, mag 
daar beer stallen. Op overtredingen van 
dit gebod staat een boete.

131131
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VAN DE STAD NAAR HET PLATTELAND

Nieuwjaarswens van de 
nachtwerkers

Antwerpen
19de eeuw, papier
MAS, VM.1993.041.015

Deze nieuwjaarswens is een unieke 
getuigenis van de beerruimers, een 
beroep met weinig prestige. Zij werkten 
verplicht ‘s nachts. Zo werd de stad zo 
weinig mogelijk met haar stank 
geconfronteerd.

Dit papieren object wordt afgewisseld 
met de reproductie en zo goed bewaard.

Stadsreiniging

Anvers, Le Corps du Balais  (de 
straatvegers)
Antwerpen
Ca. 1900
Postkaart op papier (reproductie)
Collectie Frans Lauwers, Merksem

De moosmeier, het hoofd van de rui-
mers, en de beerpachter waren tot 1862 
privéondernemers. Daarna werden zij en 
hun personeel stadsambtenaren.

Tot rond 1900 vond de stad Antwerpen 
het vanzelfsprekend om stadsafval aan 
de landbouw te verkopen. Ze zette de 
nieuwste machines in om straat- en 
beerafval te verzamelen. 
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Dagruiming met  
stoomluchtpomp Talard

Egide Linnig
Antwerpen
1883
Monochroom glaspositief (reproductie) 
Stadsarchief Antwerpen,  
FOTO-GF #1521

Een straatvegersmachine 
getrokken door een paard

Antwerpen
1869
Monochroom glaspositief (reproductie) 
Stadsarchief Antwerpen,  
FOTO #63224
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Nachtruiming met Düdenpomp

Antwerpen
1872
Monochroom glaspositief (reproductie) 
Stadsarchief Antwerpen,  
FOTO #63231

Beerloet

Vlaanderen
1930-1950
Hout en ijzer
Groentemuseum GROM, 
Sint-Katelijne-Waver

Met een beerloet of stokemmer haalden 
nachtruimers in de stad afval uit putten. 
Op het platteland gebruikten boeren 
zo’n stokemmer om beer uit een put of 
ton te scheppen.
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Zoek het urinoir 

Beelden van Antwerpse urinoirs, 
1850-2015
Stadsarchief Antwerpen en 
privé-collecties

Na Londen, Parijs en andere Europese 
steden verbood ook Antwerpen in 1846 
het wildplassen en bouwde urinoirs. 
Doel was de urinestank uit de stad te 
verdrijven. Dat lukte nooit helemaal. De 
urinoirs werden zo onopvallend moge-
lijk opgesteld.

Ook in onze tijd worden de Antwerpse 
urinoirs aan het zicht onttrokken. Sinds 
kort stellen ook openbare Antwerpse 
gebouwen overdag hun toiletten open 
voor passanten.

Zoek hier de urinoirs!

Scheepsmodel van de 
beerotter Caroline

Antwerpen
Vóór 1969
Hout, metaal, textiel, glas en plastic
MAS, AS.1969.009

De kajuit van een beerschip stond altijd 
extra hoog op het schip. Zo vermeed 
men dat er stank uit het laadruim in 
kwam.
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Antwerpen-Baasrode

Rivierlandschap bij Baasrode
Pieter Bruegel I
Ca. 1555
Papier (reproductie)
Staatliche Museen zu Berlin, 
Kupferstichkabinett, Berlijn, KdZ 5763

Halfweg tussen Antwerpen en Gent ligt 
het Scheldedorp Baasrode. Schepen 
voeren er bij gunstig hoogtij vanuit 
Antwerpen in één keer naartoe. 
Baasrode was in de middeleeuwen dan 
ook een levendig handelsdorp. Vandaar 
wellicht Bruegels belangstelling en zijn 
tekening van dit landschap uit 1556. Hij 
werkte toen in Antwerpen.

Rond die tijd werd Baasrode als han-
delscentrum minder belangrijk dan 
buurstad Dendermonde. Het bleef wel 
een draaischijf van de mesthandel, tot 
begin 20ste eeuw.

De ladingskaai waar slib uit de 
stadsriolen op binnenschepen  
werd geladen

Egide Linnig 
Antwerpen, Ca. 1881
Foto op papier
MAS, AS.1942.004.002

of
Beerotter van de openbare 
reinigingsdienst 

Egide Linnig 
Antwerpen, Ca. 1881
Foto op papier
MAS, AS.1942.004.001

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.
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Stortende huisvuilwagens 

Frans Claes
Antwerpen
1936
Glaspositief (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, FOTO#48439

Waardeloos stadsafval

Lossen van Antwerps huisvuil in Battel 
bij Mechelen
Battel
1928
Foto op papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, FOTO#63287

Vanaf 1928 voerde men Antwerps huis-
vuil naar Battel bij Mechelen om er 
grond op te hopen. Twintig jaar later 
werden bij Kruibeke de Scheldeoevers 
met Antwerps stadsafval aangevuld. 
Vanaf de jaren 1960 beheerde de stad 
verschillende storten rond Antwerpen.

In 1975 bouwde ze samen met naburige 
gemeenten in Wilrijk een verbrandings-
oven. Het opwekken van elektriciteit uit 
verbrand afval vond men toen niet ren-
dabel. Intussen is dat bij zo’n oven een 
prioriteit.

137137

16 17

VAN DE STAD NAAR HET PLATTELAND

Beer en riolen in de Schelde

Het storten van beer in de Schelde 
ten noorden van Antwerpen
Antwerpen
Jaren 1950
Foto op papier (reproductie)
Rijn- en Binnenvaartmuseum 
(A. Verdoren), Antwerpen

In de jaren 1920 kreeg Antwerpen zijn 
beer steeds moeilijker verkocht aan het 
platteland. De onverkochte beer werd in 
de Schelde gestort bij Kallo, ten noor-
den van de stad. Dichter bij de stad 
mocht niet.

De Schelde raakte ook vervuild doordat 
de Antwerpse riolen er tot 1995 recht-
streeks in uitmondden. Toen startte 
Aquafin met de zuivering van het riool-
water. Vandaag de dag is het Schelde-
water weer zuiver genoeg voor vissen.

Invoer van mest

Nitrate de soude du Chilli, le meilleur 
engrais azoté: elle en a mangé du 
nitrate, celle-ci! (Sodiumnitraat uit Chili, 
de beste meststof: deze wortel hier 
heeft nitraat gegeten!)
Vogels (uitgever) 
Brussel
Vóór 1919
Papier
Universiteit Gent, BIB. AFF.C.000161

Na 1900 maakte Vlaanderen kennis met 
scheikundige kunstmest. Boeren koch-
ten toen ook natuurlijke meststoffen 
van overzee.

Sodiumnitraat is zo’n natuurlijke mest-
stof waarvan de voorraad eindig is. Het 
is afkomstig uit Zuid-Amerikaanse mij-
nen. Het werd en wordt ingevoerd via de 
haven van Antwerpen. Zoals ook guano, 
mest van zeevogels uit Zuid-Amerika.

4
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Middeleeuws Antwerpen was een 
stad vol kanalen. Daar dumpten  
mensen hun afval in, wat het 
water vreselijk deed stinken. 
Vanaf de 18de eeuw zag men dat 
als een bron van ziektes, zoals 
cholera. De stads wateren werden 
geleidelijk toegelegd en dus 
verstopt.

Sommige ruien (kanalen) en ook 
vlieten (zijarmen van de Schelde) 
dienden van oudsher voor goede-
rentransport en het afvloeien van 
regen- en afvalwater. Andere 
waren oorspronkelijk stadsgren-
zen. Toen de stad uitbreidde, wer-
den het binnenkanalen. Hoewel 
het verboden was, lieten 
Antwerpenaren er hun toilet in 
uitkomen.

Menselijke ontlasting, slachtafval, 
mest van loslopende kippen en 
varkens, paardenmest, sluikstor-
tingen... Alles vervuilde de stads-
kanalen. In Antwerpen maakte de 
getijdenwerking op de Schelde 
het stankprobleem nog erger. Bij 
eb veranderden de kanalen in rio-
len van modder. 

Tegen 1900 stroomde het 
Antwerpse water ondergronds. De 
sindsdien onzichtbare vervuiling 
nam een eeuw lang toe. Tot 
Aquafin in 1995 het Antwerpse 
rioolwater begon te zuiveren.

DE  S T INKENDE 
S TAD
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Antwerpse wateren

Plan van de stad Antwerpen en de 
Citadel 
Joris Hoefnagel (ontwerper), Johannes 
Janssonius (uitgever), 
Antwerpen
1657
Prent (moderne afdruk)
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, 
PK.OP.20516

Dit gezicht in vogelvlucht toont de 
16de-eeuwse omwalling en de militaire 
citadel links, en de watersingel erom-
heen. De Schelde komt opvallend in 
beeld, met gedetailleerd uitgewerkte 
schepen. Ook in de vlieten liggen 
schepen.

Enkele ruien zijn al overwelfd. Andere 
zijn nog goed zichtbaar. De Herentalse 
Vaart loopt vanuit het ommeland in de 
stad. Dat kanaal bracht sinds 1490 zoet 
water vanuit de rivier de Schijn naar 
Antwerpen.

Gezicht op de Borggracht 
t’ Antwerpen 

Hendrik Frans de Cort
Antwerpen, 1788
Aquarel op papier (reproductie)
Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet, Antwerpen, 
PK.OS.0189.005

De middeleeuwse Burchtgracht 
behoorde eind 18de eeuw tot het net-
werk van ruien. De Cort tekende ook 
details, zoals links het toilethokje dat 
rechtstreeks uitkomt in de rui. 

4
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Zuiver water tegen de stank

Plan (3) en kaart (4) voor het spoelen 
van de ruien om Antwerpen te verlossen 
van “de pestige en ongesonde Locht, 
komende uyt de vuyle verrotte en stin-
kende Ruyen”
Michael Florentius Van Langren
Antwerpen
1661
Papier (reproductie)
Museum Plantin-Moretus| 
Prentenkabinet, Antwerpen, R24.24

Sinds 1490 bracht de Herentalse Vaart 
zoet drinkwater in de stad, vanuit de 
rivier de Schijn. In 1661 stelde Michael 
Florentius Van Langren aan de stad voor 
om dat zuivere water ook te gebruiken 
voor het spoelen van de stadskanalen.

De stad had geen belangstelling. Ze 
bleef de ruien enkel spoelen met 
Scheldewater. Tegelijk moedigde ze 
bewoners van panden bij de ruien aan 
om zelf de stinkende ruien te 
overkappen.

Luchtschouwen tegen stank

Plan en schets van de luchtschouwen 
voor de ruien
Openbare Werken Stad Antwerpen, 
afdeling Wegenis
Antwerpen
1862-1892
Papier (reproductie)
Stadsarchief Antwerpen, MA#77452

De in de 19de eeuw haast volledig over-
dekte ruien bleven stinken. Daarom 
bouwde de stad op strategische plaat-
sen hoge luchtschouwen om slechte 
geuren af te voeren. Later kwamen 
daaronder nog gasbranders om de stank 
te verminderen vóór die de luchtschouw 
verliet.

Tot het einde van de eeuw beschouwde 
men slechte geuren, ‘miasmen’, als 
ziekteverspreider. Zij veroorzaakten de 
cholera-epidemieën, dacht men. Tot 
bleek dat met bacteriën vervuild water 
de schuldige was.

141141
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Cholera in Antwerpen

Ville d’Anvers, Statistique sur le choléra 
présentée par Mr. le Bourgmestre
Stad Antwerpen
Antwerpen
15 december 1849
Boekfragment (reproductie)
Bibliotheek Universiteit Antwerpen, 
UA-OW-B-79440

Het aantal choleradoden van 29 oktober 
1848 tot 6 november 1849. Mensen 
stierven vooral in het ziekenhuis en de 
arme wijken. Slachtoffers waren in de 
eerste plaats zeelui en migranten op 
doorreis. 

Heilige tegen cholera

Beeld van de heilige Rochus met engel 
en hond 
Zuidelijke Nederlanden
18de eeuw
Hout en glas 
MAS, VM.2004.0857.001.A

Antwerpen werd tussen 1832 en 1892 
vijf keer getroffen door een cholera-epi-
demie. Elke epidemie maakte honder-
den doden. In 1866 waren het er zelfs 
2961.

Er bestond geen afdoende remedie 
tegen deze darmziekte. Mensen zoch-
ten daarom steun bij de heilige Rochus, 
die in vroeger eeuwen al werd aanbe-
den tegen de pest.

4
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Verdwenen vlieten

Hugo Piéron-Loodts
Antwerpen
Ca. 1880
Foto
MAS, AS.1934.006.021.1-4 (Koolvliet) of 
MAS, AS.1934.006.021.4-4 
(Sint-Jansvliet)

De meeste ruien en vlieten stroomden 
al ondergronds in 1880. De Koolvliet, 
Sint-Pietersvliet, Sint-Jansvliet en 
Brouwersvliet waren de laatste open 
vlieten. Ze verdwenen kort na 1880 bij 
de rechttrekking van de Scheldekaaien.

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af. Dat is nodig voor hun bewaring.

De ruien, verstopt verleden

Eli Verheyen
Antwerpen
2015
Digitale foto
©Eli Verheyen in opdracht van Karel de 
Grote Hogeschool

Suikerrui bij de Grote Markt (links), rui 
onder de Wijngaardstraat (rechts)
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Klachtbrieven van stadsbewoners 

Klachtbrieven van stadsbewoners over 
stank, uitwerpselen en afval bij ruien en 
vlieten
Antwerpen
2 juli 1866 
9 juli 1870
Stadsarchief Antwerpen, MA#65732

Stank brengt ziekte voort. Dat is een 
opvallend argument van de klagers.
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Waar komt ons voedsel straks vandaan?
 
In 2050 leeft 70% van de wereldbevolking in steden. 
Allemaal monden die we moeten voeden. Telen we straks 
groenten en insecten in grootschalige hightechlabs in de 
stad? Zorgen anderen voor onze voeding of wijzelf? Of zal 
alles veranderen? Ontdek drie mogelijke toekomst-
beelden.

De bevolking neemt wereldwijd toe en ecologische crisis-
sen zetten de voedingssystemen onder druk. Beeld je in 
dat robots straks instaan voor de voedselvoorziening in 
onze steden. En dat we gebruik maken van ongekende 
transporttechnologieën.

Of stel je voor dat het huidige systeem met grote bedrij-
ven zich omvormt naar kleine, duurzame netwerken. Met 
burgers die zelf de voedingsketen beheren? Wat als 
iedereen straks vanuit een ecologisch bewustzijn kiest 
voor urban farming in de buurt?

Sterker nog: wat als de wereld straks in niets lijkt op de 
onze? Als we door revoluties in de biologie nieuwe vor-
men van leven creëren? Als we onze voeding van andere 
planeten kunnen halen?TO

EK
O
M
ST
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Concept en Realisatie
Hoofdcurator Leen Beyers in samenwerking met het MASteam  
en Stadsbeheer olv Marieke van Bommel
Medewerkers van de stad Antwerpen

Bruikleengevers
België
APD Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant, 
Antwerpen
Archeologische Dienst Waasland, Sint-Niklaas 
Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, Antwerpen
Centraal Depot Musea, Antwerpen
Collectie Smidt Van Gelder, Antwerpen 
Cuperus, Deurne-Antwerpen
Design museum, Gent
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen
FX de Beukelaer, Antwerpen
Gemeentebestuur Temse
Groentemuseum - ’t grom, Sint-Katelijne-Waver
PolderMAS, Doel-Beveren
KBC Bank NV, Rockoxhuis, Antwerpen
Kerkfabriek Sint-Paulus, Antwerpen
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen
Koninklijke Kring voor Heemkunde, Merksem
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde, Antwerpen
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel
Letterenhuis, Antwerpen
Katoen Natie, Maritiem & Logistiek Erfgoed, Antwerpen 
Musea en Erfgoed Mechelen
Museum Maagdenhuis, Antwerpen
Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen
Museum Plantin-Moretus, Antwerpen
Museum voor Schone Kunsten, Gent
NAVIGO- Nationaal Visserijmuseum, Oostduinkerke
Onroerend Erfoed | Archeologie, Antwerpen
Poldermuseum, Lillo-Antwerpen
Privécollectie Dimitri Parein, Berchem-Antwerpen
Privécollectie Frans Lauwers, Merksem-Antwerpen
Privécollectie, Gent
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Privécollectie Guido Roels, Brecht
Privécollectie, Berchem-Antwerpen
Privécollectie Ivan Derycke, Borgerhout-Antwerpen
Privécollectie Marcel Van de Vloed, Merksem-Antwerpen
Privécollectie Patrick Goossens, Antwerpen
Rubenshuis, Antwerpen
Stadsarchief, Antwerpen
Studio Wim Delvoye, Gentbrugge
The Phoebus Foundation, Antwerpen
Turninum Volksmuseum, Deurne-Antwerpen
Universiteitsbibliotheek Antwerpen
Universiteitsbibliotheek Gent

Denemarken
RRover ApS, Kopenhagen

Frankrijk
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes

Nederland
Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
Museum Vlaardingen
Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden
Nature Next Network, Amsterdam
Pelican Rouge Coffee Roasters BV, Dordrecht
Rijksmuseum, Amsterdam

Spanje
Concepts and Ideas for Commercial Purposes S.L., Barcelona

Taiwan
Privécollectie Paul Gong, Taipei 

Verenigd Koninkijk
The National Gallery, Londen

Zwitserland
Privécollectie
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Ontwerp en uitvoering
Jasper Stevens van FELT, scenografie 
Chris Pype, lichtdesign
3Cs, aanneming
Tempora, multimedia
Lava, grafisch design
Duall, bezoekersgids
Maison Caro, experience design
Pantopicon, Toekomstserre

Depotnummer
D/2018/0306/12

Verantwoordelijke uitgever
MAS

Catalogus 
Leen Beyers en Ilja van Damme, red. 
Antwerpen à la carte. Eten en de stad,  
van de middeleeuwen tot vandaag. 
Uitgeverij BAI voor het MAS, 2016.
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