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Gilbert van Schoonbeke: een grotendeels vergeten figuur. 
Hoe is het mogelijk… 

Wie vandaag in Antwerpen binnen de Leien wandelt kan niet anders 
dan in zijn voetsporen treden. In het midden van de zestiende eeuw 
creëerde deze projectontwikkelaar-urbanist hele nieuwe wijken met 
als centra de Stadswaag, de Vrijdagmarkt, het Tapissierspand (huidige 
Bourlaschouwburg) en de Graanmarkt. Zijn meest indrukwekkende 
realisatie was de aanleg van havendokken in wat vandaag ‘Het Eilandje’ is. 

Bovendien ontwikkelde hij buiten de  stadsmuren een ‘tuinstad’ met de 
Markgravelei als centrale as. Er zijn nog meer sporen. Op de Leien zijn 
de monumentale resten van de ‘Spaanse’ omwalling zichtbaar gemaakt, 
waarvan Gilbert van Schoonbeke meer dan de helft tot stand bracht. Hij 
richtte ook een indrukwekkend brouwerijcomplex met Waterhuis (vandaag 
Museum Brouwershuis) op. 

Gilbert van Schoonbeke: een visionair ondernemer om nooit te 
vergeten, maar die ook vele vragen oproept. Hoe slaagde hij erin grote 
vastgoedprojecten op een buitengewoon succesvolle manier te realiseren? 
Waarom kon niemand anders de nieuwe stadsomwalling – de werf van 
de eeuw – voor een even lage prijs en aan hetzelfde ijltempo voltooien? 
Hoe kon hij bijna de hele Antwerpse bierproductie concentreren? Wat was 
het geheim van zijn opeenvolgende successen? En hoe verklaren we dat 
iemand die kort na zijn overlijden als ‘Meliorator van de stad Antwerpen’ 
werd bejubeld, tijdens zijn leven een controversieel figuur was?
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INLEIDING

 Weinige Antwerpenaren hebben zo’n blijvende stempel op hun stad gedrukt als Gilbert van Schoonbeke. 
Geboren in 1519 en overleden in 1556, liet hij tijdens zijn korte leven geen moment verloren gaan. In nauwelijks vijftien 
jaar veranderde hij als projectontwikkelaar-urbanist het uitzicht van Antwerpen ingrijpender dan een individuele 
ondernemer ooit voor hem had gedaan en na hem zou doen. Zijn grote vastgoedprojecten hebben tot op de dag van 
vandaag hun oorspronkelijke ruimtelijke structuur behouden en met uitzondering van de Stadswaag vervullen ze nog 
altijd de functie die Van Schoonbeke ze toebedeelde. Zijn meest indrukwekkende stedebouwkundige realisatie was 
de creatie van een havenwijk in de Nieuwstad, vandaag bekend als ‘Het Eilandje’. In geen enkele andere Europese 
havenstad werd in de zestiende eeuw een vergelijkbare maritieme infrastructuur tot stand gebracht. Wie vandaag in 
grote delen van Antwerpen binnen de Leien wandelt kan niet anders dan in Van Schoonbekes voetsporen treden. 

 Bovendien richtte hij twee industriële ondernemingen op die in zijn tijd uniek waren. Eerst een bouwtrust: 
oprichting van vijftien steenbakkerijen te Hemiksem en meerdere kalkovens te Namen en te Saeftinghe, start van een 
grote turfexploitatie in de provincie Utrecht, een bosontginning te Buggenhout bij Dendermonde, en een contract 
voor de levering van Vilvoordse hardsteen. Aldus beschikte hij over alle materialen vereist voor de bouw van de nieuwe 
‘Spaanse’ omwalling, wat hem in staat stelde meer dan de helft daarvan voor een extreem lage prijs en in een recordtempo 
te voltooien. Vervolgens een indrukwekkend brouwerijcomplex met een centraal waterbevoorradingssysteem, het 
Waterhuis, thans Museum Brouwershuis. Dat maakte het eindelijk mogelijk grote hoeveelheden bier – de volksdrank 
bij uitstek – van een goede kwaliteit te produceren, zodat Antwerpen ook een bierstad werd.  

 Van Schoonbeke was bij leven een controversiële figuur. Hij mocht op de medewerking van prominente zakenlui 
en machtige politici rekenen, maar hij maakte ook vele vijanden, zowel bij middengroepen als bij loonarbeiders, die 
om uiteenlopende redenen aanstoot namen aan wat zij als ‘monopolistische praktijken’ bestempelden. Dat kwam 
op een dramatische manier tot uitdrukking in de opstand van 11-12 juli 1554, de enige grootschalige collectieve 
actie in het zestiende-eeuwse Antwerpen waarin religieuze en politieke motieven geen enkele rol speelden. Na zijn 
overlijden verstomden kritische geluiden snel en werd hij zelfs als ‘Meliorator van de stad Antwerpen’ bejubeld: de 
man die Antwerpen beter en mooier had gemaakt. Dat bleef gedurende lange tijd de teneur. De negentiende eeuw 
vormde een hoogtepunt in de waardering. Dat blijkt al uit de straatnaamgeving: Van Schoonbekeplein (1827) en Van 
Schoonbekestraat (1846). Beeldende kunstenaars gaven hem toen gestalte: Jan Swerts stelde hem in een historiestuk 
als bouwheer-urbanist voor, Louis Dupuis portretteerde hem op een groot bronzen medaillon dat in het Stadhuis 
werd aangebracht, en Jan van Arendonck creëerde een standbeeld dat in 1864 werd ingehuldigd. Dat monument 
bestond uit een buste van Gilbert van Schoonbeke die als een held uit de Klassieke Oudheid door de Maagd van 
Antwerpen wordt gelauwerd. Het stond aan de spoorwegbedding bij de Belgiëlei, verhuisde na enkele decennia naar 
het Koning Albertpark en werd in 1950 in de stadsmagazijnen opgeborgen. Vandaag bestaat alleen de buste nog en die 
is letterlijk onherkenbaar. De lotgevallen van het beeldhouwwerk weerspiegelen wat zich in het collectieve geheugen 
heeft afgespeeld: Gilbert van Schoonbeke is in Antwerpen een vergeten figuur geworden. 

 Het ‘Herdenkingsjaar Gilbert van Schoonbeke 2019’  brengt daar verandering in. Dit boek is één van de vele 
initiatieven die de Stad Antwerpen en de vzw Vrienden van het Brouwershuis nemen om één van de meest markante 
figuren uit de Gouden Eeuw van de Scheldestad in het licht te stellen, waarbij tegelijk wordt aangesloten bij het 
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dat goed werd betaald. Voortaan gebruikte hij door-
gaans de letterlijke Nederlandse vertaling van zijn Franse 
naam: Gilbert van Schoonbeke. Een motief valt niet te 
achterhalen, maar deze schrijfwijze werd in ieder geval 
in bijna alle latere documenten gebruikt, zowel in offici-
ele akten als in persoonlijke brieven, zowel door hemzelf 
als door zijn zoon. Alleen wanneer Van Schoonbeke Jr. 
met Maria van Hongarije of met topfiguren van haar re-
gering correspondeerde, gebruikte hij soms – maar niet 
altijd – de oorspronkelijke familienaam: de Beaurieu.
 Het is Van Schoonbeke Sr. in Antwerpen voor 
de wind gegaan, want in 1515 verbond hij er zich toe de 
Waag gedurende drie jaar te pachten voor 3.650 gulden 
per jaar, d.i. meer dan tachtig keer het jaarloon van een 
geschoolde arbeider.5 In de Waag moesten koopwaren 
boven de vijftig pond (ca. 23,5 kg) worden gewogen tel-
kens ze van eigenaar veranderden, waarvoor een vastge-
steld bedrag moest worden betaald. Eén derde van het 
waagrecht hoorde toe aan de vorst als hertog van Bra-
bant. De hoop op hoge inkomsten werd snel de bodem 
ingeslagen, want er werd op alle mogelijke manieren 

fraude gepleegd en Van Schoonbeke Sr. beschikte over 
te weinig controlemiddelen. Begin 1516 ontsloeg de Re-
kenkamer van Brabant hem van zijn pacht en stelde hem 
tot ontvanger van het waagrecht aan, waarvan hem jaar-
lijks 10 procent als vergoeding werd toegekend. Toen een 
keizerlijke ordonnantie fraudeurs vanaf 1521 met rechts-
vervolging bedreigde, verklaarde Van Schoonbeke zich 
bereid opnieuw als pachter te fungeren, dit keer voor een 
jaarlijks bedrag van 3.200 gulden. Eén jaar later verkocht 
Karel V zijn aandeel in de Waag evenwel uit geldnood 
aan de stad Antwerpen,6 die Van Schoonbeke op voor-
stel van de andere aandeelhouders – hoge edelen – tot 
ontvanger aanstelde, een functie die hij zou blijven uit-
oefenen tot zijn zoon ze in 1540 overnam.7 
 Inmiddels had Van Schoonbeke Sr. een inten-
se economische activiteit ontplooid. Zijn commerciële 
transacties betroffen uiteenlopende richtingen en pro-
ducten, met als enige constante dat hij doorgaans een 
associatie vormde, in vele gevallen voor korte tijd, want 
de partners wisselden snel. Met Ruy Fernandez, de fac-
tor van de Portugese koning te Antwerpen, heeft hij 

waarschijnlijk gedurende langere tijd samengewerkt, wat 
erop wijst dat hij als een succesvolle zakenman werd be-
schouwd. Vanaf 1525 gebruikte hij de gerealiseerde win-
sten in toenemende mate om op de Antwerpse immobi-
liënmarkt te speculeren. Alleen of in samenwerking met 
andere zakenlieden kocht en verkocht hij bestaande pan-
den, verkavelde uitgestrekte terreinen en bouwde daarop 
nieuwe huizen. Het ging vaak om grote complexen. In 
1527 bijvoorbeeld kocht hij tussen de Gratiekapel, gewijd 
aan Onze Lieve Vrouw, de Prinsstraat en de Keizerstraat 
een raamhof van 2.370 m2, zes huizen en twee gangen 
waarin zich in het totaal acht kleine huisjes bevonden. 
Ze vertegenwoordigden samen een kapitaal van 17.152 
gulden. Doorheen de raamhof opende hij een nieuwe 
straat, de Koningstraat, die de Prinsstraat in het noorden 
met de Keizerstraat in het zuiden verbond, wat op goede 
relaties met het stadsbestuur wijst. In het licht van late-
re ontwikkelingen kan de vraag worden gesteld of leden 
van de politieke elite in deze buurt gronden of huizen 
bezaten die door de opening van de Koningstraat nog 
in waarde vermeerderden? Dat is mogelijk, want in de 
aanpalende straten bevonden zich meerdere prestigieu-
ze gebouwen, waaronder het stadspaleis dat burgemees-

ter Arnold van Lyere volgens plannen van de befaamde 
bouwmeester Dominicus de Waghemakere in 1516 in de 
Prinsstraat oprichtte en dat Albrecht Dürer als één der 
mooiste gebouwen beschouwde die hij ooit had gezien.8 

In de Koningstraat bouwde vader Van Schoonbeke zes 
huizen, die hij verhuurde. Een deel van de bestaande 
panden verkocht hij naderhand. Zijn andere speculaties 
op onroerende goederen kenmerkten zich eveneens door 
hun grootschalig karakter, hun hoge aankoopprijs en 
hun ligging in exclusieve straten.
 Het waren winstgevende activiteiten die hem in 
staat stelden zijn sociale positie te versterken, zoals zijn 
tweede huwelijk aantoont. Na het overlijden van Anna 
Moens – tussen april 1525 en december 1529 – her-
trouwde hij met Anna Stegemans, dochter van de rij-
ke koopman Gobel of Goebel, en zuster van Elisabeth, 
de echtgenote van de Toscaanse koopman en financier 
Gaspar Ducci, die dus de oom van Van Schoonbeke Jr. 
werd. Een gevaarlijke oom, want de machtige Ducci had 
een zeer slechte reputatie.9 Anna Stegemans schonk haar 
man twee dochters: Leonora, die met de rijke pastel-
handelaar Sebastiaen van Utrecht trouwde, en Lucretia, 
die haar vader niet lang overleefde. Van Schoonbeke Sr. Anoniem, Gezicht op de rede van Antwerpen, ca. 1521. De inscriptie op de banderol boven de Onze-Lieve-Vrouwekerk beklemtoont de commerciële betekenis van 

Antwerpen. Tijdens de eerste fase van spectaculaire economische groei wordt de stad inderdaad Antwerpia Mercatorum Emporium, Antwerpen: de stapelmarkt van 
kooplieden.
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Van Schoonbeke zou geven. Veertien dagen later keurde 
zij het plan van het Tapissierspand goed dat Van Schoon-
beke haar had toegestuurd en beval zij het Antwerps 
stadsbestuur het zo spoedig mogelijk uit te voeren.103

 Het liep allemaal minder vlot dan verwacht. 
Het machtige meerseniersgilde104 verzette zich tegen 
een verhuizing naar de Beurs, omdat sommigen die in 
luxegoederen handelden, waaronder juweliers, in de om-
geving van het Onze-Lieve-Vrouwepand huizen met 
grote winkels bezaten die sterk in waarde zouden da-
len als ze verplicht werden hun waren voortaan in de 
veel verder gelegen Beurs te verkopen. Toen het stads-
bestuur de Merchant Adventurers – de machtige or-
ganisatie van Engelse kooplieden – het Hof van Lyere 
als residentie aanbood en het Engels Pand op de hoek 
van de Grote Goddaart en de Coppenolstraat vrijkwam, 
stelde Van Schoonbeke de meerseniers en juweliers voor 
naar dat gebouw te verhuizen. Aangezien het minder ver 
van hun huidige verkoopruimte was verwijderd dan de 
Beurs stemden ze toe.105 Voor de stad paste dit in haar 
zoektocht naar nieuwe financiële middelen: zij wilde in-
komsten uit de groeiende kunsthandel halen en dat was 
niet mogelijk zolang de verkoop plaatsvond in panden 
die aan kerkelijke instellingen toebehoorden. Het En-
gels Pand was stadseigendom. Om dezelfde reden werd 

de verhuizing van de tapijthandelaren naar een seculier, 
gemeentelijk gebouw van groot belang geacht. 
 Met de bouw van het nieuwe Tapissierspand kon 
evenwel pas worden begonnen nadat de zes schutters-
gilden andere oefenterreinen hadden gekregen, en ook 
dat bleek minder gemakkelijk dan gedacht, want er was 
minimaal 1,5 ha nodig. Een aanbod van het stadsbestuur 
om zich in het noordoostelijk deel van de Nieuwstad te 
vestigen, werd omwille van de excentrische ligging afge-
wezen. Er werd een beroep gedaan op de kanselier van 
Brabant om te bemiddelen. Hij slaagde erin de gilden tot 
een compromis te bewegen: ze verklaarden zich bereid te 
verhuizen op voorwaarde dat ze terreinen kregen in de 
Gasthuisbeemden, die ten zuiden van de Schuttersho-
ven waren gelegen, dat de stad de infrastructuur zou 
bekostigen, en ook de erfrenten zou aflossen waar hun 
gronden mee belast waren. De magistraat verklaarde 
zich akkoord, maar stond nu voor het probleem dat Jo-
hanna Nuyens, de Moeder-Overste van de Gasthuiszus-
ters die het Sint-Elisabethgasthuis beheerden, weigerde 
een groot deel van de Gasthuisbeemden af te staan. Er 
werd inderdaad een aanzienlijke oppervlakte gevraagd: 
675 roeden of 22.200 m2. De magistraat informeerde de 
Keizer, die twee commissarissen naar Antwerpen stuur-
de om met de Moeder-Overste te onderhandelen. Ze 

kregen te horen dat een verkoop uitge-
sloten was: zoveel weidegronden konden 
niet gemist worden. Het was een krach-
tig argument, want ieder jaar kocht het 
Sint-Elisabethgasthuis in de lente vijf-
tien à zestien jonge ossen en tien magere 
koeien waarvan sommige in het najaar 
na het vetmesten werden geslacht voor 
de voeding van de zusters en de patiën-
ten, terwijl andere met een flinke winst 
werden verkocht.106 Het werd bovendien 
ontoelaatbaar geacht dat men in de on-
middellijke omgeving van een instelling 
waar zieke mensen werden verpleegd en 
waar een gebedshuis was gevestigd ‘met 
trommelen ende pijpen compt groot ge-
rucht maken’. Tenslotte werd opgemerkt 
dat de prijs die de stad wilde betalen, na-
melijk twaalf stuiver per vierkante meter, 
veel te laag was: in geval van een openbare 
verkoop zouden de gronden twee tot drie 
keer meer opbrengen. De commissarissen 
probeerden deze argumenten te weerleg-
gen, maar de Gasthuiszusters bleven op 
hun standpunt staan.107 
 Het verzet van de zusters was een 
lelijke streep door de rekening van het 
stadsbestuur, want zonder een deel van 
hun gronden kon de verhuizing van de 
schuttersgilden niet doorgaan en kon er 
geen nieuwe wijk worden gecreëerd, wat 
impliceerde dat er geen nieuwe inkom-
sten werden gegenereerd. De magistraat 
richtte zich tot de Keizer met het verzoek 
in te grijpen. Karel V verklaarde zich be-
reid de actie te steunen. Hij had zich het 
jaar voordien geërgerd aan het feit dat er 
klachten over wantoestanden in het gast-
huis waren geformuleerd en hij had laten 
weten dat het financieel beheer en de zie-
kenverzorging door de wereldlijke en ker-
kelijke overheden strikter gecontroleerd 
zouden worden. Vanuit dat oogpunt was 
het dispuut over de Gasthuisbeemden 
koren op de molen van de Keizer. Op 8 

augustus 1550 verleende hij de stad Antwerpen het recht om 2,22 ha 
gasthuisgrond te kopen tegen twaalf stuiver per vierkante meter, onder 
voorbehoud van kerkelijke goedkeuring.Van Schoonbeke deed een be-
roep op Maria van Hongarije, die druk uitoefende op Robert de Croÿ, 
bisschop van Kamerijk, om de Moeder-Overste van het gasthuis tot 
inschikkelijkheid te bewegen. Na bijna een jaar getouwtrek was het zo-
ver: op 30 september 1551 accepteerde Nuyens de transactie. De enige 
toegift die zij uit de brand wist te slepen was dat er op stadskosten een 
nieuw wagenhuis, een nieuwe grote schuur en een muur tussen de oe-

Plan van Virgilius Bononiensus, 1565. Detail: omgeving van het Tapissierspand en de Graanmarkt. Het Tapissierspand (het grote, rechthoekige gebouw met de vier 
daken) werd in 1551-1553 volgens plannen van Gilbert van Schoonbeke opgericht. De open ruimte aan de oostzijde van de verkoophal (onderaan op de foto) fungeerde 
vanaf 1552 als Brabantse Korenmarkt (thans Graanmarkt). Links van de Kapel van de Sorores Tertiaria, de Zusters van de Derde Orde van Sint-Franciscus, gesitu-
eerd in de Via Hospitalaria (Lange Gasthuisstraat), loopt de door Van Schoonbeke geopende Arenbergstraat, die de Gasthuisbeemd (thans Leopoldstraat) kruist.  

Boven: Anoniem, Het Tapissierspand als Theater, 1711. Van 1709-1710 tot 1829 kreeg de verkoop-
hal een nieuwe functie als eerste gesloten theaterzaal van de stad.
Onder: Tapytsierspandt, 1829. Fototypie naar Frederik Verachter. 
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INLEIDING

 In de vergaderzaal van de brouwers in het Mu-
seum Brouwershuis, hing destijds boven de monumen-
tale schoorsteen een schilderij van de Italiaanse schilder 
Pellegrini. Het verzinnebeeldt de vier elementen van de 
brouwers, voor de gelegenheid benoemd als: lucht, vuur, 
de ingrediënten gerst en hop, en water. Gezonde lucht 
was aan de rand van Antwerpen voldoende aanwezig, 
maar turf om vuur te maken, en granen en water om te 
brouwen moesten ze per schip aanvoeren. In deze bijdra-
ge zullen we het element ‘water’ uitvoerig belichten. We 
zullen nagaan hoe Van Schoonbeke het aanpakte om de 
brouwers van voldoende geschikt brouwwater te voor-
zien en hoe die activiteit zich tot in de twintigste eeuw 

zou ontwikkelen en voortzetten, om ten slotte te moeten 
wijken voor de moderne drinkwatervoorziening.
 Al van in de Romeinse Tijd haalden de bewoners 
van de plek die later Antwerpen zou worden hun drink-
water uit waterputten.1 Rond 1500 waren er naast veel 
privé-putten al een honderdtal openbare ‘borneputten’, 
die ook werden aangesproken in geval van brand. Voor 
het onderhoud waren putmeesters verantwoordelijk en 
de omwonenden moesten bijdragen in de onkosten en 
‘putgeld’ betalen.2 Op het einde van de vijftiende eeuw 
werd een vaart gegraven vanaf de rivier het Schijn, om 
zoet water naar de stad te brengen. Ze kreeg de naam 
‘Herentalse vaart’. In de zestiende eeuw gingen meer en 
meer steden een watervoorziening uitbouwen, veelal om 
fonteinen te voeden die het net van stadswaterputten 

WATER VOOR DE ANTWERPSE BROUWERS: 
EEN WATERBEDRIJF UIT DE ZESTIENDE EEUW.

 (dr.) Wim Van Craenenbroeck

Ill. 1.’De vier elementen van de brouwers’, schilderij van Antonio Pellegrini, door de brouwers besteld in 1716..

moesten aanvullen. Die bleven wel als reserve behou-
den, mocht de toevoer door droogte of vorst uitvallen.3 
In Vlaanderen bestond al van ouds een dergelijk systeem 
in Brugge en Rijsel, waar de lokale waterputten vanuit 
de heuvels of via een ophaalmechanisme werden bevoor-
raad.4 Zelden werd het water ook via een echt leidingen-
net in de stad aangeleverd. Zo is van Ieper bekend dat 
loden leidingen water in de stad verdeelden.5

 Antwerpen beschikte in de Renaissancetijd over 
een echt waterleidingsysteem, compleet met een toe-
voerleiding, een ‘pompstation’ (Waterhuis genoemd) en 
een distributienet. Het bleef in bedrijf tot 1931, toen de 
brouwers het Waterhuis overdroegen aan de Oudheid-
kundige Musea van de Stad Antwerpen. Toen werd het 
‘Museum Brouwershuis’. Daarvoor was de naam ‘water-
huys’ (Fr. maison hydraulique) gebruikelijk. Na de oprich-
ting van de Brouwersnatie in 1581 hielden de brouwers 
hun vergaderingen ‘op de brouwers camere int water-
huys’, wat de dubbele functie weerspiegelt. Eigenaar van 
het gebouw was immers de Stad Antwerpen, terwijl de 
brouwers er het vruchtgebruik van hadden.6 In deze bij-
drage opteren we dan ook voor de historische benaming 
‘Waterhuis’.
 Onze kennis over het watersysteem gaat in eerste 
instantie terug op stadsarchivaris Pieter Génard (1830-
1899) die in de jaren 1870 baanbrekend werk verrichtte 
met zijn opzoekingen naar de oorsprong van het Water-
huis en zijn rol in de brouwerijenonderneming die Gil-
bert van Schoonbeke oprichtte in de jaren 1550.7 Dat 
werk danken we aan een reeks processen die de Stad 
Antwerpen in de jaren 1870 inspande tegen de gebrui-
kers van het Waterhuis – de brouwers – om haar eigen-
domsrecht op te eisen.8 Génard wijdde er in 1882 dertien 
pagina’s aan in zijn tweedelig magnum opus, Anvers à tra-
vers les âges.9 Charles Haenen (1846-1917) die opklom tot 
bureauchef bij de Dienst voor Werken, verdiepte zich in 
de historische waterhuishouding in het noorden van de 
stad. Zijn inzichten vonden neerslag in enkele publica-
ties, die het werk van Génard ondersteunden.10 
 In de jaren 1960 en ’70 onderzocht Hugo Soly de 
ruimere context waarbinnen de brouwerswaterleiding tot 
stand kwam. Hij beschreef de brouwerijenonderneming 
en analyseerde de economische toestand in het midden 
van de zestiende eeuw, waarin Gilbert van Schoonbe-
ke zich kon ontplooien tot grondspeculant, urbanist en 

industrieel ondernemer.11 Zelf hadden we in de jaren 
1980 de gelegenheid, om samen met conservator Jeanine 
Lambrechts-Douillez, dat werk aan te vullen met gege-
vens over de voorzieningen om water naar het Waterhuis 
aan te voeren en de evolutie ervan tot in de twintigste 
eeuw.12 Dat gebeurde onder meer naar aanleiding van de 
viering van 50 jaar Museum Brouwershuis in 1983.
 Marie-Jeanne Eykens focuste in haar licentiaats-
verhandeling van 1972 op de ontwikkeling van de bier-
brouwerij in het Antwerpen van de late zestiende tot de 
achttiende eeuw. Ze ging ook in op de plaats die bier in-
nam in de consumptiegewoonten bij de bevolking, en op 
het watergebeuren in de Nieuwstad.13 In diezelfde perio-
de verscheen ook de zeer gedetailleerde museumgids van 
de hand van conservator Frans Smekens waarin hij niet 
alleen uitvoerig het Museum Brouwershuis beschreef 
maar ook ruime aandacht besteedde aan de historische 
achtergronden.14

 Uit 2009 stamt het rijk geïllustreerde werk van 
Wilfried Patroons, voorzitter van de ‘Vrienden van het 
Brouwershuis’. Het werk is bedoeld voor een ruimer pu-
bliek en handelt specifiek over de Herentalse Vaart en de 
rol die zij door de eeuwen heen speelde in het Antwerpse 
brouwersgebeuren.15 Aan Petra Maclot danken we dan 
weer een lijvig bouwhistorisch dossier uit 2010, met een 
grondige literatuurstudie en een rapportering over in situ 
onderzoek in het Brouwershuis zelf.16 Een goed gedo-
cumenteerde synthese over de watervoorziening van de 
brouwers vinden we ook in de bijdrage van Piet Lombae-
rde in ‘Antwerpen Bierstad’ uit 2011.17 In datzelfde boek 
ging Ivan Derycke gedetailleerd in op de brouwactiviteit 
in Antwerpen, in het bijzonder die in de Nieuwstad, met 
verwijzingen naar de watervoorziening.18

 De recente grootschalige opgravingen naar aan-
leiding van de werken aan de Antwerpse Leien, boden 
een unieke gelegenheid om de geschreven bronnen te 
toetsen aan het bodemarchief. Heel wat materiële resten 
van de brouwerswaterleiding in het tracé van die werken 
konden immers worden opgegraven en gedocumenteerd. 
Onze dank gaat naar de archeologen Karen Minsaer, 
Femke Martens en Veerle Hendriks voor de mogelijk-
heid die geboden werd om de relicten in situ te inspecte-
ren en voor de vruchtbare discussies daarrond.
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J. Ruyten, De Brouwersvliet, doek, ca. 1875, Antwerpen 
(MAS Nationaal Scheepvaartmuseum)

 Elders in dit boek komt de ontwikkeling van de 
Nieuwstad uitgebreid aan bod. Van Schoonbeke stelde 
dit project voor als een middel om de torenhoge schul-
den te delgen die de stad had opgelopen sedert de start 
van de bouw van de vestingwerken. Zoals typisch voor 
al zijn projecten moesten sterke economische activitei-
ten de motor vormen van deze nieuwe wijk waarvan de 
aanleg erg duur was. Dit had te maken met de uiterst 
drassige toestand van het gebied dat vanuit de middel-
eeuwse muren toegankelijk was via de – nomen est omen 
– Slijkpoort, een naam die werd overgedragen aan de 
nieuwe poort die de noordelijke toegang tot de stad zou 
worden. Van Schoonbeke wist deze nadelige situatie om 
te buigen door een haven te bouwen met drie vlieten, 

BROUWEN NA VAN SCHOONBEKE: 
VAN INDUSTRIEZONE TOT 
BROUWERSKWARTIER1  Ivan Derycke

Een negentiende eeuwse voorstelling van de middeleeuwse Slijkpoort

waarvan de Middenvliet schepen tot 250 ton kon her-
bergen, de megacarriers van die tijd. Dit trok uiteraard 
allerlei bedrijvigheid naar de wijk en het Hanzahuis of 
Oosters Huis (gebouwd in 1562-1565) zou eeuwenlang 
het baken vormen van deze havengebonden activiteiten.
 Kan het belang van deze havenontwikkeling, ook 
in het licht van de economische groei van Antwerpen in 
de negentiende en twintigste eeuw, moeilijk onderschat 
worden, dan had Van Schoonbeke nog een tweede eco-
nomische motor in petto die zelfs in slechtere economi-
sche tijden voor bedrijvigheid moest zorgen én tegelijker-
tijd voor mooie inkomsten voor de stedelijke financiën: 
brouwerijen. Immers, door het gebrek aan zuiver water 
in de drukbevolkte stad, was bier de volksdrank bij uit-
stek die dagelijks door iedereen werd genuttigd. En met 
iedereen bedoelen we ook de hogere klassen, die, hoewel 
ze zich vrolijk maakten over de bierslempende stum-
pers in genretaferelen geconterfeit door onder anderen  
Adriaan Brouwer, David Teniers of Joos Van Craes-
beeck, de leiding namen in het verzet tegen het oligopo-
lie van de brouwers in de zeventiende eeuw en eisten dat 
ze zelf konden brouwen in stadsbrouwerijen.2 
 Net zoals de haven vóór Van Schoonbeke wor-
stelde met capaciteitsproblemen, zo konden de brouwers 
in de oude stad slechts een beperkt aantal kelen in de 
groeiende stad laven. Bier uit nu nog steeds bekende bier-
plaatsen zoals Lier, Leuven, Hoegaarden en Zoutleeuw 
in het hertogdom Brabant, Gouda, Delft en Haarlem 
in het graafschap Holland, alsook uit de Duitse steden 
Bremen, Hamburg, Lübeck, Danzig en Lüneburg en uit 
Engeland, moest massaal worden ingevoerd, naast bier 
uit de onmiddellijke omgeving zoals Berchem, Borger-
hout, Deurne en, misschien verrassend, Rumst, dat mo-
gelijk daarom zijn naam gaf aan een brouwerij van Van 
Schoonbeke, en Walem.3 Van Schoonbeke zag hier een 
enorme opportuniteit en stelde het stadsbestuur voor om 
in de Nieuwstad een brouwerijencomplex te ontwikke-
len. De stad ging met graagte op in want de eigen pro-
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VAN BROUWERSKWARTIER 
TOT HAVENBUURT

 Reeds in de loop van de achttiende eeuw zien we 
het aantal brouwerijen in het brouwerskwartier gestaag af-
nemen. Sommige brouwerijen worden daarbij vervangen 
door andere bedrijven. Hiervoor kunnen diverse oorzaken 
worden aangehaald, zoals een dalende bevolking, verdere 
verslechtering van de conjunctuur en de opkomst van an-
dere dranken, zoals brandewijn. De Franse Revolutie zal 
de machtige Brouwersnatie herleiden tot een orgaan dat 
nog enkel de directie van het Waterhuis moet waarne-
men. Een belangrijke transformatie gebeurt aan het begin 
van de negentiende eeuw, wanneer keizer Napoleon de 
bouw start van de typische dokkenhaven die Antwerpen 
is. Daarbij worden in 1811 en 1813 de landtongen tussen 
de Middenvliet en de Timmervliet van Van Schoonbeke 
aan de westkant en de oostkant van het Oosters Huis ver-
wijderd om er een klein en een groot dok (Bonapartedok 
en Willemdok) van te maken. Dit had zware gevolgen 
voor de aanpalende wijk tussen de Brouwersvliet en het 

Bonapartedok, die haar functie als prestigieuze brouwers-
buurt bijna volledig verloor. Slechts drie brouwerijen: De 
Drij Snoecken (E.B. Meeussen), De Drije Koningen (Ge-
broeders Hermans) en De Klok (Van den Bergh & Cie) 
haalden het einde van de negentiende eeuw. Tekenend is 
dat deze laatste haar patrimonium in de twintigste eeuw 
ziet overgenomen worden door de Werf- en Vlasnatie. 
Hier neemt een havenbedrijf dus letterlijk de brouwerij 
over. 
 De negentiende eeuw is voor de voormalige brou-
werijen een periode van verval. De huizenblokken waar 
de voormalige brouwerijen van Schetz en Janssens zaten, 
aan de noordzijde van de Adriaan Brouwerstraat, bevat-
ten rond 1900 vooral cafés. Aan de Brouwersvliet, die ge-
dempt wordt in de jaren 1881-1885, vinden we vooral ha-
vengebonden activiteiten. Dat hierbij nog weinig respect 
werd opgebracht voor de soms fraaie gebouwen waarin de 
brouwerijen zaten met hun ‘Spaanse poortjes’, getuigen de 
tekeningen en foto’s uit de negentiende eeuw. Die poortjes 
zullen in diverse gebouwen terecht komen, onder meer in 
de Academie.

Een greep uit de foto’s en tekeningen die het stadsarchief bewaart van de Brouwersvliet in de 
negentiende eeuw. Het verval van de oude gebouwen is duidelijk zichtbaar

Linker pagina: Op het plan dat Gervais in 1898 maakte met oog op de risico’s voor de 
verzekeringen van bepaalde gebouwen en de activiteiten die er doorgingen, zien we duidelijk de 
overblijvende brouwerijen tussen havengebonden bedrijven en een massa cafeetjes
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INLEIDING

Een nieuwe stadsomwalling

 Op 27 juli 1542 staat Maarten Van Rossum met 
een schare soldaten voor de poorten van Antwerpen. 
Van Rossum staat aan het hoofd van Gelderse troepen, 
die opereren voor de Franse koning. Het op dat mo-
ment Spaanse Antwerpen slaat de schrik om het hart. 
De verouderde en vervallen middeleeuwse omwalling is 

immers niet opgewassen tegen het moderne geschut van 
die tijd. De stad wordt echter niet ingenomen maar de 
Antwerpenaren begrijpen dat ze door het oog van de 
naald zijn gekropen.
 Traditioneel wordt het optreden van Maarten 
Van Rossum als de aanleiding voor de bouw van een 
nieuwe stadsomwalling gezien, maar in werkelijkheid 
werden er binnen de stad al enkele decennia plannen 
gesmeed om de middeleeuwse omwalling te moderni-
seren. Er worden ontwerpen gemaakt om de bestaande 

DE ZESTIENDE-EEUWSE OMWALLING VAN ANTWERPEN 
… MET DANK AAN GILBERT VAN SCHOONBEKE

Karen Minsaer, Johan Veeckman 
m.m.v. Femke Martens, Daan Celis, Veerle Hendriks en Jef Vansweevelt

Vogelvluchtplan van Antwerpen door Pauwels van Overbeke (1566). Gezien vanuit het oosten komt de volledige Spaanse omwalling prominent in beeld. Aan de 
noordzijde is de nog grotendeels onbebouwde Nieuwstad duidelijk herkenbaar.

stadswallen verder uit te bouwen, ontwerpen die echter 
niet uitgevoerd worden.2

 Begin jaren 1540 liggen de plannen voor een 
nieuwe omwalling klaar. Naar Italiaans voorbeeld plant 
men een transformatie naar een stad die volledig omge-
ven wordt door een gebastioneerde verdedigingsgordel 
Het gebruik van bastions, die uit de stadsmuur naar vo-
ren steken, maakt het mogelijk de omwalling veel effici-
enter te verdedigen. Het ontwerp omvat negen bastions 
en halfbastions die acht fronten (of courtines) verbinden. 
De hele constructie heeft een lichte hellingsgraad om 
de impact van geschut te breken. Bovenaan worden de 
muren bekroond door een uitstekende muurband (cor-
don) met daarboven een verticale borstwering. Achter de 
muurpartijen ligt een brede wal van ongeveer 30 tot 35 
meter. Vijf poorten vormen de toegang tot de stad. Van 
noord naar zuid zijn dat de Slijkpoort, de Rode Poort, de 
Kipdorppoort, de Keizerspoort en de Kronenburgpoort. 
De ontwerper van het plan voor deze uiterst moderne 
stadsomwalling is niet toevallig een Italiaan, Donato di 
Boni Pellezuoli.3 Het belang van de renaissancestijl en 
de architecturale vormentaal van de omwalling is niet 
te onderschatten. Deze werd mee bepaald door keizer 
Karel V en de landvoogdes Maria Van Hongarije, om de 
macht en de keizerlijke grootsheid te onderstrepen. De-
zelfde stijl vinden we ook terug in de overige werken van 
Donato di Boni in de Nederlanden, zoals in de citadel 
van Kamerijk en het zeefort Rammekens in Nederland.4
 Het nieuwe verdedigingsproject brengt een flin-
ke schaalvergroting met zich mee ten opzichte van de 

(laat)middeleeuwse omwalling. De stad kende een grote 
bevolkingsgroei van ongeveer 40.000 bewoners op het 
einde van de vijftiende eeuw naar circa 84.000 bewoners 
in het midden van de zestiende eeuw.5 Met de nieuwe 
omwalling en dankzij de urbanisatie van de Nieuwstad 
door Van Schoonbeke, vergrootte het stedelijk gebied 
intra muros met zo’n 40 hectare tot ongeveer 260 hec-
tare.6 Terwijl de omtrek van de laatmiddeleeuwse om-
walling, inclusief de versterking langs de Schelde-oe-
ver, ongeveer 5,5 kilometer bedroeg, had de Spaanse 
omwalling een totale lengte van ruim 7,5 kilometer. 
Aan de noordzijde volgde ze het verloop van de hui-
dige Amsterdam- en Londenstraat, daarna boog ze af 
naar het zuiden en volgde het tracé van de Leien om 
oorspronkelijk ter hoogte van de voormalige Nationa-
le Bank opnieuw naar de Schelde af te buigen via de 
huidige Kronenburg- en Scheldestraat. Dit laatste stuk 
van de omwalling werd reeds in de zestiende eeuw afge-
broken bij de bouw van de citadel. Waar in de middel-
eeuwse omwalling de nadruk op het militair en utilitair 
karakter van de stadspoorten lag, zullen de poorten in 
de nieuwe omwalling ook een uitgewerkt decoratief en 
iconografisch programma krijgen. In de Spaanse om-
walling zitten de poorten steevast verscholen achter de 
teruggetrokken courtines van de stadsmuur en de flanken 
van het bastion waardoor de poort aan het zicht ont-
trokken is.7 Pas wanneer men de poort over de brug na-
dert wordt ze zichtbaar en komt de toeschouwer onder 
de indruk van de monumentaliteit.
 

Op de gravure die Frans Huys in 1557 maakte van de nieuwe omwalling komt het monumentaal karakter van het bouwwerk sterk tot uiting. 
Op de afbeelding het deel tussen Kipdorppoort en Rodepoort.
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 In deze zone bevinden zich een ruim 75 meter 
lang stuk van de stadsmuur, de bocht van de stadsmuur 
richting Kipdorppoort, de poort zelf, de Kipdorpbrug 
over de 30 meter brede stadsgracht en – naar analogie 
met het Keizersbastion – het flankerend bastion. Verder 
leverde het onderzoek in deze zone ook oudere sporen 
op, onder meer van het laatmiddeleeuwse poortgebouw 
en toegangsbrug. Tussen en onder de resten van de zes-
tiende-eeuwse omwalling bevonden zich ook oudere 
sporen, waaronder een gebouw en een verharde weg uit 
de late middeleeuwen.34

 Het archeologisch onderzoek leverde heel wat 
informatie over verschillende technische aspecten bij de 
bouw van de omwalling, onder meer over de gebruikte 
funderingstechnieken. Historische bronnen uit de eerste 
bouwfase die verwijzen naar de aanleg van funderingen 
zijn er nauwelijks. Wel kunnen we de gangbare praktijk 
nalezen in de latere bestekken. Volgens het bestek voor 
de bouw van het bolwerk aan de Huidevetterstoren was 
de aannemer verplicht om de graafwerken voor de te 
metselen constructies zelf uit te voeren. Hierbij waren 
de problemen die ‘hinderlyck’ waren voor het uitvoeren 
van de werken ook voor zijn rekening. De grond diende 
geruimd te worden en de aannemer moest zelf in een 
vorm van grondwaterbemaling voorzien: ‘Inden iersten 
zal den aennemer gehouden zyn te ruymen ende te gra-
ven alomme daer hy metsen zal ende het water keeren 
op zynen cost alomme daert hem hinderlyck soude mo-
gen zijn int metsen van zynen aengenomen wercke.’.35 
Zodoende kan verondersteld worden dat de aannemer 
het terrein moest klaarmaken voor verdere werkzaam-

heden, waarvoor gebouwen en bomen geruimd moesten 
worden. Ook hier aan het Kipdorpbastion nemen we 
aan dat een deel van het opgegraven laatmiddeleeuwse 
gebouw aan de weg extra-muros afgebroken werd en 
het terrein bouwklaar gemaakt voor het bastion.
 Niet alle onderdelen van de omwalling aan de 
Kipdorppoort dateren uit de eerste bouwcampagne. De 
bouw van het bastion werd al in de eerste fase aangevat, 
gelet op het strategisch belang van dit bastion voor de 
verdediging van de stad. Net zoals bij de Keizerspoort 
zijn historische bronnen over dit bolwerk schaars om-
wille van het ontbreken van de rekeningen uit de eerste 
jaren van de bouw van de omwalling (cfr. supra). Daarna 
werd gestart met de bouw van de poort, die vermoede-
lijk afgewerkt werd onder Gilbert Van Schoonbeke. De 
brug en voltooiing van de gracht werden in de tweede 
bouwcampagne uitgevoerd, wanneer Van Schoonbeke 
de leiding over de hele onderneming heeft. Het poort-
complex met brug werd uiteindelijk pas in 1565 volledig 
afgewerkt.36

De Kipdorppoort

 In deze bouwcampagne werd meteen aangevan-
gen met de werkzaamheden op één van de belangrijkste 
toegangswegen tot het zestiende-eeuwse Antwerpen, 
namelijk de weg over het gehucht Kipdorp. Niet toe-
vallig loopt deze weg over een oudere dijk, de Eyendijk, 
van Antwerpen naar Borgerhout,37 waarbij handig ge-
bruik werd gemaakt van een natuurlijke, hoger gelegen 

Het plan van Virgilius Bononiensis aan de toegangszone tot de Kipdorppoort 
met de stadsmuur, de brug en het flankerend bastion. Voor de verdediging van 
de stad was dit bolwerk het meest belangrijke, het was honderd meter lang en 
zo breed als de leien. Deze nieuwe vijfhoekige verdedigingswerken werden in 
de 16de eeuw ook bollewerck of blockhuys genoemd.

Zoals de Keizerspoort was ook de zestiende-eeuwse Kipdorppoort in 
renaissancestijl uitgewerkt. De foto werd gemaakt kort na de afbraak van 
de muren van de omwalling, de middeleeuwse toren die werd ingewerkt aan 
zuidzijde staat nu helemaal vrij.

zandrug. Deze invalsweg was van groot strategisch be-
lang omdat zowel Maarten Van Rossum in 1542, als 
zoals later zou blijken, ook de hertog van Anjou in 1583 
bij de Franse Furie, zich manu militari langs deze zijde 
een toegang tot Antwerpen wilden verschaffen. Terwijl 
bij de meer zuidelijk gelegen Keizerspoort het nieuwe 
poortgebouw op enige afstand van de laatmiddeleeuwse 
voorganger werd opgetrokken, ligt bij de Kipdorppoort 
de nieuwe renaissance poort tegen de laatmiddeleeuw-
se voorganger aangebouwd en vormen ze samen één 
constructie. De laatmiddeleeuwse poort werd gedeelte-
lijk afgebroken om de renaissancepoort te kunnen op-
richten. Tegelijk werd bij de bouw van deze poort de 
noordelijke vleugel van de laatmiddeleeuwse toren vol-
ledig ingekapseld; de zuidelijke vleugel bleef zichtbaar. 
Delen van de laatmiddeleeuwse poort en bijhorende 
brug werden opgegraven tijdens de recente werken aan 
de Leien.38 De archeologische resten van het zestien-
de-eeuwse poortgebouw werden (nog) niet onderzocht. 
Het grootste gedeelte van de poort verdween definitief 
bij de bouw van de Theaterbuilding in de jaren zestig 
van de vorige eeuw.

Het Kipdorpbastion

 Gelet op de bouwdatum is het niet te verwonde-
ren dat het bastion bij de Kipdorppoort een quasi iden-
tieke plattegrond als het Keizersbastion heeft. Aan de 
zuidzijde sluit het vijfhoekig bolwerk met een geknikte 
flank aan op de poort, terwijl de noordelijke flank haaks 
uitgeeft op de stadsmuur, die hier op de huidige rooilijn 
van de bebouwing langsheen de Leien loopt. Zoals bij 
het Keizersbastion vertoont de schouder, de overgang 
tussen face en flank, een dubbele ronding met oreillon. 
De grachtmuren van het bastion konden vooral aan de 
zuidzijde goed worden onderzocht. In tegenstelling tot 
het Keizersbastion bestond het natuursteen parement 
niet overal uit dezelfde regelmatig gekapte blokken kalk-
zandsteen. Ter hoogte van de kazemat werd bij een latere 
renovatie de zestiende-eeuwse bekleding vervangen door 
een afwerking in speklagen, waarbij horizontale stroken 
in baksteen afwisselden met rijen natuursteenblokken 
Bij de overige delen van de flank bleven de grote, regel-
matige blokken kalkzandsteen van de originele bouwfa-
se grotendeels behouden.

Overzicht van de Kipdorpsite tijdens het archeologisch onderzoek in 2017. Naast de brug is de plattegrond van de kazemat in het bastion en de parallelle muren van 
de poterne (of ondergrondse toegang) duidelijk zichtbaar.


