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T E N  GE L E I DE : 
H E T  ON T S TA A N  VA N  E E N  S TA D

Als je vandaag door Antwerpen loopt op een 
mooie zonnige dag, voel je de schittering van 
de 16de-eeuwse hoogdagen heel sterk. Nog 
het meest ervaar je die als je op de Grote 
Markt wandelt en naar het unieke renaiss-
sance-stadhuis kijkt met alle wapenschilden, 
vlaggen en meer. Op dat moment is het over-
duidelijk, dit is de kern van de stad, het hart. 
Enkel, dat laatste is niet altijd zo geweest. 
Wie kan zich inbeelden dat het oude hart, de 
plek die eerst belangrijk was, nu in de scha-
duw ligt van het huidige centrum en zich 
situeert onder de kleine straatjes achter het 
Stadhuis. Straatjes met de naam Koraalberg 
en Zakstraat, Guldenberg en Gorterstraat, 
en natuurlijk ook de Burchtgracht.

Die Burchtgracht zegt het eigenlijk al-
lemaal: een rustige straat in de rand, ooit 
zelfs met rode lichtjes, die een merkwaardige 
naam draagt: de gracht van een burcht. Ook 
het gebogen tracé valt op. Het doet naden-
ken: hoezo een burcht? Als je niet beter weet, 
is het zelfs niet evident om de relatie te leg-
gen met het Steen aan de overkant van de 
drukke kadeboulevard, want inderdaad, de 
buitenmuur van het Steen is eveneens een 
laatste getuige van diezelfde burcht.

En zo ontdek je dan dat de Grote Markt, 
het stadhuis en de kathedraal niet het oor-
spronkelijke stadscentrum vormen, maar dat 
die in de loop van de geschiedenis verschoven 
is, iets dat je vaker kan vaststellen bij middel-
eeuwse steden.

Moeten we dan een indrukwekkend Game 

of Trones- of Hogwarts-achtig kasteel voor-
stellen bij die burcht van Antwerpen? Ook 
dat is niet het geval. De burcht kreeg pas 
definitief vorm omstreeks het jaar 1000 als 
een feodale versterking van en in een oudere 
handelsstad, die in se niet beperkt was tot het 
gebied binnen de gebogen Burchtgracht. Het 
is inderdaad belangrijk om te weten dat ook 
de D-vormige versterking van wal en gracht 
niet de oorsprong en kern van Antwerpen 
zijn, maar zelf ooit werden aangelegd bij en 
in een nog oudere nederzetting, die zelfs te-
ruggebracht kan worden naar een Gallo-Ro-
meins verleden.

Hoe we dit allemaal weten? Wel, door 
stadsarcheologie. Dat is de archeologie van 
de stad, van haar oorsprong en ontwikkeling, 
maar ook van het oude stedelijke leven, van 
wat het betekende om een stedelijke cul-
tuur te hebben. Voor wie het nog niet wist: 
archeologie is inderdaad niet beperkt tot 
opgravingen in Egypte of het oude Grie-
kenland. Meer zelfs, het is niet beperkt tot 
opgraven. Wat is archeologie dan wel? Ar-
cheologen “lezen” en bestuderen de mens in 
het verleden aan de hand van alle materiële 
sporen die diezelfde mens heeft achtergela-
ten. En dat kan afval zijn, potscherven, res-
ten van artisanaat, maar ook resten van ge-
bouwen en de inrichting van een landschap. 
De laatste jaren gaan archeologen zelfs ver-
der en verder. Steeds kleinere biologische, 
bodemkundige en chemische bestanddeeltjes 
van artefacten en uit vindplaatsen, worden 
deel van het alfabet waarmee we dat verleden 
lezen. Zo zal je in dit boek kunnen lezen over 
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1 Steen (1952-53)

2 Besaenhuis (1955-57)

3 Sint-Walburgiskerk (1957-61)

4 Stadsparking ( jaren 1970)

5 Veemarkt zuidzijde (1982)

6 Guldenberg fase 3 (1990)

7 Grote & Kleine Koraalberg 3-5-7 (1994)

8 Burcht 1 (2008-2009)

9 Burcht 2 (2008-2009)

10 Burcht 3 (2008-2009)

11 Vleeshuisstraat (2011)

12 Gorterstraat (2014-15)

13 Zakstraat 2-4 (2017)

14 Zakstraat 1 (2018)     

I N L E I DI NG
‘In mijn strijd tegen de tijd vormt alles wat valt een houvast’ 

H. Van Veen, 1974

Wandel je vandaag door het Antwerpse 
stadscentrum, dan zie je een stad die nooit 
stilstaat. Verspreid over de stad timmeren 
bouwwerven voortdurend aan een nieuw ge-
laat. Verpauperde stadswijken ontpoppen tot 
hippe buurten, andere buurten kampen met 
groeipijnen. Een stad heeft het nodig om 
zich steeds te vernieuwen, want dat is de kern 
van een stad: een plek waar mensen en ideeën 
samenkomen, om iets nieuws te creëren. Wie 
vandaag door Antwerpen struint, ziet het re-
sultaat van eeuwenlang bouwen. Achter ver-
weerde en soms nieuwe gevels schuilen vaak 
nog oudere kelders, kamers, vloeren en dak-
gebinten. Het omgekeerde is jammer genoeg 
ook vaak waar: vele oude gevels verhullen wel 
eens kaalslag die erachter plaatsvindt.

Toch is de zichtbare stad ook maar een 
deel van haar verhaal. De oude en nieuwe ge-
bouwen, de fraaie pleinen versierd met kun-
stige beelden, de trotse musea, de klokken-
klanken uit de kathedraal, dat alles illustreert 
slechts een deel van de geschiedenis van de 
stad. Antwerpen kan net als vele andere his-
torische steden bogen op een lange en rijke 
geschiedenis, die teruggaat tot de vroegste 
aanwezigheid van de mens in onze streken. 
Het lijkt gek te bedenken dat waar nu trams 
en stadsbussen rijden en gebouwen staan, 
duizenden jaren geleden ook al mensen 
woonden, werkten, liefhadden en stierven. 

Een prehistorische kampplaats is geen 
dorp en een dorp maakt nog geen stad. De 
weg van nederzetting tot stad is lang en 
kent vele hindernissen. Antwerpen telt vele 

Kaartje met archeologische vindplaatsen Antwerpen

verschijningsvormen, kijkt altijd vooruit 
en vindt zichzelf telkens weer uit. Deze ei-
genschappen zijn ook van toepassing op de 
geschiedenis van de mens en zijn relatie tot 
de omgeving. Adaptatie, het vermogen zich 
aan te passen aan veranderende omstandig-
heden, biedt een toekomst, vroeger, vandaag 
en morgen.

Wat maakt een stad tot stad? Daarover de-
batteren historici, archeologen, architecten, 
ruimtelijk planners, sociologen en filosofen 
al langer dan vandaag, al is er een zekere 
consensus: de stad is een melting pot die zich 
van het platteland onderscheidt door haar 
grootte, diversiteit, uiteenlopende functies 
en voorzieningen, en haar scheppende karak-
ter. Mensen trekken naar de stad om er hun 
geluk te beproeven, hun boterham te verdie-
nen, cultuur op te snuiven, anderen te ont-
moeten, of om er te verdwalen. De stad heeft 
haar eigen ritme, bepaald door de mens, an-
ders dan het plattelandsleven dat zich tradi-
tioneel meer laat leiden door de natuur. Dat 
deze karakteristieken ook Antwerpen tot 
stad maken, hoeft niet te verbazen. Wel is 
het zo dat elke stad een eigen identiteit heeft, 
en die identiteit heeft wortels in het verleden, 
in de vele nederzettingen en gehuchten die 
de stad voorafgaan en tegelijk vorm geven. 
Het karakter en de eigenheid van de Ant-
werpenaren, hun trotse en vranke volksaard, 
is tot ver buiten de stadsgrenzen bekend. Een 
plaatselijk gezegde luidt: ‘Antwerpen dankt 
alles aan de Schelde en de Schelde aan God’. 
Het staat inderdaad buiten kijf dat Antwer-
pen heel veel te danken heeft aan de Schelde. 
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De Scheldestad zou echter zichzelf niet zijn 
zonder haar hinterland, zonder de Schijn en 
de vele landwegen die mensen en goederen al 
eeuwenlang naar de stad brengen.

Om de stadsgenese, het ontstaan van de 
stad te doorgronden, moeten we uiteraard 
kijken naar haar verste geschiedenis. Archeo-
logie is vaak de enige bron tot kennis over 
cultuurperioden die weinig of slechts eenzij-
dige geschreven bronnen nalieten. Tegelijk 
kampt de archeologie met een handicap: op-
gravingen zijn slechts puzzelstukjes van een 
groter geheel, en opgravingen verwerken tot 
bovenlokale kennis vergt tijd, veel tijd. Ar-
cheologie is een oefening in geduld. Net als 
in andere beroepen is een ervaren archeoloog 
als goeie wijn: hij of zij wordt beter met de 
jaren. Elke opgraving is anders, elk terrein-
onderzoek kan nieuwe informatie opleveren.

Dit boek is bedoeld voor een breed publiek, 
al lijkt een zekere kennis van de regionale ge-
schiedenis wel aangewezen. Geschiedkundi-
ge en archeologische termen worden indien 
nodig verduidelijkt. Het lijkt overbodig om 
gangbare geschiedkundige weetjes over Ant-
werpen te herkauwen. Ik beperk me dan ook 
graag tot inzichten en veronderstellingen 
vanuit archeologisch onderzoek. De voorbije 
decennia en zeker de laatste jaren versche-
nen een aantal puike naslagwerken over de 
Vlaamse archeologie: op bovenlokaal niveau 
blijft Gisteren Voorbij een nuttige inleiding, 
net als het recentere De oudste Ronde van 
Vlaanderen. Op regionaal vlak biedt Vondsten 
Vertellen. Archeologische parels uit de Antwerp-

zichten en veronderstellingen van de voorbije 
decennia, jaren en maanden. In dit boek be-
wandel ik een aantal paden door het dichte, 
donkere bos van de verre stadsgeschiedenis. 
Opgravingen van vroeger en nu strooien 
kruimels die ik dankbaar opraap, soms aar-
zelend, soms beslist. Een handvol kruimels 
maakt nog geen brood, maar kan alvast de 
honger stillen. 

Ik ben me er terdege van bewust dat elke 
bewering in dit boek door nieuwe ontdek-
kingen of inzichten op de helling kan komen 
te staan. Graag zelfs, want zo evolueert de 
kennis over de stad verder en kunnen we 
nieuwe onderzoekspaden bewandelen. 

se Kempen sinds enkele jaren een uitgebreid 
beeld van wat er in de streek te vinden is. 
Met het ruime aanbod aan publicaties over 
de Antwerpse geschiedenis kun je makkelijk 
een fraaie boekenkast vullen. Wat betreft de 
Antwerpse stadsgenese blijven er twee ou-
dere, archeologische tentoonstellingspubli-
caties gelden als referentie: Van nederzetting 
tot metropool uit 1982, vijf jaar later gevolgd 
door Het Ontstaan van Antwerpen. Feiten & 
fabels. Ze ontstonden in een periode waarin 
de prille stedelijke dienst voor archeologie en 
plaatselijke verenigingen zoals de Antwerp-
se Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek 
(sinds 2007 Antwerpse Vereniging voor Bouw-
historie en Geschiedenis) op aanvullende wijze 
de basis legden voor de moderne archeologi-
sche werking in Antwerpen. 

Archeologie is geen exacte wetenschap. 
Archeologen doen dan wel beroep op me-
thoden uit diverse wetenschappelijke dis-
ciplines (genetica, aardwetenschappen of 
labodateringstechnieken om er enkele te 
noemen), het blijft vaak balanceren op een 
slappe koord tussen weten en veronderstel-
len, tussen bestaande opvattingen en out-of-
the-box-denken. Dit is op zich niet verkeerd: 
ook de exacte wetenschappen zijn moment-
opnamen, met voortschrijdend inzicht. Een 
boek over archeologie is dan ook nooit af. 
Elke opgraving kan nieuwe inzichten aan-
reiken en bestaande opvattingen bijstellen of 
ontkrachten. In de hierna volgende hoofd-
stukken tracht ik de lezer mee te nemen op 
een reis door het verleden van de stad, geba-
seerd op archeologische waarnemingen, in-
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DU I Z E N D  J A A R  S TA D 
OP  DE  S C HOP

1 / Blijde Intrede van koning Boudewijn in Antwerpen op 24 en 25 mei 1952

1 / Een flinke bries beroert de zwarte beren-
mutsen van de Koninklijke escorte, terwijl 
koning Boudewijn vanuit een zwarte Cadil-
lac de duizendkoppige menigte toewuift. De 
jonge vorst, een zomer voordien gekroond, 
zit naast de ervaren grootmaarschalk Ed-
mond Carton de Wiart en heeft een druk 
programma voor de boeg. De praalstoet be-
zoekt vandaag, zaterdag 24 mei 1952, het 
Koninklijk Paleis op de Meir, het statige 
stadspaleis waar de Belgische monarchen 
overzeese gasten ontvangen. Later op de dag 
begeeft de koninklijke escorte zich naar het 
Middelheimpark, waar een jaar eerder de 
Biënnale van start ging, om vervolgens de 
eerste steen te leggen voor de Boudewijnsluis 
in de groeiende haven. Met deze Blijde In-
trede zet Boudewijn een middeleeuwse tra-
ditie voort van vorstelijk bezoek aan steden 
binnen het machtsgebied. Antwerpen, fiere 
havenstad en daarmee economische motor 
van het moderne en vooruitstrevende Vlaan-
deren, mag niet op het appel ontbreken. De 
stad bespaart kosten noch moeite om het de 
jonge vorst naar de zin te maken. Boudewijn 
van zijn kant overschouwt plechtstatig maar 
goedkeurend de mensenmassa en de stad in 
verandering.

Wanneer de vorst en zijn gevolg onder 
een opklarende hemel de Scheldekaaien 
oprijden, kunnen weinigen vermoeden dat 
er in de kelders van het eeuwenoude Steen 
belangwekkende opgravingen aan de gang 
zijn. Daags voor het koninklijk bezoek zijn 
werklieden onder leiding van de jonge Adel-
bert Van de Walle druk in de weer om op een 
diepte van drie meter onder de keldervloer 
kwetsbare houtresten vrij te leggen. Van de 
Walle, op dat moment niet gek veel ouder 
dan de nieuwe Belgische vorst, voert er sinds 
enkele weken archeologisch bodemonder-
zoek uit, met het doel meer te weten over het 
ontstaan van de stad. Het Antwerpse stads-
bestuur kiest niet de eerste de beste opgra-
vingsleider: de gedreven architect, eveneens 
doctor in de kunstgeschiedenis, voerde daar-
voor al opgravingen uit in Ename tijdens en 
kort na de oorlogsjaren. Gelijktijdig met het 
Antwerpse bodemonderzoek voert hij ook 
opgravingen uit in het Gentse Gravensteen. 
Zijn fascinatie voor de middeleeuwen bracht 
hem tot veldonderzoek naar de evolutie van 
de middeleeuwse houtbouw. 
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2 / Van de Walle heeft aan de Antwerpse 
stadsbodem een heuse kluif: sinds de start 
van de opgravingen geraken tientallen kis-
ten gevuld met talloze scherven middeleeuws 
aardewerk en fragmenten been en gewei. Hij 
heeft de handen vol met het onderrichten en 
instrueren van het opgravingsteam, bestaande 
uit arbeiders met ruwe handen en tekenaars 
met oog voor detail. Laag na laag, spadesteek 
na spadesteek komen er meer houtresten aan 
het licht. De opgravingsputten, geklemd tus-
sen keldermuren, bieden een kijk op de tijd 
toen het Steen nog niet bestond. De zorg-
vuldig opgeschoonde putwanden tonen een 
afwisseling van laagjes zand en klei, vergaan 
hout, grijswitte assen, met daarin allerlei ge-
broken vaatwerk en andere artefacten die de 
vondstenkisten in ijltempo vullen. 

Wanneer de koning en zijn gevolg de op-
gravingsplek voorbijrijden, beseft Van de 
Walle de draagkracht van zijn speurwerk nog 
niet ten volle. In de daaropvolgende dagen 
en weken zal hij zich aan geïnteresseerde 
kranten in voorzichtige, aarzelende termen 
uitspreken over wat hij en het team zoal aan-
treffen onder en naast het Steen. Het Laatste 
Nieuws bericht op 6 november 1952 over de 
manier waarop het Steen gefundeerd is: on-
diep, tot amper twintig centimeter onder de 
keldervloeren, wat de vele muurscheuren kan 
verklaren. Het krantenartikel spreekt boven-
dien over aangetroffen ‘ houten stellingen, op-
getrokken omstreeks 850…waarschijnlijk zijn 
het overblijfselen van de houten burcht’. Verder 
zijn er ‘ honderden kistjes en dozen waarin een 
indrukwekkende hoeveelheid kruiken, munten, 

2 / Opgravingen onder leiding van 

Adelbert Van de Walle: 

metersdikke bodemarchief onthult 

het ontstaan van de stad 

vaatwerk en beenderen werden bijeengebracht’. 
Eigenaardig lijkt de vaststelling dat de op-
gravingsploeg voorwerpen aantreft die enkele 
decennia voordien, tijdens de grote kaalslag 
van het burchtgebied in de late 19de eeuw, 
op dezelfde plek opgedolven en weer terug-
gegooid zijn.

Die grote kaalslag in het oude stadshart 
van Antwerpen vindt plaats in de jaren 
1870-1880 maar komt niet als een verras-
sing. Al decennialang smeekt het doorleef-
de stadshart, met haar verweerde gevels, 
hobbelige straten en nauwe steegjes om een 
nieuw lichaam. De eeuwenoude rede, een 
aaneenschakeling van onwelriekende vlieten 
en oude gevels, schouder aan schouder, ver-
dient een nieuw gelaat. Om grote schepen, 
vaak een veelvoud van de lengte van middel-
eeuwse vaartuigen, te laten aanmeren dient 
het oude verloop van de rechteroever gerecht 
te worden.
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6 / Archeologische resten in de stad: 

bastion Keizerspoort ter hoogte van de Nationale Bank

of Lier (1212; rond dezelfde periode ook 
Bergen op Zoom) en laatbloeier Meche-
len (1301) stadsrechten. Het verkrijgen van 
stadsrechten laat toe een omwalling op te 
richten, recht te spreken of tol te heffen. We 
zien echter dat deze stedelijke functies al lang 
voorkomen voordat de stad daartoe officiële 
rechten krijgt. Hetzelfde geldt voor de be-
bouwde omgeving: in Antwerpen verschijnt 
in de 9de en 10de eeuw volop een architec-
tuur met een stedelijk karakter, met woon-
werkhuizen op relatief kleine, aan elkaar ge-
regen kavels. Een dergelijke bouwwijze en de 
bijhorende manier van leven, onder meer het 
beoefenen van gespecialiseerde ambachten, 
vormt een wezenlijk verschil met nederzet-
tingsstructuren uit de wijde plattelandsom-
geving, die hoofdzakelijk toegespitst zijn op 
landbouw. Of, anders gezegd, de stedelijke 
identiteit van Antwerpen gaat terug tot de 
vroegmiddeleeuwse, Karolingische nederzet-
ting. 

De geschiedenis van Antwerpen als han-
delsplaats gaat dan ook veel verder terug in 
de tijd dan traditioneel verondersteld. Ui-
teraard neemt Antwerpen in de middeleeu-
wen niet de proporties aan zoals die van de 
16de-eeuwse handelsmetropool, maar wel is 
het zo dat de kiem voor de handelsstad meer 
dan vijfhonderd jaar eerder gelegd werd. Dat 
is niet niks. 

Neem tijdens een volgende wandeling 
door de stad dan ook even de tijd om stil te 
staan bij de archeologische rijkdom onder je 
voeten. Laat je verwonderen over de machti-
ge bouwsels en kostbaarheden allerhande die 
onze voorouders met hun handen vorm ga-
ven, en achterlieten. Besef dat elke verdwe-
nen nederzetting, elk artefact in de bodem 
stuk voor stuk stenen zijn die de weg naar de 
stedelijkheid plaveien en de eigenheid van de 
stad vereeuwigen. 



3534

Cultuurperioden markeren zich door in-
vloedrijke technologische en/of mentale ver-
anderingen: voor de steentijd gaat het om 
het bewerken en aanwenden van steen, voor 
de metaaltijden geldt de intrede van de erts-
ontginning en –bewerking, enzovoorts. Na 
de industriële revolutie is de technologie in 
ijltempo blijven veranderen. Vandaag zijn we 
ons terecht bewust van de nefaste gevolgen 
van de invloed van de mens op zijn omge-
ving. 

De Metaaltijden, wanneer de mens ertsen 
ontgint en bewerkt tot wapens, werktuigen en 
sierraden, stuwen de heersende oude cultu-
ren verder naar een complexe proto-Europe-
se identiteit, met grafheuvels en symbolische 
crematieriten. Sporen uit de Metaaltijden 
zijn goed vertegenwoordigd in de Antwerpse 
bodem. Zo bijvoorbeeld in het district Ek-
eren, waar sinds de jaren 1970 diverse op-
gravingscampagnes op sites zoals de Bist, 
het Laar of de Wilgehoeve resten aan het 
licht brachten van langgerekte boerderijen 
of woonstalhuizen, waar mens en dier onder 
één dak samenleven. Men spreekt daarbij van 
‘zwervende erven’: nieuwe generaties richten 
telkens nieuwe boerderijen op, verspreid in 
het landschap. Ook onder het huidige stads-
centrum komen nu en dan bewoningssporen 
aan het licht, vooral op de hogere zandgron-
den ter hoogte van bijvoorbeeld Kipdorp en 
Klapdorp. Van echte nederzettingen met een 
vaste structuur is aanvankelijk weinig sprake, 
het lijkt eerder een onregelmatige veranke-
ring in het landschap. Uiteraard spelen de 
terreingesteldheid, de bereikbaarheid van 
water en landbouwgronden en eventueel 
sociale elementen een belangrijke rol. Men 
kiest voor droge gronden, niet ver van beken 
of rivieren. De levenswijze van de pre- en 
protohistorische mens, of proto-Antwerpe-
naar als je wilt, kun je vergelijken met die van 
inheemse volkeren uit Noord-Amerika, vóór 
die ten prooi vallen aan de landhonger van 

de Europeanen. Families groeperen zich in 
clans, op basis van afkomst of huwelijk, en 
leven in groepsverband. Gaandeweg treedt 
specialisatie op, bijvoorbeeld in het vervaar-
digen van werktuigen of, in het geval van een 
sedentaire levenswijze, pottenbakken. Door 
die specialisatie, sociale of beroepsmatige re-
laties en het zich hechten aan specifieke loca-
ties in het landschap legt men de basis voor 
groepsidentiteit. Niemand komt ter wereld 
zonder ouders, zonder familieverbanden, 
zonder waarden die men doorgeeft van vader 
op zoon of van moeder op dochter. Groepsi-
dentiteit stuurt ons handelen, in het aardse 
leven en na de dood.

10 / Tijdens de Metaaltijden begraaft men de 
doden op zogenaamde urnenvelden, waar-
bij gecremeerde botresten in een pot in de 
grond worden geplaatst. In Wilrijk is zo’n 
grafveld uit de ijzertijd bekend: er werden 
een aantal urnen aangetroffen met daarin 
verbrand menselijk bot. Maar ook oudere 
begravingen zijn mogelijk nog aanwezig in 
de Antwerpse bodem. Op de linkeroever 
zouden urnen in primitief aardewerk opge-
dolven zijn, hoewel hierover weinig is gewe-
ten. Het spreekt voor zich dat beide oevers 
van de Schelde bewoond worden sinds de 
prehistorie: de rivier vormt geen onoverko-
melijke grens, integendeel. Rivierboorden 
zijn net contactplaatsen, waar ontmoetingen 
met de overzijde (in letterlijke en figuurlijke 
betekenis) een rol spelen in het interageren 
met andere gemeenschappen. Rivieroevers 
zijn plaatsen waar mensen en hun ideeën 
aanmeren, waar gedachten en meningen 
uitgewisseld worden, waar cultuur ontstaat. 
Ook in pre- of protohistorische gemeen-
schappen kan de betekenis van een derge-
lijke landschappelijke context moeilijk over-
schat worden.

De meest spectaculaire ontdekking uit 
de protohistorie van de voorbije jaren speelt 

9 / Vuistbijl van Lillo
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10 / Archeologisch onderzoek van een 

bronstijdboerderij in Deurne-Eksterlaar

zich af pal in het Antwerpse stadscentrum, 
op een steenworp van Vlaanderens drukste 
en daarom duurste winkelstraat. Terwijl da-
gelijks duizenden dagjestoeristen en koop-
jesjagers de commerciële as van de aangren-
zende Meir afstruinen, grijpen archeologen 
de kans om tijdens de renovatie van de Han-
delsbeurs opgravingen uit te voeren onder 
het centrale binnenplein en onder de aan-
grenzende gebouwdelen. De archeologen 
van het uitvoerend archeologisch bedrijf 
bevinden zich op een bevoorrecht onder-
zoeksterrein. Beeld je in: onder de imposan-
te 19de-eeuwse koepelstructuur van het ma-
jestueuze binnenplein, aangelegd in 1532, 
temidden één van de grootste en sierlijkste 
exponenten van Antwerpens Gouden Eeuw, 
sta je dan te graven. Je treft er muren, paal-
sporen, haarden, water- en afvalputten aan 
van middeleeuwse bebouwing, onteigend en 
afgebroken in 1532 om plaats te maken voor 
het nieuwe beursgebouw (de voorloper ervan 
bevindt zich langs de Hofstraat). Onder al 
dat fraais strekt zich vervolgens een middel-
eeuwse, grijze ploeglaag uit, restant van toen 
deze plek nog geen stad maar landbouw-
grond was. Tot slot dekt die cultuurlaag dan 
op haar beurt nog eens twee bronstijdgraven 
uit ca. 1.000 v.C. af. Zo’n laagjesgebak van 
niet minder dan drieduizend jaar menselijke 
aanwezigheid, en dat alles in een tijdscapsu-
le verpakt onder een iconisch stadsgebouw, 
dat maak je als archeoloog niet vaak mee. 
Het lijkt bijna een mirakel dat de urnen, 
hoewel gehavend door middeleeuwse ploe-
gen, de tand des tijds doorstaan hebben. 
Leve de stadsarcheologie!
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11 / Archeologisch onderzoek in de Handelsbeurs

11 / De verbrande beenderen in de twee ur-
nen blijken behoord te hebben tot een vol-
wassen man en een vrouw, beiden begraven 
rond 1000 v.C. Omwille van de povere staat 
van de botresten is er maar weinig meer ge-
weten over de man. Fysisch-antropologisch 
onderzoek van de verbrande beenderresten 
van de vrouw wijst uit dat zij tussen twin-
tig en veertig jaar oud werd. Het lijkt best 
mogelijk dat beide personen rond hetzelfde 
tijdstip begraven werden, op de plaats waar 
ruim tweeduizendvijfhonderd jaar later de 
monumentale handelsbeurs zal verrijzen. 
Over de eventuele familiale of echtelijke 
verwantschap tussen de man en de vrouw 
is voorlopig niets geweten: dat zou uit-
geklaard kunnen worden met behulp van 
DNA-onderzoek, maar genetisch onder-
zoek op dergelijk oude beenderen heeft niet 
altijd veel slaagkans. Het lijkt aannemelijk 
dat beiden behoorden tot eenzelfde groep of 
gemeenschap, met een gemeenschappelijke 
begraafplaats. Gaat het om de wildeman en 
zijn vrouw?

12 / Uit de archeologische ontdekking volgt 
de verrassende vaststelling dat de Meir, in 
tegenstelling tot wat historici geloven, oor-
spronkelijk dan toch niet zo nat en moeras-
sig was. Bovendien plaatst de ontdekking 
van deze bronstijdurnen een oudere vondst 
meteen in een nieuw licht: de primitieve, 
handgevormde pot die men in het midden 
van de jaren 1980 ontdekt onder het nabij 
gelegen Sint-Jan Berchmanscollege, tussen 
de Jodenstraat en de Meir, zou ook best wel 
eens een bronstijdurne kunnen zijn. In dat 
geval lijkt duidelijk dat het bronstijdgrafveld 
een aanzienlijke oppervlakte had, wat ons 
iets bijbrengt over de grootte van de neder-
zetting. Of we echt mogen spreken van een 
nederzettingskern of van zwervende erven 
rond gemeenschappelijke gronden – waar-
onder een begraafplaats – is niet duidelijk. 
De latere geschiedenis van de stad heeft de 
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meeste sporen immers weggevaagd. Hier en 
daar duikt bij een stadsopgraving wel eens 
een vaag paalspoor of een andere bodem-
verkleuring op waarvan vermoed wordt dat 
het bronstijdsporen zijn, maar duidelijke 
gebouwplattegronden van bronstijdhoeven 
of spiekers (opslagplaatsen voor geoogste 
gewassen) heeft de bodem onder het stads-
centrum nog niet vrijgegeven.

In de stadsrand zijn er wel dergelij-
ke nederzettingsstructuren aangetroffen. 
Zo bijvoorbeeld bij verkavelingswerken in 
Deurne-Eksterlaar, in 2015. Archeologen 
troffen er de resten van verscheidene woon-
stalhoeven uit de bronstijd, de ijzertijd en de 
Gallo-Romeinse periode aan. Gelegen op 
droge zandgronden en weinig vernield door 
latere bodemactiviteiten, vormt de vind-
plaats Deurne-Eksterlaar een waardevolle 
meerperiodensite: een term die archeologen 
hanteren om aan te geven wanneer een vind-
plaats sporen en artefacten uit opeenvolgen-
de cultuurperioden bevat. Kenmerkend voor 
Deurne-Eksterlaar zijn de specifieke, doel-
gerichte inplanting van de onderscheiden 
boerderijen, de bewoningscontinuïteit over 
de cultuurperioden heen en de toenemende 
mate van landschapsexploitatie. Dat laatste 
leiden we af uit de aanwezigheid van zoge-
naamde ‘potstallen’ in de Gallo-Romeinse 
periode: hierbij strooit men op structurele 
basis stalmest over de akkers, wat wijst op 
het streven naar een hoger landbouw- en 
daarmee ook veeteeltrendement. Met ande-
re woorden: de mens krijgt doorheen de tijd 
meer en meer greep op het landschap en op 
de fauna en flora rondom zich. Die schaal-
vergroting gaat ook hand in hand met een 
toename van het bevolkingsaantal, en om-
gekeerd.

12 / Urne uit de bronstijd
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13 / Wanneer we de pre- en protohistorie op 
het huidige Antwerps grondgebied beschou-
wen, dan mogen we besluiten dat de invloed 
van de mens op het landschap doorheen de 
tijd alleen maar toeneemt. Nederzettings-
structuren vertellen ons dat oorspronkelijke 
bewoners, nomadisch of sedentair of beide, 
voornamelijk de hoger gelegen delen van 
het landschap opzoeken. Het oerlandschap, 
waarin rivierstelsels van de Schelde en de 
Schijn een niet te onderschatten rol spelen, 
het land van de wildeman, voert zeker al 
vanaf de Oude Steentijd een aantrekkings-
kracht uit op de mens. Met de intrede van 
de landbouw en de domesticatie van dieren 
en planten, verandert de levenswijze grondig 
en gaat de mens zich verankeren in het land-
schap. Aanvankelijk gaat het om zwervende 
erven, wellicht gegroepeerd en beïnvloed 
door familie- of clanverbanden, die gaan-
deweg uitgroeien tot bewoningskernen. Van 
een stad is in deze perioden uiteraard nog 
geen sprake. De structurele en toenemende 
graad van verankering in het landschap en 
het ontwikkelen van een gemeenschappe-
lijke identiteit vormen echter de grondlaag 
voor een bewoningscontinuïteit, die op ter-
mijn zal leiden tot de ontwikkeling van ne-
derzetting tot handelsstad.

Aan de einder duikt weldra een groot-
macht op, vanuit het zuiden, hongerig naar 
land.

13 / Gallo-Romeinse potstalboerderij opgegraven in Ekeren-Wilgehoeve
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15 / De plotse aanwerving van een geschoold 
archeoloog komt niet zomaar uit de lucht 
gevallen. Al enkele maanden doen geruchten 
de ronde over waardevol erfgoed dat redde-
loos verloren gaat door bruuske graafwerken 
tussen het Antwerpse stadhuis en het Vlees-
huis, bij de uitgraving van een bouwput voor 
de ‘Stadsparking’. Achteloos opgedolven 
artefacten vinden er hun weg tot ver buiten 
de Scheldestad, om een plaats krijgen in de 
vitrines van antiekhandelaren. ‘Archeologen in 
opstand’ luidt op 26 maart 1975 de titel van 
een opiniestuk in de Gazet van Antwerpen, 
waarin de roep om archeologisch noodonder-
zoek door verscheidene lokale erfgoedvereni-
gingen weerklank krijgt. Die stem krijgt ook 
gehoor aan de Leuvense universiteit, waar-
na professor Gullentops van het Instituut 
voor Aardwetenschappen per brief de heer 
Van Nespen, conservator van de Antwerpse 
oudheidkundige musea, aanmaant om een 
geschoold archeoloog in te zetten op de op-
gravingen. Tot op dat moment staat enkel 
één gedetacheerde stadsmedewerker in voor 
de archeologische begeleiding van de wer-
ken, namelijk Jacques Ackermans. De brief 
maakt indruk, want het stadsbestuur maakt 
snel middelen vrij om tenminste tijdelijk een 
gediplomeerd archeoloog in te schakelen.

15 / Archeologisch onderzoek op de site Stadsparking
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