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Deze thesis is het resultaat van het afstudeeratelier ‘Antwerpen, de Getekende Stad’ en is een voortzetting 
van het collectieve onderzoek, waarin architectonische, stedenbouwkundige en morfologische ontwikke-
lingen van Antwerpen onderzocht zijn. 

Deze thesis heeft als doel de verschijning stadspaleizen (palazzi en/of hôtel) van Antwerpen te verklaren. 
In het collectief onderzoek is omschreven hoe vanaf de zestiende eeuw de stad welvarender wordt en de 
woningen de welvarendheid uiten in termen van architectuur. Ook is er omschreven hoe de Antwerpse 
kunstenaar beïnvloed raakt door de renaissance en eigenhandig de reis aflegt naar Italië om vervolgens de 
kennis en kunde mee te nemen naar Antwerpen. Hierdoor is al snel duidelijk geworden dat de Italiaanse 
palazzi en later de Franse hôtel als rolmodel hebben gediend voor Antwerpen.
De eigenaardige Antwerpse verkaveling en wet- en regelgeving hebben ervoor gezorgd dat Antwerpse 
kenmerken altijd voelbaar en aanwezig zijn geweest in het stadspaleis. 
Om de verschijning beter te begrijpen en meer grip te krijgen op termen zoals stadspaleis (Italiaanse 
Palazzi en Franse Hotel) zijn er een aantal vragen en thema’s ontstaan, namelijk;

- Het bouwblok, de verkaveling en het type: Een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis  van  
 Antwerpen. 
- Internationale invloeden: Hoe is de Antwerpse schilder/architect beïnvloed    
 door Europese stijlen en hoe uit dit zich in Antwerpen en haar architectuur?
- Stadspaleizen van Antwerpen: Typo-morfologische analyse. 

Deze vragen zijn behandeld binnen het tijdsbestek 16de eeuw tot en met 1830, de onafhankelijkheid van 
België. In de conclusie van deze thesis ligt een ontwerpopgave, die vanuit de hoofdvraag is gegenereerd, 
namelijk:

- Hoe kan het Antwerpse stadspaleis doorontwikkeld worden, zodat de organisch gevormde  
 stedelijk structuur binnen de Leien versterkt wordt?

Het uitgangspunt voor het ontwerp is gebaseerd op twee basisprincipes. De basisvorm van het stadspaleis 
in U- en L-vorm, waarbij de leefruimten om de binnenplaats heen worden georganiseerd en de ontwikke-
ling vanuit diep- of achterhuis, waarbij de representatie met de straat van belang is.
De tweee basisprincipes bieden de mogelijkheid meerdere composities te ontwikkelen waarin gekoppelde 
stadspaleizen en binnenplaatsen ontstaan. Hierdoor ontstaat een flexibiliteit die meerdere functies en 
sociaal-economische klassen kan herbergen. En creëert het een secundaire route die de organisch 
gevormde middeleeuwse stad versterkt.

Samenvatting
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Deze thesis is het resultaat van het afstudeeratelier ‘Antwerpen, de Getekende Stad’ gestart in februari 
2016 onder leiding en begeleiding van C. Rapp, H. Apelt en W. Hilhorst. De afstudeeratelier bestaat uit 
twee delen; een collectieve onderzoek en een individueel onderdeel bestaande uit onderzoek en ontwerp. 
Het collectieve onderzoek is opgezet, allereerst als morfologisch onderzoek, en vervolgens verdeeld aan 
de hand van politiek en economische gebeurtenissen die invloed op de morfologie en architectuur van 
de stad hebben gehad. Het collectieve onderzoek heeft geresulteerd in de atlas ‘Antwerpen, de Getekende 
Stad’.
Het collectief onderzoek heeft als uitgangspunt gediend voor het onderzoek in deze thesis. Deze thesis 
vertrekt niet vanuit een probleemstelling maar is ontstaan vanuit een interesse in een specifiek onderdeel, 
een concreet architectonisch onderwerp uit het collectief onderzoek, namelijk de stadspaleizen van Ant-
werpen. 
De verschijning van het stadspaleis binnen Antwerpen is een interessant fenomeen die de evolutie van 
stijlen nauw volgt en sterk correleert met politieke, religieuze, economische en demografische ontwikke-
lingen van de stad.

Het doel van deze thesis is het genereren van een specifiek en repetitief model die in het ontwerpopgave 
gebruikt kan worden. En, ten tweede, grip en begrip krijgen op het Antwerps stadspaleis en haar 
verschijning in de de stad. 
De hoofdvraag dient als overkoepeling en zal de uiteindelijke conclusie worden op het onderzoek in de 
vorm van een ontwerp. 
De hoofdvraag is geformuleerd als:
-  Hoe kan het Antwerpse stadspaleis doorontwikkeld worden, zodat de organisch gevormd   
 stedelijke structuur binnen de Leien versterkt wordt?

Vervolgens is de hoofdvraag verdeeld in meerdere thema’s en deelvragen:
- Het bouwblok, de verkaveling en het type: Een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis   
 van Antwerpen. 
- Internationale invloeden: Hoe is de Antwerpse schilder/architect beïnvloed    
 door Europese stijlen en hoe uit dit zich in Antwerpen en haar architectuur?
- Stadspaleizen van Antwerpen: Typo-morfologische analyse.

Alvorens het ontwerp begint zullen de bevindingen uit de deelvragen geconcludeerd en gecategoriseerd 
worden onder hoofdstuk 3, structurele kenmerken. De structurele kenmerken vormt de architectonische 
taal die in het ontwerpopgave toegepast wordt.

Inleiding
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Het ontwerp richt zich op de stad binnen de Leien, die tijdens de middeleeuwen op een organische wijze 
ontstaan is. Het vertrekpunt voor het ontwerp is de binnenplaats. In Italiaanse en Franse stadspaleizen 
heeft de binnenplaats een dominant rol gekend, in zowel inplanting in het stedelijk structuur als wel de 
organisatie van leefruimten eromheen. In Antwerpen is dit niet het geval geweest. De binnenplaatsen 
hebben dan ook irreguliere vormen en de verhoudingen zijn geïmproviseerd.
De ontwerpopgave vertrekt vanaf het punt de ideale binnenplaats in het stedelijk weefsel van Antwerpen 
te plaatsen. Het woordje ideaal hangt hier samen met het ideale uit de renaissance, dus een binnenplaats 
met verhoudingen en perspectieven uit de renaissance.
Uitgangspunt voor het ontwerpen van leefruimten rondom de binnenplaats is gebaseerd op twee basis-
principes waarmee het stadspaleis in Antwerpen verschijnt, namelijk een U- en L-vorm, waarbij de lee-
fruimten om de binnenplaats heen georganiseerd worden. En de twee plattegrond typen, namelijk het 
diep- en het achterhuis. Het diephuis heeft direct relatie met de straat in de vorm van een gevel en het 
diephuis ontstaat midden in het bouwblok. Deze twee typen hebben direct invloed op representativiteit 
en oriëntatie ten opzichte van de straat en zijn dan ook samen met het eerste principe gebruikt om de 
leefruimten te situeren, oriënteren en de representativiteit ervan te bepalen.
De basisprincipes bieden de mogelijkheid composities te ontwikkelen waarin gekoppelde stadspaleizen en 
binnenplaatsen ontstaan. Hierdoor ontstaat een flexibiliteit die meerdere functies en sociaal-economische 
klassen kan herbergen. En er ontstaat een secundaire route door de stad die de stad binnen de Leien ver-
sterkt.
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Het volgende hoofdstuk is het resultaat en een voortborduring1 van het collectieve onderzoek uitgevoerd 
door alle studenten uit het atelier ‘Antwerpen, de Getekende Stad’. 

Het is niet met duidelijkheid aan te geven waar en wanneer rond Antwerpen de oudste nederzetting heeft 
gestaan. Objecten daterend uit het paleo-, meso- en neolithicum1 vormen geen samenhangend geheel van 
de vroegere bewoning.
Bijlen van het Engelse en Bretonse typen uit de bronstijd zijn gevonden tijdens het rechttrekken van de 
Scheldekaaien. Maar tot op heden zijn er geen sporen van bebouwing uit die tijd aangetroffen. 
Dakpannen en aardewerk treft men uit de Gallo-Romeinse periode. Stuifmeelkorrelonderzoek heeft ook 
aangetoond dat er in dezelfde periode in Antwerpen graangewassen geteeld werden. De ontdekkingen uit 
de Gallo-Romeinse periode zijn te dateren ca. 150 tot ca. 250 na Christus2. 
Voor de Gallo-Romeinse periode na 250 na christus zijn er geen overblijfselen te vermelden. Tot aan de 
9de eeuw blijven de gevonden overblijfselen schaars. De enkele hypothesen die een uitspraak doen over 
het Antwerpen heeft men nog niet kunnen onderbouwen met archeologische vondsten. Gebrek aan ge-
gevens zou kunnen duiden op disrupties binnen de ontwikkeling.

Over de situatie tussen 850 en 1225 is er opmerkelijk veel informatie, veel meer in vergelijking met de 
omliggende steden. De opgravingen uit de jaren ’50 vorige eeuw hebben veel van de houtbouw uit de 
vroege middeleeuwen blootgelegd. De opgravingen zijn fundamenteel omdat de bebouwing het funda-
ment vormt van de hedendaagse Antwerpen. De aangetroffen overblijfselen zijn van huizen, gescheiden 
door smalle gangen, opgesteld dicht bij elkaar, op diepe, smalle kavels geschikt langs de straat. 

Ontstaan en ontwikkeling van de kavelindeling
De gevonden houten nederzetting in de buurt van de burcht toont merkwaardige overeenkomsten met de 
nederzettingscultuur van de Friezen. De houten woningen op smalle kavels, waarvan de vroegste dateert 
uit de 9de eeuw, kan inderdaad wijzen op Friese invloeden. Een andere overeenkomst tonen de houten 
constructies met de oudere, uit de bronstijd stammende, houten driebeukige haltehuizen uit Elp in Dren-
the. Deze constructies waren tussen de 4,5 en 5,6 meter breed en stonden in rijen gescheiden door smalle 
gangen.
De breedte van de houten woningen kan herleid worden naar twee factoren. Ten eerste de maximale 
overspanning van houten balken en ten tweede de maximale afstand waarover een boer in een keer kon 
zaaien. Als het strook land breder dan zes meter is ligt het land niet meer binnen bereik van de boer. Het 
landschap rondom Antwerpen, vooral het polderlandschap heeft een dergelijke versnippering van smalle 
lange stroken gekend.

H1. Antwerpen: Het Bouwblok, de 
verkaveling en het type.
Een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van 
Antwerpen.

1 - Tijs and Smets, 1993.



fig. 1 - Hoogtelijnen van 
Antwerpen
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Uit de opgraving van de jaren ’50 komt een duidelijk stedelijk karakter naar voren met smalle percelen. 
Het ontstaan van een dergelijke verkaveling moet niet analoog getrokken worden met eerdere nederzet-
ting, maar moet gezien worden in het kader van kruisbestuiving tussen verschillende culturen. 
De overblijfselen uit de negende eeuw toont houten bestrating van 4 a 5 meter lang gelegd in de langsricht-
ing van de straat. De houten huizen gelegen aan straatzijde zijn gebouwd op smalle diepe kavels en worden 
gescheiden door smalle gangen die doorgang bieden naar woningen dieper op het bouwblok gelegen. 
Deze type woning, het diephuis, is een van de traditionele plattegrond typen.

Het diephuis
Een van de eerste diephuizen dateert terug uit ca. 850. De woning heeft een diepte van negen meter een 
gevelbreedte van vierenhalf meter met in het midden een deuropening. De diephuizen bestaan uit een 
ruime voorkamer waarachter meerdere, meestal twee, kleinere kamers werden gesitueerd. Het is tot aan 
de zeventiende eeuw gebruikelijk geweest een breedte diepte verhouding van 1:2 toe te passen.

Volgens het bodemonderzoek1 (Walle, 1968), uitgevoerd door Van de Walle, is het Antwerpse woningtype 
een verstedelijkte type van het plattelandswoning. Hij komt tot deze veronderstelling doordat sommige 
huizen de haard in het midden van de voorplaats te vinden was, hiervan leidde hij af dat de woningen 
een woninglaag hebben gehad waardoor het rook direct door het dak kon ontsnappen. Ook in het dicht-
bebouwde deel van Antwerpen, waar misschien verwacht zou worden een stedelijk type aan te treffen, 
stond de haard nog altijd in het midden van de woning.
Continuïteit tussen oudere nederzettingen gevonden rondom huidig Antwerpen zijn tot op vandaag niet 
vastgesteld. Het stratenpatroon van bijvoorbeeld de Gallo-Romeinse nederzetting kent geen verband met 
de elfde eeuwse, middeleeuwse stratenpatroon. Het bodemonderzoek rondom het Steen heeft vastgesteld 
dat Antwerpen bestond uit diephuizen, waarbij de smalle gevel aan straat staat en smalle gangen de wo-
ningen scheiden. 



fig. 2 - Antwerpen in 1250
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Brandgangen en erfscheiding
De transitie van woningen met smalle gangen ertussen naar een continu gevel met gezamenlijk 
scheidingsmuur is niet met duidelijkheid aan te geven. Concrete overblijfselen worden pas in het 
schepenregister daterend uit de vijftiende eeuw gevonden. Hierin wordt voor het eerst melding gemaakt 
van gemeenschappelijke scheidingsmuren. 
De smalle gang tussen woningen, bedoeld of onbedoeld, functioneerde ook als brandgang. Of er daad-
werkelijk voorschriften in de twaalfde en dertiende eeuw voor brandgangen bestonden is onduidelijk. 
Aannemelijk is dat de doorgang met de tijd een gewoonte en traditie binnen Antwerpen geworden is. Ook 
als we vooruit kijken in tijd zien we dat brandvoorschriften nooit als verplichting werden opgelegd. Maar 
deze zijn altijd als gewoonte in stand gehouden en uitgevoerd. 

De overheid heeft zich een lange tijd weinig bemoeid met bouwwerkzaamheden op percelen. De overheid 
heeft zich wel vanaf het begin van de percelering, het scheiden van privé en openbaar, bezighouden met 
het openbare domein, de straat. Een voorschrift uit de Romeinse tijd verbood het om dieren achter te laten 
op de openbare weg. Hieruit kunnen we stellen dat de overheid vrij vroeg de openbare weg handhaafde. 

Het oudste verkavelingspatroon van Antwerpen vertoond een gediversifieerde karakter. Er kwamen zowel 
smalle als versneden kavels of dieptekavels als verkavelingen in blokvorm voor.
Voorschriften omtrent gangetjes tussen huizen ontbrak al in de vroegste perioden, wat wijst op vrije be-
bouwing langs de perceelsgrenzen. Het ontbreken van regelgeving kan wijzen op terughoudenheid van 
de overheid, die waarschijnlijk de vrijheidsprincipe van de stad niet wilde aantasten. Inmenging van de 
overheid op private terrein ontbrak dus al in de vroegere perioden van Antwerpen. 
Een aantal voorschriften werden opgelegd nadat de stad langzaam voller bebouwd werd. Deze voorschrif-
ten voorzagen in brandveiligheid en beperkten zich tot het verbieden van rieten daken. De voorschriften 
werden tot nu toe beperkt, vanuit de overheid, tot diegenen noodzakelijk geacht werden. 
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Afb. 1 - Verkaveling van 
Antwerpen
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14de en 15de eeuw
In de viertiende en vijftiende eeuw vormden de watergordels rondom de stad het stedelijke tracé. In schrif-
ten daterend uit de viertiende en vijftiende eeuw wordt er een onderscheid gemaakt tussen het gebied 
binnen de vesten en gebied buiten de vesten. De watergordels vormden de fysieke scheiding tussen deze 
twee gebieden.

Het keurboek
In 1292 wordt in Antwerpen het ‘ceurboeck’ uitgebracht. Het keurboek is een verzameling voorschriften 
en de ongestructureerde opbouw vermoed een verzameling bestaande voorschriften. Het keurboek kent 
weinig voorschriften omtrent woningbouw en stedenbouw. De vrijheid en privileges die een stad aan haar 
inwoners kon bieden was van belang voor de groei van de stad. 

Een van de eerste en meest opvallende voorschrift is voor een woning met de gevel aan straat. Men di-
ende eerst toestemming van de schepenen te krijgen voordat er een gevel aan straatzijde opgetrokken 
kon worden. Hieruit concluderen we dat voorschriften en restricties van de overheid gericht waren op 
handhaving van het straten tracé en naleving van perceelscheiding en de rooilijn (scheiding tussen privé 
en openbaar domein).
Een tweede, bouwkundig voorschrift, in het keurboek is gericht op dakbedekking en is gericht op brand-
preventie. Binnen de stadsgrenzen moeten alle woningen voorzien zijn van stenen dakbedekking. In 1389 
wordt dit voorschrift nogmaals herhaald. Waarschijnlijk werden woningen nog altijd bedekt met stro 
en riet. De schaarsheid in leien tegels kan ervoor gezorgd hebben dat inwoners het voorschrift niet kan 
opvolgen.

Algemene voorschriften omtrent erfscheidingen bestaan nog niet. Specifieke gevallen van burenhinder 
hebben naar bepaalde gewoonten geleid die langzaam tot algemene regels zijn gevormd. Deze regels en 
voorschriften zijn uiteindelijk verzameld in een algemeen gewoonterecht. Een eerste gedrukte versie ver-
scheen pas in 1582, tot die tijd waren door juristen opgestelde teksten voor eigen gebruik. 
Het gewoonterecht heeft als doel het burenhinder te voorkomen met uit de praktijk voorkomende geval-
len. Burenhinder destijds heeft uiteindelijk geleid tot de hedendaagse bouwhygiënische regelgeving en 
zelfs het burgerlijk wetboek kent haar oorsprong in de uitspraken voortvloeiend uit burenhinder. 

De viertiende en vijftiende eeuw wordt gekenmerkt door een grote vrijheid in bouwwerkzaamheden. Al-
leen diegenen die aan de straat wensten te bouwen hebben toestemming van de schepenen nodig. Hieruit 
concluderen we dat toezicht en handhaving van het straten tracé van belang was voor de overheid. 
Een vrijwel absoluut vrijheid bestond op privé perceel, met uitzondering van een aantal restricties omtrent 
brandveiligheid. Ook in deze eeuwen werden de eerste voorschriften opgesteld omtrent bouwen en wonen 
aan de hand van omstandigheden. Dezelfde werkwijze zou gehanteerd worden in de volgende eeuwen en 
langzaam cumuleren en vervolgens evolueren tot wet- en regelgeving. 



fig. 3 - Antwerpen in 1410
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16de eeuw
Een voorschrift uit 1513 geeft duidelijkheid in het belang van de straat voor de overheid. Bestrating 
werkzaamheden beginnen en het is voor niemand toegestaan een huis of een pui aan straatzijde op te 
trekken zonder toestemming van de schepenen. Dit betekent dat de overheid zich vanaf nu ook met de 
esthetiek van de straatgevel inmengt. Voorschriften voor materiaal, constructie, goothoogte en uitzicht 
bestonden vooralsnog niet. 
In 1520 komen we een voorschrift tegen met betrekking op het bouwen van een galerij. Het voorschrift 
geeft aan dat de vloer van de galerij op gelijke niveau met de straat moet liggen en dat het dak niet boven 
de eerste verdieping uit mag komen.

Gewoonterecht en het perceel
In het gewoonterecht van 1582 staat opgenomen dat niemand van zijn/haar erf een straat mocht maken 
of er een straat doorheen mocht trekken zonder eerst overeen te komen met de rentmeester. Hieruit blijkt 
dat het aanleggen van straten en het beheren ervan ook een financieel aangelegenheid voor de stad is 
geweest. Dat er ook toestemming van de rentmeester en schepenen nodig is geweest voor het aanleggen 
van een straat op een privé erf, mits er nog geen recht op doorgang was betaald, duidt op inmenging van 
de overheid op privé terrein. 
De overheid interpreteerde het aanleggen van een straat vanaf privé perceel naar de openbare straat toe 
als een erfdienst op het openbare. Hierdoor kon de overheid, als eigenaar van het openbare, financieel 
tegemoetkoming vragen voor soortgelijke diensten. 
De vele gangetjes die zo ontstonden dienden ervoor de dieper gelegen percelen te ontsluiten. De overheid 
voelde zich genoodzaakt deze ontsluiting te waarborgen en bracht ook een voorschrift uit die het verbood 
de doorgang te hinderen, zo niet door obstakels. 

De zestiende eeuw kenmerkt zich ook door een aantal ingrijpende restricties uit militair oogpunt. De 
meest ingrijpende was het edict van Karel V uit 16 augustus 1542. Iedereen met een woning, gebouw, 
bomen of aanplanting, binnen een straal van 700 meter moet deze binnen drie weken van publicatie 
afbreken en omhouwen.  Binnen een tweede ring van 300 meter was het tevens verboden nieuwe stenen 
huizen op te trekken en bomen te planten. Deze maatregel, uit militair standpunt, bereikt een hoogtepunt 
rond 1585 met de belegering van Farnese. 

Door eerder uitgegeven voorschriften omtrent brandveiligheid maakten de houten woningen langzamer-
hand plaats voor stenen woningen. De steen, toegestaan was alleen witsteen, moet alvorens de werkzaam-
heden goedgekeurd worden door de keurmeester. Ook werd er een maximumprijs opgelegd op het 
verkoop van witsteen, voor rood baksteen werd een hoger prijs opgelegd. Rood baksteen was eenmaal 
schaarser en een teken van rijkdom. 
Een belangrijk element in het verstenen van de stad, na de stenen daken, waren de scheidingsmuren die 
ook van steen werden opgebouwd. 
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Een maatregel ingevoerd op 26 november 1546 verbied het voortaan om gevels in hout op te trekken. 
Hiernaast legt het ook verplichtingen op een scheidingsmuur van minimaal een voet dik te bouwen. Dit is 
de eerste meest ingrijpende voorschrift opgelegd door de overheid voor het bouwen, ook op privé terrein. 
Met deze voorschriften bemoeit de overheid zich ook voor het eerst met de constructie van gebouwen. 
Het verbieden van hout als constructief materiaal had ingrijpende gevolgen omdat Antwerpen was 
gebouwd op een traditie van timmertechniek, wel mocht het hout als structuurelement toegepast worden. 
Wat deze structuurelementen zijn is niet helemaal duidelijk, maar de overheid geeft specifiek aan dat 
gevels en scheidingswanden uit steen moeten bestaan, en alles eromheen kan worden ingevuld met tradi-
tionele bouwtradities.
Het zou onjuist zijn om te denken dat pas na 1546 steenarchitectuur intrede deed in Antwerpen. Dankzij 
de economische groei uit de zestiende eeuw had men genoeg kapitaal gebouwen en woningen uit steen-
werk te vervaardigen. De beslissing uit 1542 om de bestaande omwalling te vervangen zorgde voor een 
toename in beschikbaarheid van baksteen. 

Het beleid werd ook in de zestiende eeuw door de overheid simpel en kort gehouden. Bemoeienis be-
perkte zich veelal tot de openbare straat en de gevels opgetrokken aan de straat. Restricties bestonden op 
zaken zoals brandveiligheid en indien buren belemmerd werden in uitzicht en daglicht, mits zei hiervan 
bezwaar maakten. 
Het verbod op houtbouw heeft de traditionele hout architectuur van de stad verloren doen gaan. Ook in 
de eeuwen hierna heeft geldt het verbod wat geleid heeft dat de traditie van houtbouw nooit meer haar 
intrede heeft kunnen doen. De plek van hout architectuur werd ingenomen door wat we nu als traditioneel 
zandsteen- en baksteenstijl weten.

De introductie van steen betekende niet dat de bestaande traditie van houtwerk compleet verdween. 
Wat voorheen in hout werd vervaardigd, detaillering en constructieprincipes, werden voortaan in steen 
vervaardigd. 
Deze werkwijze komt het duidelijkst naar voren in raamopeningen. Vanuit de aard van het hout werden 
platte lateien toegepast. Deze vormentaal werd met de introductie van steen niet losgelaten, terwijl uit 
oogpunt van krachtafdracht geboogde lateien efficiënter zijn. De raamopeningen schommelden rond de 
55 en 58 centimeter, wat neerkomt op twee Antwerpse voet.
Vrijwel alle constructieve onderdelen werden uitgevoerd in wit zandsteen. Het witte zandsteen vormt de 
gevelstructuur, het skelet in wit zandsteen kent de zelfde vormtaal als houten stijlen en regels. Het Bra-
bantse zandsteen- en baksteenarchitectuur kent haar oorsprong in het overgang van hout naar steenwerk, 
waarbij een sterke structuuraccentuering door ‘lardering’ of ‘speklagen’ sterk naar voren komt. 

Zoals eerder vermeld bemoeide de overheid zich weinig met bouwwerkzaamheden op privé terrein. 
Zolang de buren niet verhinderd werden, en zei hier geen kwestie van maakten, was alles toegestaan. 
De burenkwesties werden ingediend bij de schepenen en door de jaren heen was er een verzameling aan 
kwesties ontstaan. Een overzicht en structuur in en tussen alle kwesties was van praktisch belang voor alle 
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partijen. Het antwoord hierop werd uitgebracht in de vorm van een manuscript van het gewoonterecht 
en zou in 1582 uitgebracht worden als ‘Rechten en Costumen van Antwerpen’. Dit werk is het oudste ged-
rukte versie omtrent wetgeving voor stedenbouw en ruimtelijke ordening van Antwerpen.

In de ‘Costumen’ zijn een aantal verordeningen opgenomen die het straatbeeld van Antwerpen hebben be-
paalt. Meest opvallende bezwaren die voorkwamen in het gewoonterecht is belemmering van het daglicht 
en het ontnemen van uitzicht. Dit resulteerde in een aantal concrete werkwijzen. Bij het garanderen van 
daglicht mag bijvoorbeeld de nieuwe constructie het daglicht van het bestaande niet ontnemen. Dit werd 
nageleefd volgens een principe, namelijk; de buurman zou vanaf zijn laagste raamdorpel het hoogste punt 
van de nieuwe constructie moeten kunnen overzien. Dit betekende dat nieuwe gebouwen nooit hoger 
gemaakt konden worden dan de reeds bestaande woningen.

Samen met de welvaart heeft de zestiende eeuw veel bouwnijverheid voor de stad met zich meegebracht. 
Op een gegeven moment heeft de overheid zich meer en meer moeten bemoeien met de bouwactiviteiten. 
Het verbieden van hout, de introductie van steen en de ‘Rechten en Costumen van Antwerpen’ zijn een 
aantal voorbeelden. In de zeventiende eeuw kent de stad een demografische daling en loopt de stad leeg. 
De reeds bestaande woningen komen hierdoor leeg te staan en bied de achtergebleven Antwerpenaren 
grootser te wonen.

zeventiende eeuw
De stad beleeft, door de tachtigjarige oorlog, een abrupte stop van haar economische bloei. De 
gouden-eeuw is voor Antwerpen voorbij en een nazomer met katholiek herstel en invloed breekt aan.
De ontwikkeling van de Brabantse en Vlaamse steden tonen overeenkomsten. De twee grote drijfveren 
voor de steden uit omstreken zijn de markten en de omwalling. De positionering van de markten ten 
opzichte van de rivieren toont grote overeenkomsten tussen steden zoals Brussel, Brugge, Gent, Ieper, 
Leuven en Antwerpen. Deze overeenkomsten kunnen niet berusten op puur toeval en moeten wel het 
gevolg zijn van logische beredenering. We denken hierbij aan de toegankelijkheid van de markten vanaf 
het water en de verbinding met het binnenland door middel van uitvalswegen.
De steden van de lage landen worden gekenmerkt door een onderling systeem van markten en het is 
hierdoor ook niet erg verassend dat de markten een belangrijk rol speelden in het vormen van de steden 
(wegen, straten, marktpleinen en openbare ruimten).
Het economische belang van wegen kan nogmaals benadrukken waarom de overheid zich al vrij vroeg 
bemoeide met het stratenpatroon van de stad. 



fig. 4 - Antwerpen in 1585
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De straat en gootlijn
Naast economisch belang heeft het stratenpatroon ook vanuit het oogpunt van stadsgezichten, vooral 
kerken, een belangrijk rol gespeeld. Het was vanuit de overheid gewenst de imposante stadsgezichten 
vanuit alle richtingen van de stad zichtbaar te houden. De Antwerpse stadsgezicht kan als een primair 
element hebben gediend in het ontstaan van de stad. De vroeg zestiende en zeventiende eeuwse straten-
patroon draagt dan ook de eigenschap een geënsceneerde uitzicht van de kathedraal en meerdere kerk-
gebouwen zoals de Sint-Pauluskerk, Sint-Andrieskerk, Carolus-Borromeuskerk, Sint-Jacobskerk en de 
Augustinuskerk. De straten kronkelen altijd op een bepaald punt zodanig dat de straat zicht biedt op een 
van de kerkgebouwen.
In de zestiende eeuw deed een nieuwe trend van stratenpatroon zijn intrede in Antwerpen, de rechtlijnige 
straten. Dit duid op een planmatiger manier van het aanleggen van straten. Tot op de dag van vandaag 
zijn deze straten, zoals de omgeving van de Stadswaag, de Ambtmanstraat, Blindestraat en de Gratiekapel-
straat te zien in de huidige stadsplattegrond. Alle straten die vanaf de derde kwart van de zestiende eeuw 
zijn aangelegd zijn rechtlijnig aangelegd. Gilbert van Schoonbeke heeft waarschijnlijk een belangrijk rol 
gespeeld in de intrede van de rechtlijnige straat met de aanleg van de Nieuwstad.

Een opvallend gegeven is de positie van de daknokken ten opzicht van de straat. Uit zestiende- en zeven-
tiende eeuwse plattegronden is te zien dat de daknokken loodrecht op de straat staan. Dit kan herleid 
worden naar de traditie van diephuizen. Dit is vooral te zien in het historische stadskern van Antwerpen 
en kan herleid worden naar de traditie van diephuizen. In het dichtbebouwde stadskern was het ook fi-
nancieel bijna onmogelijk de brede woningen neer te zetten. In minder dichtbebouwde delen komen wel 
woningen voor, waarvan de daklijn de hoogtelijn van de straat volgt. 

Opkomst van een welstand
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw is de stad zich meer gaan bemoeien met de esthetiek, construc-
tie en bouwhoogte (verhouding straat en straatwand) van de woningen aan de straatzijde. Voor het eerst 
moest er een goedkeuring voor het bouwwerk aangevraagd worden. De archiefstukken uit de zeventiende 
eeuw laten zien dat esthetische kwaliteit geapprecieerd werd.
Het begin van de zeventiende eeuw markeert ook het begin van geschreven voorschriften omtrent hygiene 
en veiligheid. Maar pas in de negentiende eeuw zou het stadsbestuur beseffen dat er grote stedenbou-
wkundige ingrepen nodig waren om deze twee aspecten te waarborgen. De vrije ruimte die de stad bood 
aan haar inwoners, werd langzaam ingeperkt door de toenemende dichtheid en de hiermee gepaarde 
hygiënische problemen. 
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De binnenplaats in Antwerpen
Bouwblokken werden veelal volgebouwd met voorhuizen (aan de straatzijde gelegen) en achterhuizen 
(dieper in het bouwblok gelegen). Het achterhuis had een recht op doorgang om een ontsluiting met de 
straat te hebben.
Het is vaak voorgekomen dat het achter- en voorhuis in handen van dezelfde eigenaar belandde. Hierdoor 
heeft de eigenaar volledig zeggenschap over het terrein tussen beide huizen en ontstaat hierdoor een bin-
nenplaats. De breedte van het perceel bepaalde automatisch de grootte van de binnenplaats. Het belang 
van dag- en zonlicht toetreding hield de bouwhoogte rondom de binnenplaats beperkt. 
Omdat een binnenplaats volledig privé was en er geen buren waren die hinder konden ondervinden heb-
ben de eigenaar een volledige vrijheid gehad in termen van constructie, esthetiek en afmetingen (ver-
houdingen). 
Vanaf de zestiende eeuw hebben dergelijke woningen met binnenplaatsen (stadspaleizen) hun intrede 
gedaan in  Antwerpen.

De zeventiende eeuw heeft niet veel betekent voor de bouwnijverheid van Antwerpen, los van kerkelijke 
opdrachten, wordt er niet veel nieuws gebouwd. De bestaande gebouwen, die door de demografische 
ontwikkeling, leeg staan werden opgekocht en samengevoegd. In de achttiende eeuw raakt Antwerpen 
onder Frans bewind. De Fransen nemen zaken zoals de witte gevel naar Antwerpen en trekken de kade 
recht, maar als we verder kijken zien we dat de bouwtraditie van Antwerpen werd gerespecteerd en gro-
tendeels gehandhaafd bleef.
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Achttiende eeuw
De Franse periode luidde een ommekeer in het bestuurlijk en administratief orgaan in. Maar op steden-
bouwkundig vlak valt de continuïteit met het traditionele op. Een nationaal overkoepelende wetgeving 
werd ingevoerd, maar de vrijheid op privé terrein werd gerespecteerd en behouden. 
In deze overkoepelende wet staat omschreven dat het gemeentelijk bestuur diende te waken over de veilig-
heid, de efficiënte afwikkeling van het verkeer en de vrije doorgang van straten, kaaien, pleinen en open-
bare wegen en alles wat hierbij kwam kijken.
De ingevoerde vergunningsstelstel verplichtte de burgers een bouwaanvraag neer te leggen bij de burge-
meester, die op zijn beurt het advies van de stadsbouwmeester opvolgde. 
In de Franse periode bleek nogmaals de scheiding tussen privé en publiek, namelijk de gevelwand, de 
plek waar het bestuur zich kon laten gelden tegenover de particulieren. Het is ook in deze periode dat het 
bestuur een eenvormigheid streefde in het stadsbeeld. Het terugdringen van uitsprongen, het vervlakken 
van de gevelwand en het bepleisteren van gevels zijn de meest kenmerkende eigenschappen uit de Franse 
periode.
Ook zijn de meeste hoekpanden op de hoek afgeknot. Dit hield in dat de hoek twee meter aan beide 
zijden afgeschuind werd. Constructieve gevolgen van dit fenomeen was dat hoekwoningen niet meer met 
een gebruikelijke zadeldakconstructie vervaardigd konden worden. De afgeknotte daken maakten het wel 
mogelijk continue lijstgevels, die de hoek om gaan, te creëren. 

In de achttiende eeuwse architectuurtractaten werden de streekgebonden verschillende bouwtradities 
steeds genoemd als een belangrijk aspect waar een architect kennis van diende te nemen. D’aviler om-
schrijft in Cours d’Architecture dat het bestuderen van de ordes niet voldoende is. Een goede architect 
dient zicht te verdiepen in het bestuderen van de plattegronden, de distributie van de ruimtes en de deco-
ratie van gevels. De verschillende naties bouwden volgens hun eigen traditie, smaak, behoeften en klimaat. 
De goede architect diende hier eveneens kennis van te nemen. De omschrijving van D’aviler zien we 
sterk terugkomen in de ontwerpen uit de achttiende eeuw. Vooral de plattegronden werden aangepast aan 
lokale woon- en bouwtradities.



fig. 5 - Antwerpen in 1868
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Bewegingsvrijheid op het gebied van bouwen en wonen is van belang geweest bij het aantrekken van in-
woners en de groei van de stad veilig te stellen. De wetten en regels, oorspronkelijk gewoontes en later de 
gewoonterecht, hebben zich naar mate de stad verdichtte geleidelijk aan gevormd. De wet- en regelgeving 
is een cumulatie van burenkwesties, leefcomfort, brandveiligheid en later hygiënische kwesties. Pas in de 
negentiende en twintigste eeuw ontstaan er wetten die minimale eisen van woonruimte vragen. 
Het stratennetwerk in en rondom Antwerpen heeft sinds het ontstaan van Antwerpen economisch een 
belangrijk rol gespeeld. De wegen verbinden Antwerpen namelijk met omliggende steden en markten. 
Vanaf water en binnenland makkelijk bereikbaar stadscentrum, waar de markten zich bevinden, betekend 
een aantrekkelijk omgeving voor handelaren. De stad heeft hierdoor vanaf het ontstaan van de stad bev-
oegdheid over het stratennetwerk gehad en later ook over de panden en gevels aan straat. De scheiding 
tussen openbaar domein en privé, straat en perceel, betekende ook de scheiding tussen het gezag van de 
overheid en kwesties die tussen buren opgelost worden.
De smalle en diepe percelen van Antwerpen hebben de plattegrond type doen bepalen en ook die van de 
Stadspaleizen. De plattegronden van stadspaleizen bestaan veelal uit drie smalle, naast elkaar liggende, 
percelen waarvan de uiterste twee de leefruimten vormen en het middelste perceel de binnenplaats vormt. 
Een ander, veel voorkomend type is het voor- en achterhuis. Hierbij valt het voor- en achterhuis onder 
dezelfde eigenaar, meestal is het voorhuis een diephuis die vervolgens verbonden wordt met het achter-
huis. Hierdoor ontstaat een L of U-vormige stadspaleis met de binnenplaats grenzend tegen de buurman. 
De wooncultuur van Antwerpen is lange tijd bepaald door het diephuis, een woning opgebouwd uit een 
voorkamer met daarachter een lineaire sequentie van leefruimten. 
In het volgende hoofdstuk zal onderzocht en omschreven worden wie de kunst- en architectuurtaal in 
Antwerpen bepaald hebben, door wie zij zijn beinvloed en wat voor invloed dit op het Antwerpse 
stadspaleis gehad heeft. 

H1. Antwerpen: Het Bouwblok, 
de verkaveling en het type.

Conclusie

fig. 6 - Antwerpen huidige 
situatie
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Inleiding1

De renaissance was de eerste internationale kunststroming waarin het gedrukte woord en bovenal het 
gedrukte beeld een belangrijke rol speelden. Een van de grootste voordelen van het gedrukte werk is de 
verspreiding ervan geweest. Mede dankzij het gedrukte werk werden ideeën over heel Europa verspreid. 
In het volgende hoofdstuk zal de renaissance, barok en classicisme worden behandeld. Hierbij zal worden 
geprobeerd de evolutie en de kruisbestuiving tussen de stijlen en de invloeden op Antwerpen aan te duid-
en. We beginnen hiervoor in de 15de eeuw van Italië wanneer de teksten van Vitrivius worden gevonden 
en gebruikt worden door Alberti, Brunelleschi en vele anderen.
De evolutie van de stijlen door tijd en geografie zijn een belangrijk gegeven in het volgend hoofdtuk. De 
renaissance heeft zich weten te verspreiden via Italië (waarschijnlijk vooral via Brugge) naar Antwerpen. 
Classicisme heeft een ander weg afgelegd, namelijk eerst via Italië (barok) naar Frankrijk en via Frankrijk 
naar Antwerpen.
In de klassieke leer hielden architecten zich niet alleen bezig met het vormgeven van ruimten in de zin van 
gebouwen maar zij waren naast architecten ook schilders en beeldhouwers. Het begrip schilder/architect 
of architect/schilder zal dan ook in dit hoofdstuk behandeld worden.

In het volgende hoofdstuk zal gekeken worden welke internationale stromingen invloed hebben gehad 
op de bouwkunst van Antwerpen. Hoe de Antwerpse kunstenaar/architect beïnvloed is geraakt en hoe de 
kennis in het buitenland Antwerpen heeft betreden.

H2. Internationale invloeden 
Europese (rol)modellen in relatie tot 
Antwerpen

1 - Dit hoofdstuk is deels 
opgebouwd uit onderzoeken 

die Dirk Laporte, Universi-
teit Antwerpen (afdelingen 

interieurarchitectuur en 
erfgoedstudies) met mij 

gedeeld heeft. Ik ben hem 
hier dankbaar voor.
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De schilder/architect2

Voordat we beginnen is het nuttig de term schilder/architect toe te lichten.
In de klassieke tijden werd de term architect samen gebruikt met disciplines zoals beeldhouw- en schil-
derkunst. De term architect wordt allereerst door Vitrivius en vervolgens door Alberti omschreven als 
iemand die de wetenschap van het tekenen beheerst en iemand die bekwaam is met de schone kunsten, 
dus ook schilderkunst.
Italië, vanaf de veertiende eeuw, is de plek waar architectuur een belangrijk rol speelde bij het ontwerpen 
van fresco’s en schilderijen. De reden hiervoor is omdat kunstenaars niet alleen bekwaam zijn in het uit-
beelden van architectuur, maar ook thuis zijn in antieke kunsten en vooral belangrijk, perspectiefleer. De 
term en beroep architect behoorde, samen met andere kunstvelden, tot dezelfde werk en interesse veld. 
Hierdoor kent Italië tijdens de renaissance niet alleen schilder/architect, maar ook beeldhouwer/architect, 
goudsmit/architect, timmerman/architect, schrijver/architect en steenhouwer/architect.
Sebastian Serlio was een van de eerste kunstenaar/architecten die renaissance stadsgezichten zou schil-
deren. Italië kende niet alleen schilder/architect, maar ook beeldhouwer/architect, goudsmit/architect, 
timmerman/architect, schrijver/architect en steenhouwer/architect.

Teksten van Vitrivius in België 
Aan het einde van de 14de eeuw worden de teksten van Vitrivius (De Architectura libri Decem oftewel De 
Bouwkunst in tien delen) in de kloosterbibliotheek van St. Gallen (Zwitserland) door Poggio 
Bracciolini en Cencio Rustici gevonden. Volgens Krinsky3 is het werk van Vitrivius reeds bekend bij een 
aantal architecten en worden deze al voor de vondst gebruikt en toegepast. Maar pas na 1416, met de op-
komst van de renaissance, zouden de teksten en opvattingen van Vitrivius een veel groter invloed hebben 
op de architectuur. 
In de vijftiende eeuw beginnen kopieën te circuleren in Italie en kort hierop volgt de interpretatie van 
Leon Battista Alberti (1443, De re aedificatoria oftewel Kunst van het bouwen). 

In 15084 maken Philips van Bourgondië en schilder Jan Gossaert een reis naar Rome. Philips was destijds 
bekend met de teksten van Vitrivius en het is bekend dat hij samen met Paus Julius II hierover gedachtes 
heeft uitgewisseld. Jan Gossaert zijn doel van de reis is het tekenen en bestuderen van monumenten. Na 
zijn reis vertoont zijn werk renaissance invloeden uit Italië (bijv het altaar in de Sint-Romboutskathedraal 
te Mechelen). Hiermee introduceert Gossaert de renaissance in de Lage Landen.
In 15274 wordt Pieter Coecke van Aelst opgenomen als vrijmeester in de Sint-Lucasgilde als schilder en 
drukker. Vanaf dat moment gaan vele Brabantse schilders in leer bij Pieter Coecke van Aelst, zoals Frans 
Floris de Vriendt, die later veel invloed zal hebben op de architectuur van Antwerpen.
Hoe de precieze kennisoverdracht vanaf Serlio naar Antwerpen is verlopen, is niet duidelijk aan te geven. 
Wel zijn er twee sleutelfiguren die voor vaste voet in Brabant hebben gezorgd, namelijk, Lambert Lombard 
(Luik) en Pieter Coecke van Aelst (Antwerpen).
De lijn van Jan Gossaert wordt ondertussen voortgezet door Lambert Lombard te Luik. Lambert 
Lombard ruilt de schilderkunst in voor architectuur om nieuwe vormen, uit de renaissance, in bouwkunst 
te vertalen. Ook Lombard kon het geluk genieten een reis naar Rome af te leggen. Tijdens zijn reis in 1537 
is Lamberd Lombart een van de gelukkige om het boek van Serlio, die dan kort geleden gepubliceerd is, 
mee te nemen naar Brabant. Na terugkeer richtte Lombard een academie op in Luik naar Italiaans model 

4 - Tijs, R. (1999) p.27

5 - Ibid

2 - Lombaerde, P. (2014) 
p. XIV

3 - Krinsky, C. (1967) 
p.36.
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waar ook Frans Floris de Vriendt een korte tijd in leer zou gaan. 
Een directe verbintenis tussen Lambert Lombard en Pieter Coecke van Aelst is niet te vinden. Het element 
dat hun verbind is de gemeenschappelijke interesse in de nieuwe vormentaal en studenten die van beide 
meesters geleerd hebben. 
De publicatie van Sebastiano Serlio’s traktaten gebaseerd op Vitrivius is van groot belang geweest voor de 
renaissance (1537, I sette Libri dell’ architectura oftewel Reeks werken over architectuur). In 1539 wordt 
het werk van Serlio in Antwerpen vertaald en gepubliceerd door Pieter Coecke van Aelst. De publicatie, 
genaamd “Generale reglen der architecturen op de vyve manieren van edificie”, is van groot invloed ge-
weest op de kunstenaar/architect uit de Lage Landen.
Coecke zijn Nederlandse versie betekende dat Antwerpen eerder over een Nederlandse versie beschikte 
dan Frankrijk van een Franse versie. Later zou Coecke zijn boek vertalen naar het frans en ook duits. Dit 
gebeurde allemaal zonder weten van Serlio.

Frans Floris de Vriendt en zijn Kunstenaarswoning
Frans Floris de Vriendt (Antwerpen, 1520 - 1570) is na Lombard en van Aelst een volgende sleutelfiguur. 
Hij was de tweede zoon van een architect-steenhouwer en dit heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat hij 
al snel in leer ging aan de academie van Lambert Lombard te Luik. Het feit dat Lombard recent uit Italië 
terug was, met nieuwe inzichten, moet ook bepalend zijn geweest de reis naar Luik af te leggen. 
Frans Floris de Vriendt was de eerste die de nieuwe vormentaal toe zou passen op een woning, en wel op 
zijn eigen woning.
Al voordat Rubens zijn woning aan de Wapper compleet had, heeft Frans Floris zijn woning aan de 
Arenbergstraat compleet met beelden en schilderingen (1565). Dit is in alle opzichten een eerste voor 
Antwerpen. Allereerst is het een kunstenaarswoning, een complete renaissance bouwwerk en Frans 
Floris de Vriendt is tevens het begin van de vele schilder/beeldhouwer/architect die Antwerpen hierna 
zou kennen6.
De kunstenaarswoning was in die tijd een veelvoorkomend type in Italië en hoogstwaarschijnlijk is Frans 
Floris geïnspireerd door Italiaanse schilders/architecten die hun eigen woning decoreerden. De woning 
van de kunstenaar is altijd belangrijk geweest in het uitten van stijl en kunde. Hij krijgt hierbij de mogelijk-
heid theorie en praktijk te verbinden en de woning wordt een visitekaartje voor mogelijke opdrachtgevers. 
Vanaf de zestiende eeuw zou de kunstenaarswoning zich regelmatig in Antwerpen vertonen.
Eenmaal voet op grond in Antwerpen breidt de invloed van de renaissance zich steeds verder uit. De 
traktaten die gepubliceerd worden in Italië worden heel snel opgepikt door Antwerpse kunstenaars en 
vertaald. 

Architectuurtraktaten
In 15457 worden boeken van Serlio over geometrie en perspectief gepubliceerd. Beide boeken worden 
vrijwel direct naar het Nederlands vertaald door Hans Vredeman de Vries. In 15498 publiceert Coecke 
een verbeterde versie van het vierde boek van Serlio. In 1560 en respectievelijk 1563 publiceert Hans 
Vredeman de Vries twee werken die ingaan op het gebruik van perspectief op een twee dimensionaal vlak. 

In de zeventiende eeuw volgen kunstenaars zoals, Rubens, Cobergher en Jordaens de lijn uitgestippeld 
in de zestiende eeuw. Ook in de zeventiende eeuw speelt Italië een belangrijke rol als bron van inspiratie. 

6 - Lombaerde, P. (2014) 
p. XIV

7 - Tijs, R. (1999) p.75

8 - Ibid.
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Wenceslas Cobergher
Voor we met Rubens beginnen moeten we een andere kunstenaar bespreken, Wenceslas Cobergher. 
Zijn kunde als schilder zorgt ervoor dat hij aangewezen wordt als hofarchitect. Vooraleer aangewezen te 
worden als hofarchitect heeft Cobergher 20 jaar in Rome en Napels geleefd. Tijdens deze periode heeft 
Cobergher 4 boeken gepubliceerd (medailles, architectuur, schilder- en beeldhouwkunst en representatie 
van goden). Ook heeft Cobergher werken van Serlio en Palladio kunnen bestuderen tijdens zijn verblijf. In 
Italië is Cobergher veelal bezig als schilder. Hij kopieert het werk van onder andere Michelangelo, Giulio 
Romano maar vooral Raphael. 
In 1604 keert Cobergher terug naar de Lage Landen waarna hij in 16059 aangesteld wordt als architect/
ingenieur. De aanstelling van Cobergher gaat gelijktijdig gepaard met het katholiek ‘herstel’ van Antwer-
pen. In korte tijd is hij betrokken bij het realiseren van veel nieuwe bouwwerken. Hij houdt zich steeds 
meer bezig met ingenieurswerk en ook zijn er geen schilderijen van Cobergher te vinden na de periode 
van 1605. 

Rubens en Palazzi de Genova
Rubens was allereerst een schilder en ook heeft hij talloze interieurs en boek illustraties ontworpen. Zijn 
naam staat niet zo zeer bekend als architect, maar zijn traktaat ‘Palazzi de Genova’ zou de aandacht en 
interesse van vele architecten opwekken. 
Rubens genoot een humanistische opleiding in Keulen en vervolgens in Antwerpen. In Antwerpen zou 
hij leren van schilders zoals Tobias Verhaecht, Adam van Noort en Otto van Veen. In mei 1600 vertrekt 
Rubens naar Italië waar hij in Venetië, Florence en Rome kunstwerken bestudeerd. In 1608 keert Rubens 
terug naar Antwerpen als hofschilder van de Aartshertogen Albrecht van Oostenrijk en Isabella van 
Spanje.
Veertienjaar na zijn terugkeer wordt Palazzi di Genova gepubliceerd. Een traktaat bestaande uit platte-
gronden, doorsneden en geveltekeningen van aristocraat woningen (palazzi) uit Genova. Het traktaat is in 
eerste instantie als privé werk gedrukt door Plantin-Moretus, maar al snel wordt het verspreid.
Rubens hoopte met zijn opgedane kennis en inspiratie uit Italië bij te dragen aan het herstel en aanzien van 

afb. 1 - œillade van het 
Rubenshuis

9 - Lombaerde, P. (2014) 
p. 45
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Antwerpen. De reden waarom in Palazzi di Genova op woningen focust is omdat Rubens, net als 
Aristotles, geloofd dat privé woningen bijdragen aan de gezondheid van de stad10.
Door zijn interesse in Vitrivius, Palladio en Alberti en verblijf in Italië raakt Rubens bekend met architec-
tonische concepten zoals de relatie tussen privé en publieke ruimten. De opgedane kennis heeft Rubens di-
rect op zijn eigen woning toegepast. De tuin, paviljoen, portico en entree zijn zo samengesteld dat zei een 
perspectief vormen, later omschreven door Girard Desargus en Abraham Bosse als œillade (een ervaring 
die door zicht en hersenen word gevoed).
De œillade van Rubens heeft een verhouding van 1:3 (zie afbeelding). Dit zorgt ervoor dat het paviljoen 
volledig te zien is wanneer de bezoeker vanaf de straat door de deur naar binnen loopt of kijkt.
Tijdens zijn verblijf in Genova ontdekte Rubens dat het aaneenschakelen van palazzi’s bijdraagt aan de 
beleving van het stedelijk weefsel en deze aantrekkelijker wordt (Rubens and Lombaerde, p.113). Hierdoor 
wordt het mogelijk de stad en stedelijk weefsel vanaf een ander perspectief te benaderen dan vastgesteld 
door de middeleeuwse verkaveling en rooilijn.

De publicaties van Pieter Coecke van Aelst, Hans Vredeman de Vries en Peter Paul Rubens concluderen 
we dat Antwerpen het centrum is geweest voor de klassieke leer in de Lage Landen. Door politieke en 
economische omstandigheden heeft het werk van Rubens niet veel invloed gehad op de bouwkunst van de 
Zuidelijke Nederlanden (behalve zijn eigen woning, de Rubenshuis). In contrast met de Zuidelijke 
Nederlanden zijn de voorbeelden uit Palazzi di Genova opgepakt door Noord Nederlandse architecten 
zoals Joan Huydecoper, Constantijn Huygens, Philips Vingboons en Jacob Lois11.
Rubens heeft, mede door zijn diplomatieke relaties, zijn publicatie buiten de Zuidelijke Nederlanden wet-
en te verspreiden. Het feit dat zijn werk een catalogus met voorbeeld woningen in plaats van een 
theoretisch werk is geweest heeft ervoor gezorgd dat zijn werk door een breder publiek werd opgepikt. 

In de zeventiende eeuw gebeurd er op het vlak van architectuur vrij weinig.
De opdrachten die worden uitgegeven zijn afkomstig van de kerk en heeft een sterke barokke taal. De kerk 
wilt namelijk aanzien winnen bij het volk en architectuur is hiervoor uitermate geschikt en speelt ook een 
belangrijk rol. Denk hierbij aan de Carolus Borromeus kerk en vele andere kerken die tijdens het katholiek 
herstel gebouwd worden.
De stagnatie in architectuur, kunst en kunstenaars van Antwerpen doet de nodige zorgen opwekken bij het 
stadsbestuur en Antwerpse kunstenaars. Om de achteruitgang tegen te gaan en nieuwe kunstenaars op te 
leiden wordt er in 1663 besloten de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten op te richten.

10 - Rubens, P. and Lom-
baerde, P. (2002) p.83

11 - Breedveldt Boer, I. 
(2003) p.60
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Koninklijke Academie voor Schone Kunsten  
In 1663 wordt de Academie opgericht naar Italiaanse voorbeelden en de Academie Royale de Peinture 
et Sculpture in Parijs12. Verwacht wordt dat de Academie opnieuw kunstenaars naar voren zou brengen. 
Naast schilderen en beeldhouwen richtte de Academie zich ook op architectuur. De Dekens van st. Lu-
cas beheerden de Academie tot aan de achttiende eeuw. In 1741 besluit de deken van het gilde wegens 
financiële moeilijkheden onderwijs aan de Academie te stoppen. Hierop grijpt een groep van Antwerpse 
kunstenaars/architecten in. Deze groep van architecten zoals H.F. Verbrugghen, A. van Papenhoven, J.C. 
de Cock, Michiel van der Voort en Bauerscheit de Oudere en de Jongere zochten inspiratie in de 
Noordelijke Nederlanden maar ook vooral in Frankrijk. De Parijse academie had toen al bewezen dat 
goed onderwijs, onafhankelijk van de gilde, ten goede kwam van de architectuur en kunst. Abraham Ge-
noels, in Parijs werkzaam geweest voor Lebrun, maakte in dezelfde periode ook de oprichting van de 
Academie Royale d’Architecture mee. Eenmaal terug in Antwerpen droeg Genoels zijn inspiratie en en-
thousiasme over aan Antwerpse kunstenaars. In 1741 wordt Jan Pieter Bauerscheit de Jongere directeur 
van de vernieuwde Academie.

Jan Pieter Bauerscheit de Jongere
De laatste invloedrijke kunstenaar uit de Antwerpse lijn van schilder/beeldhouwer/architect die behan-
deld zal worden is Jan Pieter Bauerscheit de Jongere (Antwerpen 1699 - 1768). Geboren als zoon van 
een beeldhouwer, Jan Pieter Bauerscheit de Oudere, heeft hij van huis uit veel op het vlak van kunst 
meegekregen. Na de dood van zijn vader zette de Jongere het bedrijf voort en kwam het accent te liggen 
op architectuur. Ook zette de Jongere het werk voort van een reeks Antwerpse kunstenaars, waaronder 
Abraham Genoels en Hendrik Frans Verbrugghen.
Publicaties die voor de Jongere van invloed zijn geweest en waarin de Franse architectuur werd verspreid 
waren de edities van D’Avilers Cours d’Architecture uit 171013. Het traktaat is een bewerking van d’Aviler 
op het werk van Vignola.
De ontwikkelingen in Europa en de richtlijnen van de Academie Royale d’Architecture werden niet een-
op-een gekopieerd door de Jongere. Maar hij pastte deze aan aan de Antwerpse bouwtraditie. Dezelfde 
werkwijze werd destijds gehanteerd door de Parijse architecten. Hierdoor ontstonden de typische Parijse 
Hôtels. Deze werkwijze komt voort uit de achttiende eeuwse architectuurtraktaten. Hierin werd het be-
lang van streekgebonden bouwtradities als belangrijk aspect aangegeven en een architect moest hier op 
de hoogte van zijn. De plattegronden ontworpen door de Jongere tonen deze werkwijze en voor Antwer-
pen betekende dit het voortborduren op de traditie van diephuis, een open plattegrond en leefruimten 
gegroepeerd rondom de binnenplaats.
In de loop van de achttiende eeuw werd de Hôtel plattegrond minder formeel dan de omschrijvingen van 
D’Aviler. Bijvoorbeeld, de onregelmatige percelen dwingt de architect inventief om te gaan met zaken zoals 
distributie, representativiteit en symmetrie (Hotel de Matignon als voorbeeld).

12 - Ibid.

13 - Breedveldt Boer, I. 
(2003) p.29
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1500 1600

Sebastian Serlio 1475 - 1554

Pieter Coecke van Aelst 1502 - 1550

Lamberd Lombard 1505 - 1566
Cornelis Floris de Vriendt 1513 - 1575

Hans Vredeman de Vries 1527 - 1609

Wenseclas Cobergher 1557 - 1634

Leon Battista 
Alberti
1404 - 1472 Pierre le Meut

P.P. Rubens 1577 - 1640

Jacob Jordaens 1593 - 1678

De renaissance en herontdekking van Vitrivius’ teksten heeft op de Antwerpse schilder/architect veel inv-
loed gehad. De wil om de nieuwe stroming binnen kunst en architectuur te leren uitte zich in de vele reizen 
afgelegd door de schilder/architect naar Italië. De kunstenaar deed ter plekke ervaring en kennis op en 
bracht dit mee in de vorm van gedrukt en getekend werk. De komst van Vitrivius’ teksten kunnen we als 
beginpunt beschouwen in een lijn van vele Antwerpse schilder/architecten.
Economisch welvaart heeft een belangrijke rol gespeeld voor de positie van Antwerpen en de Antwerpse 
kunstenaar. De rijke zakenmannen van Antwerpen hebben altijd een manier om de rijkdom te uitten 
gezocht en veelal gebeurde dit door middel van kunst en architectuur. Dit kan natuurlijk niet het enige 
drijfveer geweest zijn van de architect, maar het is wel met zekerheid te zeggen dat Antwerpen vanaf de 
zestiende eeuw het middelpunt van de Lage Landen op het gebied van kunst en architectuur is geweest. 
Niet alleen de kunstenaar besefte het belang van kennis en kunde, maar ook de overheid. Zij besefte ook 
dat het meer interesse opwekt in de stad en de architectonische kwaliteit van de stad ten goede doet. 
Hierdoor was het voor beiden van belang nieuwe kunstenaar/architecten op te leiden. In de zestiende en 
zeventiende eeuw gingen er leerlingen in leer bij bij kunstenaars die of net terug uit het buitenland waren 
of zich hadden neergezet als meester. Vanaf de zeventiende eeuw werd de Academie opgericht die zich 
vanaf dat punt bezig hield in het opleiden van kunstenaars en waar meester kunstenaars aan doceerden. 
Ook bij het opzetten van de Academie werd er gekeken naar internationale voorbeelden. De oprichting 

H2. Internationale invloeden
Conclusie
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1700 1800

1592 - 1669
Augustin-Charles D’Aviler 1653 - 1701

Fisher von Erlach 1656 - 1723

Jan Pieter Bauerscheit de Jongere 1699 - 1768

in 1663 ging volgens Italiaanse en Franse voorbeeld. Vervolgens, wanneer de overheid wegens financiële 
moeilijkheden stopt met het financieren van de Academie, herstructureren Antwerpse kunstenaars de 
Academie naar Frans voorbeeld (Academie Royale d’Architecture).
In de tijdlijn van Antwerpse kunstenaars is er  na Jacob Jordaens een discontinuïteit te zien. De politieke 
gebeurtenissen rond dezelfde periode hebben Antwerpen onder druk gezet en de kunstenaar heeft hier 
ook de nodige effecten van ondervonden. Handel, economie en demografie gingen na de Val van Antwer-
pen (1585) achteruit.
De Antwerpse schilder/architect heeft enerzijds de internationale stromingen van dichtbij gevolgd en 
onderzocht maar anderzijds ook aan de lokale bouwtraditie’s van Antwerpen gehouden. Dit is onder an-
dere te zien in het werk (ook geschreven werk) van Jan Pieter Bauerscheit de Jongere. Wat dit concreet 
inhoud zal onderzocht en beschreven worden in het volgende hoofdstuk.
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‘Onze lezers moeten niet verbaasd zijn wanneer zij horen dat bescheiden huizen als paleis worden aange-
duid, een benaming die in onze taal is voorbehouden aan de behuizingen van koningen en prinsen of aan 
openbare gebouwen. Het Italiaanse woord palazzo strekt zich, in Rome en in het algemeen in heet Italie uit 
tot de huizen van edelen of rijke burgers, en staat in het Frans gelijk aan het woord hotel’.1

De casussen (zes in totaal) in het volgende hoofdstuk zijn gericht op het Antwerpse stadspaleis. De casus 
keuze is aan de hand van drie gegevens gedaan. Allereerst is er gekeken naar beschikbaarheid van ma-
teriaal. Hiervoor wil ik Johan Veeckman, adjunct-coördinator archeologie en monumentenzorg van de 
stad Antwerpen, bedanken. Vervolgens is de wijze van opbouw, vanuit voor- en of achterhuis van belang 
geweest.
De stadspaleizen gebouwd tot en met de zeventiende eeuw zijn knusse en traag-in-vorm gegroeide wonin-
gen. De geleidelijke vorming van een dergelijk stadspaleis zal worden onderzocht aan de hand van perceel 
tekeningen die de evolutie van de stadspaleis door de tijd heen weergeeft. Hierbij zal ook de ontwikkeling 
vanaf voor- en of achterhuis meegenomen worden.
Plattegronden per casus worden gebruikt om de relatie tussen binnenplaats en de inwendige distributie 
van leefruimten beter te begrijpen. De representativiteit van een stadspaleis is altijd van belang geweest en 
gevels per casus zijn uitgewerkt en vervolgens gebruikt om de representativiteit en oriëntatie van het stad-
spaleis te onderzoeken. Als laatst zijn de kenmerken als conclusie in de vorm van schema’s gevisualiseerd.

H3. Stadspaleizen van Antwerpen
Typo-Morfologsiche onderzoek naar 

Antwerpse stadspaleizen.

1 - castex, J. (1990) p.154

afb. 1 - Huidige situatie 
Antwerpen

Stadspaleizen
Casussen
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Jordaenshuisfig 1. - Gevel binnenplaats 
noordoostzijde

afb 1. Rechterpagina - 
situatie Jordaenshuis



0 10 20 50m

Re
yn

de
rst

ra
at

H
H

 G
ee

sts
tra

at

Hoogstraat



42

Het Jordaenshuis ontleend haar naam van de Antwerpse barokschilder Jacob Jordaens (1593 - 1678). De 
geschiedenis van het Jordaenshuis loopt verder terug dan 1618. Op 15 januari 1618 (fig. 4) koopt Jordaens 
een achterhuis (bestaande uit twee gekoppelde achterhuizen, huidige oostvleugel) met recht op doorgang 
langs de Hoogstraat1 (fig. 3). Jordaens gebruikt het achterhuis als zijn atelier, hierdoor is het van belang 
zijn noorderlicht te garanderen. De binnenplaats, die tien nog een tuin was, heeft het atelier van noorder-
licht voorzien.
Het Jordaenshuis kent een opportunistische volgt een opportunistische manier van ontwikkeling. Omlig-
gende bebouwing wordt toegevoegd wanneer de eigenaar welgesteld is en wanneer het financieel achteruit 
gaat krimpt het Jordaenshuis in bouwmassa. Een opvallend aspect binnen deze ontwikkelingen is dat de 
binnenplaats als principieel element overeind blijft, want na afbouw van de massa (leefruimten) blijft de 
binnenplaats haar vorm houden.
De binnenplaats krijgt vorm in 16392 (fig. 4). De uitgestrekte U-vorm, waarbij twee achterhuizen gekop-
peld worden met een voorhuis, zorgt voor een half open binnenplaats. De buren aan de Reynderstraat 
hebben hierdoor direct zicht op de binnenplaats. 
Ruim anderhalf eeuw later worden meer percelen aan het Jordaenshuis toegevoegd waardoor het huis 
meerdere ontsluitingen met meerdere straten heeft3 (fig. 4. 1792). Hierna begint het Jordaenshuis in bouw-
massa te krimpen. De leefruimten, voorheen van het Jordaenshuis, worden niet afgebroken maar gesplitst 
en toegevoegd aan anderen woningen. 
De binnenplaats krijgt hierdoor een andere betekenis in termen van oriëntatie en circulatie. De volledige 
omsluiting van leefruimten rondom de binnenplaats wordt onderbroken, waardoor de representatieve 
route verschuift. 
De entree-as naar binnenplaats is door de eeuwen heen ook verandert. Waar voorheen (fig. 4 tot en met 
1823) de west-oost as de representatieve entree vormt (fig. 9 & 11, gevels ontworpen door Jordaens) wordt 
nu de voormalige koetspoort als hoofdentree gebruikt (fig. 7).
De opportunistische werkwijze en de binnenplaats als het principieel element komt nogmaals in de peri-
ode 1823 - 2016 naar voren.

3 - Tijs, Rubens and Jor-
daens, 1984 p.265

2 - Ibid. p275

3 - Ibid. p275
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1792 1823 2016

1618 1639 1787

fig. 2 - Rechtsboven: 
straatprofiel Jordaenshuis

fig. 3 - Rechtsonder: 
binnenplaats in het 

bouwblok

fig. 4 - Ontstaansgeschie-
denis Jordaenshuis
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Binnenplaats 
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Plattegrond begane grond (huidige situatie)

fig 5 - Jordaenshuis
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Plattegrond eerste verdieping (huidige situatie)

fig. 6 - Jordaenshuis
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Binnenplaatsgevel noord

fig. 7 - Jordaenshuis
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Binnenplaatsgevel oost

fig 8 - Jordaenshuis
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Binnenplaatsgevel zuid

fig. 9 - Jordaenshuis

0 1 2 5



49

Binnenplaatsgevel west

fig. 10 - Jordaenshuis
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Mercator-Orteliushuis
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Het Mercator-Orteliushuis ontleend haar naam van de Antwerpse aardrijkskundige Abraham Ortelius die 
het huis zou hebben bewoond. De woning in haar huidige situatie is grotendeels in de zeventiende eeuw 
gevormd.
De Kloosterstraat is een van de oudere uitvalswegen van het oude Antwerpen (het Steen) die het met de 
Sint-Michielsabdij verbond. Hierdoor is er al tijdens de elfde eeuw sprake van een redelijk volgebouwde 
Kloosterstraat1. Grotendeel van de bebouwing bestond uit voorhuizen haaks of paralel tegen de straat aan.
In de zestiende eeuw wordt er gesproken over het huisnummer 15ab, 15c en 15d. Dit bestond minstens uit 
twee voorhuizen, een achterhuis, een binnenplaats, een waterput en hoven. In 1542 wordt er hieraan een 
perceel aan de Lange Ridderstraat toegevoegd waardoor het perceel het bouwblok van straat naar straat 
overbrugt (fig. 3 situatie in 1610).
De oorsprong van het Mercator-Orteliushuis ligt dus bij twee naast elkaar liggen voorhuizen en hieraan 
gekoppeld een achterhuis. Het samenvoegen van bestaande gebouwen zien we, net als in het Jordaenshuis, 
ook bij het Mercator-Orteliushuis terug komen.
De de binnenplaats vindt haar oorsprong in de L-vorm uit 1610. In 1698 wordt er een achterhuis, paralel 
aan de Kloosterstraat, gebouwd en wordt het perceel ten westen van het Mercator-Orteliushuis toegevoegd 
waardoor de binnenplaats volledig omsloten wordt (fig. 3 1748).
De oriëntatie van het Mercator-Orteliushuis is tweezijdig. De Ridderstraat zijde is gebruikt als koets entree 
met een symmetrische as tegen de tuingevel aan (fig. 8). De representatieve zijde is dus de Ridderstraat-
zijde en hierdoor ook representatiever dan de Kloosterstraat gevel. Dit verklaard de symmetrische in clas-
sicistische stijl uitgevoerde gevel met zuilen en een balkon in het middenrisaliet. De Kloosterstraat gevel 
(fig. 9) is zes traveeën breed en a-symmetrisch. Het traditionele karakter van de Kloosterstraat gevel is 
mede te danken aan het samenvoegen van meerdere bestaande voorhuizen. 
De binnenplaats gevels vormen geen geheel (fig. 6 & 7). De representatieve as en zijde zijn ook weer hier 
duidelijk leesbaar. 
De ontwikkeling vanaf voorhuis zorgt ervoor dat de woning niet in delen wordt gesplitst, maar het houd 
haar bouwmassa redelijk constant. De aanpassingen aan het geheel (fig. 3 1920) zijn van industriële aard. 
De eigenaar, een verfproducent, transformeert het geheel naar productieplek en de Kloosterstraat zijde 
wordt gebruikt als verfwinkel. Omdat de Kloosterstraatzijde een publieke functie vervuld krijgt de gevel 
ook meer representatieve waarde.

afb 1. p. 50 - Gevel binnen-
plaats

fig 1. p. 51 - situatie Mercator 
- Orteliushuis

1 - AG Vespa, 2012, p.23
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Plattegrond begane grond

fig. 4 - Mercator-Orteliushuis
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Plattegrond eerste verdieping

fig. 5 - Mercator-Orteliushuis
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Koergevel noord

fig. 6 - Mercator-Orteliushuis
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Koergevel zuid

fig. 7 - Mercator-Orteliushuis
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Tuingevel

fig. 8 - Mercator-Orteliushuis
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Straatgevel - Kloosterstraat

fig. 9 - Mercator-Orteliushuis
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Het Rockoxhuis ontleend haar naam van burgemeester Nicolaas Rockox (1560-1640). Nicolaas Rockox 
koopt in 1603 het huis genaamd St. Jacob, waarschijnlijk ook ‘Den Gulden Rinck’ genoemd. Tegelij-
kertijd koopt Rockox het aanpalende huis nr. 12. en voegt beide huizen (fig. 4 1603) samen tot een groot 
stadspaleis in renaissancestijl.
Het Rockoxhuis is op een formele wijze ontstaan. Twee naast elkaar liggende wonigen vormen een L-vorm 
(fig. 4 1603) waarna een achterhuis paralel aan straat wordt toegevoegd en de binnenplaats volledig 
omsloten wordt door het aansluiten van achter- en voorhuis (fig. 4 2016). Waarschijnlijk heeft de functie 
en representatie van de burgermeester invloed op de formele verschijning gehad. De opportunistische 
werkwijze van bijv. het Jordaens- en Mercator-Orteliushuis is hier minder aanwezig. Wel worden ook hier 
bestaande woningen opgekocht en samengevoegd tot een geheel.
De kleine binnenplaats is al volledig omsloten in de situatie van 1602. Te zien is dat de noordvleugel 
duidelijk smaller is. Hieruit is vast te stellen dat de westvleugel de representatieve kamers bevat. 
De straatgevel (fig. 5) geeft de interne structuur niet bloot. Het laat het geheel zien als twee aparte wo-
ningen. De barokke poort aan de westzijde toont nogmaals de representatieve route door de westzijde 
heen. 
Het formele karakter komt terug in de binennplaats gevels. De samenhang tussen de gevels en binnenp-
laatsen (fig. 7 & 8) toont dat het Rockoxhuis naar de binnenplaats toe is gericht. 
Dankzij de formele verschijning van het Rockoxhuis zijn entree en circulatie rondom de binnenplaats 
nauwelijks aangetast en zijn deze nog altijd op plattegrond duidelijk leesbaar.

fig 1. p. 60 - Situatie 
Rockoxhuis

afb 1. p. 61 - Binnenplaats 
Rockoxhuis

Straatgevel - Keizerstraat

fig. 2 -Rockoxhuis
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1602 1603 2016

Kipdorp

Binnenplaats Rockoxhuis
Binnenplaats Rockoxhuis
Keizerstraat

fig. 3 - Boven: straatprofiel 
Rockoxhuis

fig. 4 - Onder : 
ontstaansgeschiedenis 

Rockoxhuis
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Plattegrond begane grond

fig. 5 - Rockoxhuis
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Plattegrond eerste verdieping

fig. 5 - Rockoxhuis
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Koergevel west

fig. 8 - Rockoxhuis
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Koergevel  oost

fig. 7 - Rockoxhuis
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Arnold Henri du Bois geeft in 1739 opdracht een woning aan de Lange Nieuwstraat 94 om te bouwen 
tot stadspaleis. De opdracht wordt door de Bois aan Jan Pieter Bauerscheit de Jongere gegeven. Sym-
metrie en regelmaat waren belangrijke uitgangspunten. De waardevolle onderdelen van het bestaande 
zestiende-eeuwse stadspaleis worden door de Jongere opgenomen in het stadspaleis. 

Net als voorgaande case studies bestaat ook htel du Bois uit een samenvoeging van bestaande woningen. 
Het voorhuis in L-vorm uit 1576 (fig. 3) is het uitgangspunt. Het voorhuis aan de westzijde wordt toe-
gevoegd waardoor de woning uit twee gespiegelde L-vormen. Een achterhuis paralel aan straat koppelt de 
twee L-vormen waardoor de binennplaats volledig omsloten is (fig. 3 1588).
De entree aan straatgevel zijde (fig. 6) dient als visitekaartje naar de stad toe. De representativiteit aan 
zowel de binnenplaats als straatgevel toont dat Hôtel du Bois niet alleen naar binnen gericht is, maar zich 
ook opent richting straat en de stad.
De straatgevel (fig. 6) heeft een twaalf traveeën brede, niet symmetrische indeling. De behandeling van de 
zijstukken in het muurvlak zijn vrij vlak, waardoor de a-symmetrische voorgevel in harmonie is. De entree 
ligt in de zesde travee van rechts. Met de travee links en rechts vormt de entree een centrale midden partij 
bekroond door een klassiek timpaan.
De achtergevel is in overeenstemming met de voorgevel gebouwd. In contrast met de voorgevel is de 
achtergevel wel symmetrisch opgebouwd. De koetsentree vanaf de oostzijde van het bouwblok geeft het 
stadspaleis een twee-zijdige orientatie en een lineaire as over de gehele stadspaleis. De poort naar de tuin 
ligt in een as met de centrale ingang vanaf de straat.
Rond de binnenplaats lag, waarschijnlijk net als in de andere stadspaleizen, een lange route met rep-
resentatieve vertrekken (fig. 4 & 5). De onregelmatigheden in de plattegrond is niet terug te zien in de 
symmetrisch ingedeelde ruimten. De restruimten zijn waarschijnlijk benut voor het gescheiden per-
soneelscircuit en voorzieningen zoals toilet. De bredere oostvleugel toont dat representatieve ruimten 
aan de oostzijde gesitueerd zijn. De traptorens in de binnenplaats zijn naar alle waarschijnlijkheid per-
soneelstrappen geweest zijn, en de zolder van de achterbouw kan de slaapvertrekken van het personeel 
gehuisvest hebben1.

fig 1. p. 68 - Situatie 
Hôtel du Bois

afb 1. p. 69 - Binnenplaats 
Doorgang Hôtel du Bois

1 - Boer, p. 49
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fig. 2 - Boven: straatprofiel 
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fig. 3 - Onder : 
ontstaansgeschiedenis Hôtel 

du Bois
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Plattegrond begane grond

fig. 4 - Hôtel du Bois
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Plattegrond eerste verdieping

fig. 5 - Hôtel du Bois
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Straatgevel - Lange Nieuwstraat
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fig. 7 - Hôtel du Bois
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Tuingevel westzijde
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fig. 7 - Hôtel du Bois
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Huis Draecke ontleend haar naam aan de ambtenaarsfamilie Draecke. Huis Draecke kent haar oorsprong 
in 1500 bij een achterhuis, grenzend aan het toekomstige atelier van Jordaens. Ook in de ontwikkeling van 
Huis Draecke zien we overeenkomsten met het Jordaenshuis. 
Omliggende bebouwing wordt door de eeuwen heen op een opportunistische manier toegevoegd aan het 
achterhuis en later ook weer op dezelfde wijze afgebouwd.
De L en of U-vorm die in voorgaande casussen het beginpunt voor de binnenplaats vormen is in het geval 
van Huis Draecke lastig te herkennen. In de situatie van 1514 is er al te zien dat de eigenaar recht heeft op 
de semi binnenplaats tussen het voor- en achterhuis. Vanaf dat punt worden de vleugels aan beide zijde 
van het voorhuis richting het achterhuis geplaatst en omsluiten de binnenplaats volledig (fig. 3 1560). 
Ongebruikelijk voor die tijd is het hebben van een breed voorgevel aan straatzijde. Dit is al van toepassing 
in de situatie van 1560. De breedte van de binnenplaats correspondeert met de breedte van de straatgevel. 
Huis Draecke heeft vanaf 1560 meerdere ontsluitingen met de straat. De entree aan de Hoogstraat heeft als 
dienstentree gefunctioneerd en de entree aan de Geeststraat als representatieve entree.
Na de periode van 1650 krimpt Huis Draecke in bouwmassa. Binnen deze ontwikkelingen zien we dat de 
binnenplaats als principieel element werkt. Alleen de toegangspoort naar binnenplaats vanaf de Geest-
straat blijft onderdeel van het geheel.

fig 1. p. 76 - Situatie 
Huis Draecke

afb 1. p. 77- Binnenplaats 
Gevelfragment Huis Draecke
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fig. 2 - Boven: straatprofiel 
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fig. 3 - Onder : 
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Plattegrond begane grond

fig. 4 - Huis Draecke
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Plattegrond eerste verdieping

fig. 5 - Huis Draecke
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Koergevel noord

fig. 6 - Huis Draecke
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Koergevel  oost

fig. 7 - Huis Draecke
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Koergevel zuid

fig. 8 - Huis Draecke
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Koergevel  west

fig. 9 - Huis Draecke
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Het is onbekend waar de naam De Kleine- en Grote Witte Arend (vanaf nu Witte Arend) vandaan komt. 
De Witte Arend kent haar oorsprong vanuit een voorhuis daterend uit de 15de eeuw (fig. 4). De percelen 
aan de westzijde worden toegevoegd aan het voorhuis. De westvleugel is duidelijk breder dan de oostv-
leugel. Dit kan duiden op representatieve leefruimten aan de westzijde. De twee vleugels, oost- en westv-
leugels, worden door een achterhuis paralel aan straat verbonden en omsluit de binnenplaats (fig. 4 1650). 
De straatgevel is vrij anoniem en de barokke poort toont de doorgang naar de binnenplaats (fig. 5). De 
binnenplaats is aan twee zijden omgeven met zuilen (fig. 6). De linaire schakeling van leefruimten rondom 
de binnenplaats is hier waarschijnlijk de reden voor geweest. 
De scheiding tussen prive en publieke leefruimten is uit plattegrond af te lezen. Linksom door het zuilen-
galerij leid naar het trappenhuis, die weer naar de prive trekken op de verdieping uitkomen. Rechtsom 
door het zuilengalerij is de bredere westvleugel gesitueerd die de representatieve en publiekere leefruimten 
bevat.

Straatgevel - Reynderstraat

fig. 2 - de Witte Arend

0 1 2 5

fig 1. p. 86 - Situatie 
Witte Arend

afb 1. p. 77- Binnenplaats 
Witte Arend
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Plattegrond begane grond

fig. 5 - Witte Arend
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Plattegrond eerste verdieping

fig. 6 - Witte Arend
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Koergevel Noordoost

fig. 7 - de Witte Arend
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Koergevel Noordwest

fig. 8 - de Witte Arend
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Koergevel Zuidwest

fig. 9 - de Witte Arend
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Koergevel Noordwest

fig. 10 - de Witte Arend
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De plattegronden in Antwerpse stadspaleizen tonen grote overeenkomsten. De basis wordt gevormd door 
een diephuis. Een diephuis is een Antwerpse type woning die veelvuldig is toegepast. De leefruimten in 
een diephuis zijn lineair aan elkaar geschakeld. De ruimten aan de straatzijde zijn veelal publieke functies 
en de ruimten achteraan het diephuis bevatten de privé vertrekken van de bewoner. Tussen de privé en 
publieke vertrekken bevind zich de keuken die als overgang tussen deze twee functioneert.
In de Antwerpse stadspaleis word in basis twee diephuizen paralel aan elkaar, samengevoegd. Een voorhu-
is en een achterhuis in het midden koppelt het geheel en omsluit de binnenplaats. 
In alle casussen (Huis Draecke na) is de L of U-vorm het uitgangspunt. Deze vormen worden in principe 
gevormd door een diephuis uit te breiden met een voor- en of achterhuis. De samenstelling van diephu-
izen bestaat uit een brede en smalle vleugel. De bredere vleugel wordt gebruikt door de bewoner zelf en 
bevat dan ook de representatieve leefruimten. 
De L en U-vorm hebben in Antwerpen bewezen uitermate geschikt te zijn in het creëren van binnen-
plaatsen in het stadscentrum. De basisvorm leent zich uitstekend voor het maken van compositie’s, waar-
bij meerdere basisvormen worden gekoppeld en ook meerdere binnenplaasten ontstaan. 
De distributie in en rondom de binnenplaats voltrekt zich op straatniveau, omschreven ook in hfst 2, 
pag… In Antwerpen was het ook gebruikelijk prive vertrekken op de begane grond te situeren (anders dan 
Frans en Italiaanse voorbeelden).
Het trappenhuis bevindt zich veelal aan de twee uiteinden van de binnenplaats. Een monumentale trap-
penhuis dicht tegen de straat aan werd ook door gasten gebruikt. Het trappenhuis dieper in de woning is 
vooral een privé trap voor de bewoners geweest. Meerdere trappenhuizen geven de mogelijkheid meerdere 
circulaties door het stadspaleis te creëren. Zoals een route voor bediening en een representatieve route.

H3. Stadspaleizen van Antwerpen
Structurele kenmerken - gevels
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fig. 1 -  Boven: Hotel du Bois

fig. 2 - Midden: Mercator-
Orteliushuis

fig. 3 - Onder: De Witte 
Arend

Representatieve leefruimten

Traphuis



98

De binnenplaatsen tonen op twee punten een verschil. Het uitgangspunt van achter- of voorhuis (veelal 
een diephuis) speelt een belangrijke rol in verschijning en betekenis van binnenplaats. 
De achterhuis ontwikkeling (zoals Huis Draecke) beschikt veelal over een onregelmatige binnenplaats. 
De perceelsgrenzen rondom het achterhuis definiëren de vorm van de binnenplaats. En de leefruimten 
rondom de binnenplaats zijn los te koppelen van de binnenplaats, waardoor de leefruimten rondom de 
binnenplaats geen relatie met de binnenplaats meer (in termen van circulatie) heeft. 
De binnenplaats van een diephuis ontwikkeling (Rockoxhuis en Hôtel du Bois) heeft, door het samen-
voegen van meerdere parallel naast elkaar liggende diephuizen, een regelmatige vorm. Desondanks is de 
binnenplaats van de diephuis ontwikkeling niet perfect in vorm.
In Antwerpen bepalen niet de binnenplaatsen de bouwmassa (leefruimten) maar de reeds bestaande 
bouwmassa bepaald de vorm en dimensies van de binnenplaats. Dit betekend dat onregelmatigheden in 
het perceel ook door de binnenplaats opgevangen worden. Het plaatsen van een binnenplaats met ideale 
verhoudingen en de plattegronden die de poche ruimte op vangt zou dus een nieuw fenomeen voor Ant-
werpen zijn.

Binnenplaatsen
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fig. 1 - Boven: Hotel du Bois

fig. 2 - Midden: Mercator-
Orteliushuis

fig. 3 - Onder: De Witte 
Arend

Representatieve leefruimten

Traphuis
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Circulatie

De circulatie toont ook op twee punten een verschil. De stadspaleizen vanuit een achterhuis ontwikkeling 
gaan op dezelfde opportunistische manier op zoek naar de ontsluiting met straat. Hierbij speelt een mon-
umentale doorgang met poort geen rol, maar weegt de praktische mogelijkheid van een ontsluiting met 
straat zwaarder. 
De entree van een diephuis ontwikkeling is formeler. De entree bestaat uit een poort waardoor de bezo-
eker de binnenplaats, soms meerdere, betreed, Ook is de entree-as van een diephuis ontwikkeling sym-
metrischer ten opzichte van de achterhuis ontwikkeling.
Het trappenhuis bevindt zich veelal aan de twee uiteinden van de binnenplaats. Een monumentale trap-
penhuis dicht tegen de straat aan werd ook door gasten gebruikt. Het trappenhuis dieper in de woning 
is vooral een privé trap voor de bewoners, of de circulatie scheid links- of rechtsom scheid deze twee. 
Meerdere trappenhuizen geven de mogelijkheid meerdere routes door het stadspaleis en binnenplaats te 
creëren. Zoals een route voor bediening en een representatieve route.
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fig. 1 - Boven: Hotel du Bois

fig. 2 - Midden: Mercator-
Orteliushuis

fig. 3 - Onder: De Witte 
Arend

Representatieve leefruimten

Traphuis
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De gevel bepaalt of het stadspaleis naar binnen, naar buiten of naar beiden toe gericht is. Ook hier weer 
speelt de ontwikkeling vanuit achterhuis of diephuis een belangrijke rol.
De gevels van de achterhuis ontwikkeling is vooral op de binnenplaats gericht. De straatgevel wordt nau-
welijks aangepast zodat deze in harmonie met het huidige straatbeeld blijft. 
De diephuis ontwikkeling heeft hier in tegen wel een monumentale toegangspoort en in sommige gevallen 
ook een voorgevel in harmonie met de binnenplaats gevels.
De binnenplaats gevels tonen vooral traditionele kenmerken. Het gebruik van natuursteen in combinatie 
met baksteen, waarbij de plint in natuursteen is uitgevoerd, valt op. Speklagen accentueren de dorpel en 
latei van de gevelopening, waarbij de speklaag onder de dorpel meestal uit het gevelvlak steekt.

Gevels
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fig. 1 - Binnenplaats 
Rockoxhuis
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De casussen dienen niet alleen voor het onderzoeken en vinden van karakteristieke elementen uit het 
Antwerpse stadspaleis, maar heeft ook als doel de elementen selecteren die bruikbaar voor herinterpre-
tatie zijn.
Twee basis principes, voortkomend uit het tweede deel van dit hoofdstuk, komen naar voren. De achter-
huis en diephuis ontwikkeling. Beide zijn door de eeuwen heen veelvuldig gebruikt en beide borduren 
voort op de Antwerpse traditie. 
De twee typen zullen gebruikt worden als uitgangspunt voor het ontwerp waarbij de elementen gebruikt 
worden in een hedendaagse compositie. Om deze twee typen bruikbaar te maken voor herinterpretatie is 
het zinvol deze als twee verschillende categorieën toe te lichten. Hierdoor word de formele verschijning 
en basisprincipes verduidelijkt. 

Achterhuis

Diephuis

H3. Stadspaleizen van Antwerpen
De twee types
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Het achterhuis is midden in het bouwblok gesitueerd1 en heeft geen directe ontsluiting of een gevel aan 
straat. De ontsluiting met straat wordt in eerste instantie verwezenlijkt door gewoontes (gewoonterecht) 
en later door wet- en regelgeving. Het achterhuis wordt bewoond door inwoners die niet over de financiële 
mogelijkheden beschikken een woning direct aan straat te kopen.
Het achterhuis in het bouwblok is omgeven door andere achterhuizen. De eerste stap richting stadspaleis 
is het creëren van een (semi)private buitenruimte2. De perceelsgrenzen worden hierbij ook eigendom 
gemaakt en krijgt de eigenaar het recht tot aan de perceelgrens een muur te bouwen. 
In deze fase wordt het achterhuis uitgebreid, meestal in L- of U-vorm, zodat de binnenplaats deels wordt 
omsloten3. Uiteindelijk wordt in alle gevallen de binnenplaats aan vier zijden omsloten door het stadspa-
leis4. 
De binnenplaats van de achterhuis ontwikkeling krijgt een besloten en intiem karakter en omdat het huis 
geen gevel aan straat, of geen representatieve, ontlenen de gevels aan de binnenplaats het huis haar kar-
akter. 
Het achterhuis richt zich niet op het vormgeven van de bouwmassa, maar richt zich op de tussenruimte, 
of anders gezegd het realiseren van de binnenplaats.
De distributieve kenmerken van het achterhuis zijn afhankelijk van de positie in het bouwblok ten op-
zichte van straat. Het achterhuis ontwikkeld op een gegeven moment meerdere ontsluitingen met straat5. 
Hierdoor is dit type uitermate geschikt meerdere routes in en rondom het bouwblok en stadspaleis te 
creëren. 
De plattegrond van het achterhuis neemt de vorm van het perceel aan en wordt rondom de binnenplaats 
georganiseerd. De plattegrond van het achterhuis heeft geen duidelijke oriëntering ten opzichte van de 
straat en binnenplaats. 
De binnenplaats volgt de contour van omliggende percelen. Bouwmassa wordt tegen de perceelgrens ge-
plaatst waardoor de binnenplaats gevormd wordt. Hierbij spelen verhouding en regelmatige vormen geen 
rol. Deze type is hierdoor geschikt op onregelmatige percelen een stadspaleis te ontwikkelen. 
De gevel van het achterhuis is naar de binnenplaats toe gericht. Het stadspaleis ontleent haar karakter dan 
ook van de gevels aan de binnenplaats. 

Het achterhuis
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Het diephuis

Een veelvoorkomend type in Antwerpen was het diephuis. Dit type, die direct een voorgevel aan straat 
heeft, is veelal gebruikt stadspaleizen met representativiteit naar straat toe te creëren1. De opdrachtgevers 
waren dan ook meestal zakenmannen en stadsbestuurders. Twee of drie naast elkaar liggende diephuizen 
werden dan ook samengevoegd tot een geheel. 
Ook hier zien we het gebruik van de L- en U-vorm terugkomen. De twee buitenste diephuizen worden op 
een gegeven moment door een of twee, paralel aan straat liggende, vleugels verbonden2. Hierdoor ontstaat 
de karakteristieke L- en of U-vorm.
Uiteindelijk wordt in de diephuis ontwikkeling de binnenplaats volledig omsloten3. Het diephuis toont 
ook varianten waarbij er meerdere binnenplaatsen ontstaan3.1. Dit gebeurd omdat de eerste binnenplaats 
doorgang bied naar de tuin of omdat een van de samengevoegde woningen al over een binnenplaats bes-
chikt (Rockoxhuis). 
De vrij regelmatig langs elkaar liggende diephuizen bepalen de vorm van het stadspaleis. Hierdoor is de 
vorm van de binnenplaats ook vrij regelmatig. Dus, de uiterste twee diephuizen bepalen de bebouwde 
massa en het middelste diephuis bepaalt de vorm van de binnenplaats. Ook weer bij het diephuis spelen 
verhoudingen en vorm geen rol in de ontwikkeling van de binnenplaats. 
De distributieve kenmerken van het stadspaleis zijn gericht op de binnenplaats. De leefruimten zijn hierbij 
rondom de binnenplaats gesitueerd. Aan beide uiteinden van de binnenplaats wordt een trap geplaatst. 
Nog voordat de bezoeker de binnenplaats betreed bestaat er de mogelijkheid de publieke leefruimte te 
betreden (bijv. Mercator-Orteliushuis en De Witte Arend).
In de plattegrond wordt de circulatie van het diephuis gebruikt. De leefruimten zijn lineair aan elkaar 
geschakeld. Op de begane grond, op hetzelfde niveau met straat, zijn er zowel publieke als privé lee-
fruimten te vinden. 
De straatgevel van het stadspaleis toont in vele gevallen sporen van de afzonderlijke diephuizen (Rock-
oxhuis en Mercator-Orteliushuis). In latere gevallen wordt de straatgevel geordonneerd in harmonie met 
de binnenplaats gevels (Hôtel du Bois). Hieruit is vast te stellen dat eerdere voorbeelden vooral op de 
binnenplaats gericht waren. De binnenplaats gevels zijn, los van kleine verschillen in raamopeningen, 
harmonieus met elkaar. 
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H3. Stadspaleizen van Antwerpen
Conclusie

Vele stadspaleizen opgetrokken in Antwerpen, veelal gedurende de zeventiende eeuw, zijn accumulaties 
van reeds bestaande gebouwen. 
Een belangrijk kenmerk van de Antwerpse stadspaleizen is de sequentie van leefruimten. De Antwerpse 
stadspaleizen bestaan uit voor- en achterhuis en of voor- en achterkamer. Waarbij de voorkamer tussen 
binnenplaats en straat in ligt en de achterkamer achter de binnenplaats is gesitueerd. Als we de kamers 
verdelen in ‘privé’ en ‘publiek’ is de voorkamer het publiek vertrek en de achterkamer het privé vertrek.
Beweging en perspectief vanaf een symmetrie-as is vanaf de zeventiende eeuw een prominenter rol gaan 
spelen. Dit is zichtbaar in de inkom-as vanaf straat, die het zicht vanaf de straat door het entree por-
taal naar de binnenplaats toe verlengt. Soms (zoals in het Rockoxhuis) door meerdere binnenplaatsen en 
zuilengalerijen heen. Het gebruik van barokke poorten geeft de entree en barok accent aan straat en het 
gebouw, maar heeft voor de rest geen invloed op de zicht-assen van het stadspaleis. Het barokke accent 
heeft geen betekenis gehad zoals in het Rubenshuis waarbij de barokke entree een rol speelt in de dimen-
sies en beleving van de binnenplaats1.
Ook concluderen we dat het stadspaleis van Antwerpen zich door de eeuwen heen heeft vastgehouden aan 
de Antwerpse bouwtraditie. Een belangrijk factor hierin is het gebruik van bestaande woningen geweest.
In het volgende hoofdstuk zal het ontwerp toegelicht worden. De twee typen, achter- en diephuis ontwik-
keling, zijn hierbij als uitgangspunt gebruikt. Door het type te herinterpreteren en haar formele elementen 
aan te passen wordt het type een nieuwe type, die in deze thesis wordt omschreven als ‘Het Antwerpse 
Stadspaleis’.

1 - Lombaerde, p. 105
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Afb. 1: Een typisch Antwerps 
stadspaleis
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H4. Het Ontwerp 
Inleiding

Aan de hand van conclusies uit het vorige hoofdstuk zal er in dit hoofdstuk een ontwerp geformuleerd 
worden die tevens antwoord moet geven op de hoofdvraag van deze thesis, namelijk:

Hoe kan het Antwerpse stadspaleis doorontwikkeld worden, zodat de organisch gevormde stedelijk struc-
tuur binnen de Leien versterkt wordt?

Deze vraag staat aan de basis van het ontwerp en dient ervoor de typische Antwerpse verschijning in het 
hedendaagse structuur te implementeren. In het typologische onderzoek zijn kenmerkende elementen 
geselecteerd die in het ontwerp toegepast worden. Naast Antwerpse invloeden zullen ook internationale 
invloeden aanbod komen die het ontwerp versterken.
Allereerst zal de locatie en de strategie erop toegelicht worden. Vervolgens komen de binnenplaatsen aan-
bod. De binnenplaatsen deelt het geheel op in drie stadspaleizen. De binnenplaatsen hebben dan ook elk 
hun eigen vorm en proportie. 
Materialisatie van gevels is hierbij continu, maar eigenschappen zoals vorm, representatie, dimensies en 
proporties verlenen elk binnenplaats haar eigen karakter. Dit onderdeel zal toegelicht worden aan de hand 
van geveltekeningen en -fragmenten. 
De plattegrond en de oriëntering ervan hangt sterk af van het type plattegrond gebruikt, diep- of achter-
huis. Het diephuis heeft een sterke oriëntering met een voor- en achterzijde. Het achterhuis is hiertegen 
sterk naar de binnenplaats toe gericht. 
Alles bij elkaar vormt dit het ontwerp die de onderzoeksvraag beantwoord.
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H4. locatie

Aan de hand van conclusies uit het vorige hoofdstuk zal er in dit hoofdstuk een ontwerp geformuleerd 
worden die tevens antwoord moet geven op de hoofdvraag van deze thesis, namelijk:

Hoe kan het Antwerpse stadspaleis doorontwikkeld worden, zodat de organisch gevormde stedelijk struc-
tuur binnen de Leien versterkt wordt?

Deze vraag staat aan de basis van het ontwerp en dient ervoor de typische Antwerpse verschijning in het 
hedendaagse structuur te implementeren. In het typologische onderzoek zijn kenmerkende elementen 
geselecteerd die in het ontwerp toegepast worden. Naast Antwerpse invloeden zullen ook internationale 
invloeden aanbod komen die het ontwerp versterken.
Allereerst zal de locatie en de strategie erop toegelicht worden. Vervolgens komen de binnenplaatsen aan-
bod. De binnenplaatsen deelt het geheel op in drie stadspaleizen. De binnenplaatsen hebben dan ook elk 
hun eigen vorm en proportie. 
Materialisatie van gevels is hierbij continu, maar eigenschappen zoals vorm, representatie, dimensies en 
proporties verlenen elk binnenplaats haar eigen karakter. Dit onderdeel zal toegelicht worden aan de hand 
van geveltekeningen en -fragmenten. 
De plattegrond en de oriëntering hangt sterk af van het type plattegrond gebruikt, oftewel een diep- of 
achterhuis. Het diephuis heeft een sterke oriëntering met een voor- en achterzijde. Het achterhuis is hier-
tegen sterk naar de binnenplaats toe gericht. Alles bij elkaar vormt dit het ontwerp die de onderzoeksvraag 
beantwoord.

fig 1.  - Rechts: Ontwerp-
locatie
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fig 1.  - 1



117

1 
De locatie bevindt zich ten zuiden van de Paardenmarkt en heeft op drie plekken een ontsluiting met 
straat, namelijk: De Toog, de Vekestraat en Venusstraat. De Toog is de plek waar paarden getoond werden 
alvorens ze op de Paardenmarkt te koop werden aangeboden. In de huidige situatie is het een doodlopend 
steegje. In termen van gevelbeeld is de Venusstraat representatiever en formeler dan de Vekestraat.

2
De plot is te benaderen van drie zijden, deze drie vormen drie assen die op hun beurt samen komen op 
de plot. Dit is het zwaartepunt van de plot en moet dit ook uitstralen in termen van routing, vormgeving 
en proportie.

fig 2.  - 2



118

3
De binnenplaatsen worden rondom deze assen ingeplant. Door zo te doen werken de binnenplaatsen en 
toegangssequentie samen aan het creëren van een secundaire route door de stad. En ontstaan er drie los 
van elkaar staande binnenplaatsen die elk hun eigen karakter aan de secundaire route meegeven.

fig 3.  - 3
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4
Uit het typologisch onderzoek kwam naar voren dat leefruimten rondom de binnenplaats gesitueerd 
worden. Hiervoor worden basisvormen zoals de U- en L-vorm toegepast. 
De basisvormen worden rondom de binnenplaatsen geplaatst waarbij de binnenplaats het middelpunt van 
de leefruimten eromheen is. Dus de plot wordt in drieën gedeeld aan de hand van de binnenplaatsen en 
de leefruimten georiënteerd rondom elke binnenplaats.

fig 4.  - 4
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5
De plot is nu opgedeeld aan de hand van binnenplaatsen en plattegronden. Elk paleis heeft nu eigen-
schappen (verder toegelicht in ‘binnenplaatsen’) die de karakter ervan doen bepalen. Factoren die hierbij 
meespelen is het type plattegrond, diep- of achterhuis, wel of geen directe ontsluiting met straat en de 
straat waar het aan grenst. 
Deze gegevens zullen ook gebruikt worden in het ontwerp van de gevels. 

fig 5.  - 5
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fig 6.  - 6
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6
Door de sequentie, die als uitgangspunt heeft gediend, over de plot te projecteren ontstaan de doorgangen 
van straat naar binnenplaats en tussen de binnenplaatsen onderling. Hiermee wordt ook meteen duidelijk 
welke assen monumentaal zijn en welke assen organischer over het plot bewegen.
Ook deze gegevens zijn meegenomen in het ontwerp van zowel de gevels, als doorgangen en de proporties 
van de binnenplaatsen. 

7
Door het projecteren van de secundaire looproute over de plot wordt al snel duidelijk dat een kleiner hofje 
nodig is. Dit om het bouwmassa te laten ademen en de sequentie in de bouwmassa ruimte te geven. 

fig 7.  - 7



fig 8.  - 8
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H4. Het Ontwerp 
De binnenplaasten

De binnenplaatsen worden opgezet elk aan de hand van verschillende principes. De eerste binnenplaats, 
Rubens, is opgezet volgende de œillade van het Rubenshuis. De tweede binnenplaats, Palladio, is gecreeerd 
aan de hand van meetkundige proporties en laatst de Antwerpen aan de hand van Antwerpse 
stadspaleizen. 

fig 9.  - Rechtsboven: 
vogelvlucht over het ontwerp

fig 10. - Rechtsonder: 
vogelvlucht over het ontwerp 



125



126

A
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D

E

Rubens binnenplaats ontleend zijn naam zoals doet vermoeden, van Peter Paul Rubens. In hoofdstuk 
twee, p. 32, van het onderzoek is omschreven hoe Rubens de sequentie vanaf straat door middel van een 
œillade versterkt. Een œillade versterkt de overgang tussen prive- en publiek domein door het gebruik van 
verhoudingen in combinatie met perspectief. 
De œillade is een-op-een, in termen van perspectiefleer en proportie toegepast in het ontwerp. De formule 
hiervoor is a/c = d/e = 1/3, waarbij c = a+b. 
De perspectief zorgt ervoor dat de bezoeker zicht heeft, tot op dakrand, van de gevel aan de andere zijde 
van de as.

Rubens

A

B

C

D

E

fig 11.  - Boven: 
Rubens binnenplaats

fig 12. - Onder: 
De œillade
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A

C

B

Binnenplaats Palladio ontleend zijn naam van Andrea Palladio. Deze binnenplaats is opgezet volges meet-
kundige proporties. Hierbij geldt b-a = c-b. 
Voor de binnenplaats geldt dat a = 16m, b = 17m en c = 18m. De meetkundige proporties geven de binnen-
plaats een bijna vierkante vorm. Dit zorgt ervoor dat deze binnenplaats in termen van vorm en dimensies 
het middelpunt van de stadspaleizen is.

Palladio

C

B

A

fig. 13 - Boven: Palladio 
binnenplaats

fig. 14 - Onder: meetkundige 
proporties
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Binnenplaats Antwerpen ontleend zijn proporties en vorm aan de stadspaleizen van Antwerpen. In de 
conclusie van hoofdstuk drie is omschreven dat de binnenplaats van stadspaleizen ontstaan vanuit door 
de perceelsgrenzen te volgen. 
Een zelfde strategie is toegepast op binnenplaats Antwerpen waardoor het in de compositie ook losmaakt 
van Rubens en Palladio. Deze binnenplaats is dan ook meest informele van de drie.

Antwerpenfig 15.  - Boven: 
Antwerpen binnenplaats

fig 16. - Onder: 
axonometrie van de binnen-
plaats

fig 17 - Rechterpagina:
axonometrie over het 
ontwerp



129



130

H4. Het Ontwerp 
Relatie binnenplaats en plattegrond

De plattegrond van het stadspaleis is opgebouwd uit de twee types geconcludeerd in hoofdstuk drie. Het 
diephuis met een formele verschijning en het achterhuis waarvan de binnenplaats sterk naar binnen is 
gericht. 
Stadspaleis Rubens bestaat uit diephuizen, die aan elkaar geschakeld en gespiegeld zijn. De trappenhuizen 
vormen een van de assen waarover de L-vorm gespiegeld is en de ander door de toegangssequentie.
Stadspaleis Palladio bestaat uit een schakeling van achterhuizen. Anders dan de Antwerpse type, waarbij 
de leefruimten de binnenplaats teweegbrengt, is hier de binnenplaats die de leefruimten eromheen creëert. 
Deze type kent, net als in de Antwerpse verschijning, een onregelmatige plattegrond. Plattegronden van 
Rubens drukken tegen de binnenplaats van Palladio aan. Hierdoor krijgt de relatie tussen binnenplaatsen 
ook een betekenis in plattegrond. En de regelmatige L-vorm leent zich beter in het vormen van repetitieve 
plattegronden. 
En als laatst binnenplaats Antwerpen. Dit is het stadspaleis die, in termen van vorm en proportie van 
binnenplaats, het dichts bij het Antwerpse stadspaleis komt. Het stadspaleis is opgebouwd uit een binnen-
plaats die de contouren van omliggende percelen volgt. De leefruimten die ontstaan zijn onregelmatiger 
dan het stadspaleis Rubens. 
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fig 18.  - Boven: 
Rubens binnenplaats en 

spiegelassen

fig 19. - midden: 
Palladio binnenplaats en de 

achterhuizen

fig 20. - Rechterpagina:
Antwerpen binnenplaats en 
contouren van omliggende 

percelen
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H4. Het Ontwerp 
Plattegronden



Begane grond
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Eerste verdieping

0 5 10 25
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Tweede verdieping

0 5 10 25
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Derde verdieping
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Vierde verdieping

0 5 10 25
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Dakplan
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Het paleis
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H4. Het Ontwerp 
Gevels

Tijdens het ontwerpen van de gevels is er gekeken naar kenmerken zoals oriëntatie en representativiteit 
naar straat en binnenplaats toe. Ook is er gekeken naar de plattegrond type en de betekenis ervan in ter-
men van representativiteit. Dit is een van de redenen waarom de Rubens binnenplaats de meest formele 
gevels heeft. Een ander gegeven is de monumentale as die de binnenplaats doorkruist. Deze as heeft ook 
de vormgeving en dimensies van de doorgangen bepaald. 
De gevel van binnenplaats Palladio is ontworpen aan de hand van conclusies uit hoofdtuk drie, de binnen-
plaats van het achterhuis type is naar binnen gericht. Ook is deze gevel het zwaartepunt van het geheel. De 
galerij met rondgang versterkt de gecentreerde positie van de binnenplaats en zorgt ervoor dat meerdere 
routes erop aangesloten kunnen worden.
Voor materialisatie en details in het gevelvlak is er gekeken naar de behandelde casussen. Het gebruiken 
van natuursteen op plint niveau is regelrecht uit de casussen opgenomen, alsmede de speklagen.
De gevels tonen onderling sterke samenhang. Zaken zoals detaillering en kleine nuances in de plint 
definiëren de formaliteit en representativiteit van de gevels.

fig. 18 - Monumentale as
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Venusstraat
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Venusstraat
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Doorsnede binnenplaats
Rubens & Palladio
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Gevelfragment Rubens
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Gevelfragment Palladio
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Vekestraat
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Gevelfragment binnenplaats 
Antwerpen
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Doorsnede binnenplaats 
Antwerpen

0 1 2 5
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H4. Visualisaties
Vanuit de Venustraat
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Vanuit binnenplaats Rubens richting 
binnenplaats Palladio.
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Vanuit de Toog richting binnenplaats Palladio.
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Binnenplaats Palladio.
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H5. Conclusie 

Het ontwerp uit het vorige hoofdstuk vormt het antwoord op de hoofdvraag gesteld in deze thesis,
namelijk:

Hoe kan het Antwerpse stadspaleis doorontwikkeld worden, zodat de organisch gevormde stedelijke 
structuur binnen de Leien versterkt wordt?

Een van de uitgangspunten voor het ontwerp komt voort uit het Antwerpse stadspaleis die twee ver-
schillende soorten ontwikkelingen kent, namelijk de diep- en achterhuis ontwikkeling, geconcludeerd in 
hoofdstuk drie. Het is gebleken dat deze twee typen zich uitstekend lenen voor het ontwikkelen van een 
compositie bestaande uit meerdere stadspaleizen met gekoppelde binnenplaatsen. 
Het ontwerp plaats in de organisch gevormde binnenstad een secundair stedelijke structuur bestaande uit 
een aaneenschakeling van binnenplaatsen, die enigszins ideaal in vorm en proportie zijn. 
De binnenplaatsen ideaal in vorm en proportie zijn een nieuw gegeven voor Antwerpen, maar zij ne-
geert Antwerpen niet. De elementen geselecteerd uit het typologisch onderzoek, geconcludeerd vanuit de 
casussen zorgen ervoor dat het ontwerp in het verlengde van Antwerpse ontwikkelingen ligt en de twee 
basisprincipes voor de doorontwikkeling van het Antwerpse type. 
De aaneengeschakelde binnenplaatsen biedt de stad een secundaire route die de bezoeker de mogelijkheid 
bied de stad, vastgesteld door de middeleeuwse verkaveling en rooilijn, vanuit een ander perspectief te be-
naderen. Dankzij de secundaire route en ideale binnenplaatsen vormt dit ontwerp een belangrijk additie 
aan het stedelijk weefsel binnen de Leien. 
Het ontwerp is hiermee een doorontwikkeling van het Antwerpse type die de organisch gevormde 
stedelijk structuur versterkt en beantwoord hiermee letterlijk de onderzoeksvraag van deze thesis. 
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