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m e t  s t e u n  v a n :

De Antwerpse 
Stadstrommelaars 
vieren 125 jaar in 2023
De Antwerpse Stadstrom-
melaars vieren in 2023  hun 
125 jarig bestaan. Voor de 
bijzondere aankondiging 
van de evenementen in 

onze stad door hun muzi-
kale opluistering verdie-
nen zij onze bewondering 
en dank. > lees verder op 
pagina 6

Handen op elkaar voor: 
jou, onze trouwe lezer
In deze rubriek werpt de 
wijkkrant het licht op een 
lokale persoon die uitblinkt 
in maatschappelijke inzet. 

> lees verder op pagina 2

Antwerpen, ook nu nog 
een stad voor pelgrims
Op bedevaart gaan, ook wel 
‘pelgrimeren’ genoemd, is 
iets van alle tijden. Van de 
honderden pelgrimsbe-
stemmingen blijven toch 

het Heilig Land, Rome en 
Santiago de Compostella 
de toppers. > lees verder op 
pagina 4 Als je gelaat verraadt wat 

je aan het snoepen bent
Het ziet geel, het smaakt 
zuur en het draagt de naam 
van een keizer. Het zou 
zomaar een vraag kunnen 
zijn uit een quiz. Maar je 
hoeft geen allerslimste 
mens te zijn om het ant-

woord te kennen: het Napo-
leonneke natuurlijk. Wat 
velen wellicht niet weten is 
dat het zure snoepje in Ant-
werpen het levenslicht zag.

> lees verder op pagina 12

Gesprek met onze buur, 
Bisschop Johan Bonny
In het midden van het His-
torisch Centrum bevindt 
zich het bisschoppelijk 
paleis, met Schoenmarkt 2 
als adres.  Ondanks zijn bij-
zonder drukke agenda ont-
ving monseigneur Johan 
Bonny enkele vrijwilligers 

van wijkkrant Bij de Hand in 
zijn kantoor voor een har-
telijk “klapke” onder buren.  
Het gebouw bevat zowel 
de burelen als de woonst 
van de bisschop van Ant-
werpen.   > lees verder op 
pagina 10
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Handen op elkaar voor … JOU, onze trouwe lezer!
Het eerste jaar van ‘Bij de 
Hand’, je wijkkrant voor het 
Historisch Centrum Ant-
werpen, loopt ten einde. 
Het was een mooie rit, met 
een immer groeiende groep 
gretige lezers, die we hierbij 
graag willen bedanken voor 
de warme belangstelling, 
dus: handen op elkaar voor 
jezelf!

De redactieleden hebben 
zich uit de naad geschreven 
over dit deel van het District 
Antwerpen. Vele mooie, ver-
bindende verhalen zagen 
het licht. We hopen dat die 
artikels jou, onze lezer, een 
bijkomend inzicht in onze 
wijk bezorgden. De fre-

quente verschijning van 
de digitale agenda hield 
je op de hoogte van wat er 
in hartje Antwerpen zoal te 
beleven valt.

Onze bijzondere dank gaat 
naar het District Antwer-
pen dat vanuit haar bur-
gerbegroting, een krachtig 
inspraakinstrument voor 
onze bewoners, zich geroe-
pen voelde om ons tot de 
start van onze wijkkrant aan 
te sporen en te ondersteu-
nen.  

Het kost de lokale centrum-
bewoner enige moeite zich 
te ontdoen van de steeds 
weerkerende ergernissen 

van nachtlawaai, verspreid 
afval, vandalisme en lasten 
van de grote evenementen. 
Vandaar ons doel om met 
deze wijkkrant een positieve 
blik, waardering en ver-
bondenheid met de buurt 
waarin we wonen tot stand 
te brengen. De onzichtbaar-
heid van de buurtbewoners 
voor de vele bezoekers is 
door het schrijven over 
wat zich afspeelt achter de 
gevels hopelijk reeds wat 
verminderd. 

Wat de toekomst van ‘Bij 
de Hand’ betreft, blijven we 
vooralsnog in het onge-
wisse. De blijvende steun 
van het District Antwerpen 

voor zo’n pril initiatief als 
dat van ‘Bij de Hand’ is meer 
dan wenselijk om duur-
zaam te worden.  Wij hopen 
dat jij, onze gewaardeerde 
lezer, bij positieve respons, 
de bestendiging van ‘Bij de 
Hand’ in het voorjaar 2023 
welkom kan heten. Onder-
tussen wensen we je een 
goed eindejaar en een fan-
tastisch 2023 toe!

De Academie als internationaal open huis voor kunst

De Academie vormt, samen 
met  het Conservatorium, 
de “School of Arts” van de 
AP Hogeschool. De Engels-
talige bachelor- en master-
opleidingen en het artistiek 
onderzoek via onder meer 
doctorerende kunstenaars 
zorgen voor een interna-
tionale top reputatie en 
uitstraling. Naast de inter-
nationaal gerenommeerde 
modeafdeling genieten ook 
de andere kunstopleidin-
gen van de Academie een 
toenemend internationaal 
prestige. Antwerpen als 
locatie draagt zeker ook bij 
tot dit succes. Antwerpen 
ligt centraal in Europa met 
vlotte verbindingen naar 
diverse hoofdsteden, wat 
studenten uit andere con-

tinenten appreciëren, en 
onze kunststad is tevens 
ook betaalbaar(der) dan 
de grotere internationale 
agglomeraties in ons con-
tinent en bovendien kunst-
minnend en sympathiek. 

Iets meer dan de helft van 
de kunststudenten van 
de Academie komt uit het 
buitenland en dat uit zo’n 
50-tal landen. Dergelijke 
internationale omgeving 
brengt natuurlijk ook enkele 
uitdagingen met zich mee.  
Daarom wordt het docen-
tencorps specifiek getraind 
in interculturele vaardig-
heden. Kunst is per defi-
nitie een taal die verbindt. 
Hoewel artiesten van ver-
schillende nationaliteiten 
aan de Academie individu-
ele expressies in hun kunst-
werken uiten, is de taal die 
ze daarbij gebruiken univer-
seel en gemeenschappelijk,  
wat leidt tot respect voor de 
ander en het anders-zijn. 

Het is aan Johan Pas, 
als hoofd belast met het 

beleid van de Academie, 
om de rijke traditie in de  
kunstopleiding met respect 
te behandelen. De Konink-
lijke Academie voor Schone 
Kunsten in Antwerpen viert 
immers haar 360ste ver-
jaardag in 2023. In dit feest-
jaar reikt de Academie de 
hand aan een wereld in 
volle verandering. Zo komt 
een ware 360° ervaring (all 
round opname = de gehele 
omgeving komt in beeld) 
tot stand.

“Onze focus is het maken 
van én denken over kunst. 
Elke afdeling werkt vanuit 
een eigen atelier aan beide 
onderwijsaspecten.”, onder-
streept Johan. “De Acade-
mie is een robuust instituut 
met een lange en schitte-
rende geschiedenis. Onder 
het thema ‘360°’ willen we 
ons kunstonderwijs toetsen 
aan de nieuwe uitdagingen, 
en dit zowel lokaal als inter-
nationaal.  Het 360e jaar 
wordt voor de Academie 
een ’ijkpunt‘ voor verderzet-
ting en een ‘startpunt’ voor 

het opnemen van nieuwe 
opportuniteiten.” Een sterke 
alumniwerking zal de dia-
spora van oud-studenten 
in de wereld prominenter in 
kaart brengen. Die alumni 
worden voor de activitei-
ten in het komend feestjaar  
ook uitgenodigd en zullen 
dus op de gastlijst staan.   

De heraanleg van de Ant-
werpse campus aan de 
Mutsaardstraat wordt in 
overleg met de Universi-
teit Antwerpen uitgewerkt. 
Ondertussen komen onder 
de noemer “Studio Stads-
waag” gedurende twee jaar 
projecten in de publieke 
ruimte van de Stadswaag 
tot stand. Het begrip ‘open 
huis’ zal zich ook uiten in 
een verhoogde bereikbaar-
heid voor de buurt. 

De beoogde heropening 
van de mooie poort aan de 
Stadswaag en de restaura-
tie van het tempelgebouw 
zullen de buurtbewoners in 
de toekomst ongetwijfeld 
aangenaam verrassen. 

Handen op elkaar voor

Als je aan jongeren vraagt 
wie een ‘influencer’ is, dan 
krijg je meteen een resem 
namen te horen van jon-
gelui, die quasi permanent 
aanwezig zijn op sociale 
media. Deze influencers zijn 
opinieleiders en beïn-
vloeden de houding, het 
gedrag, de opinies en de 
aankoopbeslissingen van 
hun volgers.

Het lijkt een nieuwe trend, 
maar in werkelijkheid is der-
gelijke beïnvloeding van 
alle tijden. Om dit aan te 
tonen volstaat het enkele 
eeuwen terug te gaan  in de 
tijd. Antwerpen wordt met 
zijn Gouden Eeuw wel eens 
het New York van de 16de 
eeuw genoemd.  Ondanks 
die uitzonderlijke episode 
van rijkdom en welvaart 
pakten zich donkere wolken 
samen boven de hoofden 
van de Sinjoren. Een gigan-
tisch probleem was immers 
de strijd om de ‘waarheid’ 
gevoerd tussen katholieken 
en  protestanten. Na een, 
op zijn zachtst gezegd heel 
turbulente periode winnen 
de katholieken het pleit in 
de Zuidelijke Nederlanden. 
Het protestantisme wordt 
verboden en Antwerpen 
wordt (terug) een katholiek 
bastion.  Maar er zijn diepe 

wonden geslagen en het 
lijkt of niemand nog weet 
wat precies dé waarheid is.

Het is in deze tijd van onze-
kerheid en twijfel dat de 
Jezuïeten, als influencers 
avant la lettre en gestuwd 
door de paus, ingrijpen. Zij 
achten het moment rijp om 
het katholicisme te boos-
ten. Om dit doel te bereiken 
worden alle registers open-
getrokken. Zij schakelen er 
de beste schilders, beeld-
houwers, componisten en 
ja zelfs theatermakers uit 
die tijd voor in. Het doel was 
de katholieken te sterken 
in hun overtuiging en pro-
testanten te stimuleren om 
terug te keren tot ‘het ware 
geloof’.

Barokke Influencers wordt 
een uniek stadsfestival in 
2023 op initiatief van de 

stichting ‘Jezuïetenerf-
goed’. Het stadsfestival laat 
ons de invloed zien van de 
barok in de 17de eeuw maar 
ook hoe deze periode heeft 
doorgewerkt tot ver in de 
20ste eeuw en welke erfenis 
zij achterlaat vandaag. 

Wat krijgen we te zien, te 
horen of te beleven? Vooral 
de veelzijdigheid van het 
programma is opvallend. 
Het gaat van Rubens en de 
Jezuïeten over avant-garde 
met haar gelovige dimensie 
en hedendaagse kunst tot 
barokke influencers van-
daag. Je krijgt het allemaal 
op verschillende locaties in 
de binnenstad. Van maart 
tot november 2023 staan er 
naast schitterende expo’s 
en pakkende muziekcon-
certen ook interessante 
evenementen op het pro-
gramma. Het festival biedt 

ook een reeks lezingen aan 
met sprekers uit binnen- en 
buitenland over de grote 
vragen in onze samenle-
ving.  Maar net zo goed is er 
een markant belevingspar-
cours voor jong en oud. Vijf-
tien cultuurhuizen verlenen 
hun medewerking aan dit 
initiatief. Ben je overtuigd?

Stadsfestival ‘Barokke influencers’ laat de stad bruisen

Hier kan je het  
programma raadplegen:

Nu al kan je een 
podcastreeks van Anke 
Verschueren beluisteren 
waar elke aflevering een 
universeel onderwerp 
behandelt, dat tegelijk 
eeuwenoud én brandend 
actueel is. 

Zo krijg je meer inzicht in de 
erfenis van de barok in onze 
huidige tijd. Te beluisteren op 
Spotify. Barokke Influencers:

Ganterie Boon is de laatst 
overgebleven handschoe-
nenwinkel in Antwerpen.  
Sofie Possemiers, die de 
derde generatie verte-
genwoordigt, baat deze 
familiewinkel uit op de Lom-
bardenvest. Wanneer je 
de winkel binnenstapt dan 
overvalt je enige nostalgie 
naar de vorige eeuw. Het 
interieur straalt rust en tijd-
loosheid uit. De geur van 
leder prikkelt de neus. Hier 
ervaar je handschoenen 
uitkiezen als een totaal-be-
levenis. Sofie houdt zo’n 

6.000 paar handschoenen 
in voorraad, in elke maat en 
in vele kleuren. Ze worden 
zorgvuldig gestockeerd in 
dozen die nog dateren van 
het jaar 1929. Aan elk paar 
handschoenen werkt een 
achttal mensen, elk met 
een specifiek vakman-
schap. Sofie doet beroep 
op kleine, liefst lokale ate-
liers. De winkel heeft ook 
een eigen atelier waar her-
stellingen kunnen uitge-
voerd worden. De meest 
exclusieve handschoenen 
worden vervaardigd uit 

leder van hert, everzwijn, 
slang en zelfs struisvogel. 
Voor de binnenvoering zijn 
kasjmier en zijde het neusje 
van de zalm. Sofie experi-
menteert ook met nieuwe 
materialen uit paddenstoe-
len, uit afvalstromen van 
groenten en fruit en met 
cactusleder. Of de kwaliteit, 
de economische waarde 
en duurzaamheid van deze 
nieuwe grondstoffen het 
zullen halen van de klas-
sieke materialen, dat zal de 
toekomst uitwijzen. 

Verbluft zie ik: Ganterie Boon

Bedankt  
voor je steun!

Meer info

Meer info
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Antwerpen, ook nu nog een stad voor pelgrims
De motivatie van de pel-
grims was vroeger louter 
religieus : bidden, verering, 
boete doen of vergiffe-
nis vragen. Bij de moderne 
pelgrim is deze religieuze 
inslag soms nog aanwezig, 
maar lang niet altijd. Som-
migen zoeken de sportieve 
uitdaging op, anderen gaan 
dan weer voor de soci-
ale verrijking. Maar net zo 
goed kan iemand gewoon 
wat afstand willen nemen 
van de dagelijkse proble-
men om te ontdekken wat 
belangrijk is voor hem of 
haar.

Vier pelgrimsroutes door-
kruisen ons Vlaamse Land. 
Het is de Via Brabantica die 
Antwerpen aandoet. In onze 
straten wijzen 13 bronzen 
schelpen op de grond pel-
grims de weg naar de voor 
hen interessante plaat-
sen. De tocht start bij de 
Sint-Jacobskerk, Santiago 
is namelijk Spaans voor 
Sint-Jacob.  De schelpen 

loodsen de wandelaars 
verder via de Sint-Ca-
rolus Borromeuskerk, de 
Sint-Pauluskerk (ooit de 
thuiskerk voor Jeruzalem 
pelgrims) en de Kathedraal, 
naar het Sint-Julianusgast-
huis, een 7 eeuwen oude 
pelgrimsherberg  aan het 
Sint-Jansvliet.

De sleutel van dit gasthuis 
kan de pelgrim afhalen bij 
de toeristisch dienst in het 
Steen. Daar doen ze een 
kleine controle of je als pel-
grim werd geregistreerd 

bij een van de erkende 
genootschappen. Dat hoeft 
niet per definitie het Com-
postellagenootschap te 
zijn, hoewel het deze vereni-
ging is die het beheer van 
dit gasthuis doet. Ook pel-
grims naar Rome, Fatima 
of andere heilige plaatsen 
zijn er welkom. Als erkende 
pelgrim moet je dus lid zijn 
van één van deze genoot-
schappen. Vooraleer je 
de wandelschoenen aan-
trekt vraag je dus tijdig een 
stempelboekje aan, dat 
je gratis wordt toegezon-

den. Met dit boekje krijg 
je toegang tot de talrijke 
slaapvoorzieningen voor 
pelgrims. Onderweg naar 
Santiago de Compostella 
zijn er honderden derge-
lijke ‘albergues’ (of her-
bergen) waar voordelig 
kan overnacht worden. Het 
Antwerpse Sint-Julianus-
gasthuis is er één van en 
je kan er maximaal 1 nacht 
verblijven mits voorlegging 
van jouw stempelboekje. 
Op voorhand reserveren 
is niet nodig. Er zijn 2 sta-
pelbedden beschikbaar en 
deze kunnen, indien nodig, 
nog aangevuld worden met 
2 veldbedden. Onze Ant-
werpse pelgrimherberg is 
heel het jaar open en de 
overnachting kost je slechts 
7 euro per persoon. Gemid-
deld zijn er zo een 40-tal 
dagen per jaar gasten aan-
wezig. 

Pelgrims zijn dus nog steeds 
meer dan welkom in ons 
Historisch Centrum.

Daklozen, ze zijn er maar we zien ze niet
De Groenplaats is de plaats 
waar het standbeeld van 
Rubens prijkt, waar de Hilton 
het uitzicht domineert, waar 
het aangenaam flaneren 
is langs de vele terrasjes, 
waar een heuse ijsbaan 
zorgt voor pret en vertier … 
en waar daklozen de dag 
doorbrengen. Ze zitten er op 
de vele banken en toch zien 
we ze vaak niet, net alsof ze 
naast het gemis aan een 
dak boven hun hoofd, ook 

geen lichaam, geen gezicht 
meer hebben. Opgelost 
in het niets. Toch zijn het 
mensen als u en ik, met een 
hart dat klopt, met emoties, 
met herinneringen, met een 
drang naar sociaal contact. 
Ze verdienen op z’n minst 
onze aandacht. 

Wie op zoek gaat naar cij-
fers en meer inzicht over 
hun situatie, komt een 
beetje in een doolhof 

terecht. Er is een wirwar van 
instellingen en organisaties, 
die zich hun lot aantrekken. 
In samenwerking met de 
KUL en het CAW (Centrum 
Algemeen Welzijnswerk) 
zou het stadsbestuur een 
telling van het aantal dak-
lozen in onze stad houden. 
Maar omdat het OCMW 
thans de handen vol heeft 
met de gevolgen van de 
Oekraïne- en de energie-
crisis, is het lastig om een 
kwalitatief goede telling 
te garanderen. Daarom 
werd beslist ze uit te stellen. 
Nochtans, meten is weten. 
Elke vorm van remediëring 
staat of valt met een cor-
recte diagnose.

Om toch enig zicht te krij-
gen op de situatie spraken 
we  met Dorien Smits, “out-
reacher” bij het CAW. Eerste 

vraag, wat is een “outrea-
cher” en wat doet het CAW? 
“Het CAW is een Vlaamse 
dienst, ondersteund door de 
stad, die mensen helpt met 
al hun vragen en proble-
men over en met welzijn. Als 
outreacher ga ik de straat 
op en probeer ik contact te 
leggen met daklozen. Dat 
is minder vanzelfsprekend 
dan het lijkt. Vaak zijn die 
mensen erg achterdoch-
tig en wantrouwig, omdat 
ze hun vertrouwen in de 
samenleving en de hulpver-
lening kwijt zijn. Bovendien 
leven ze door vereenzaming 
in zichzelf gekeerd, en zijn ze 
soms door een traumatisch 
verleden wat psychisch 
kwetsbaar. Je moet hun 
vertrouwen winnen, en daar 
is tijd en geduld voor nodig. 
Lees verder op de volgende 
pagina.

De bedoeling is hen te 
begeleiden in een traject 
dat hen uit de miserie helpt. 
Eigenlijk vormen we een 
brug tussen de dakloze en 
de diensten en proberen we 
hun situatie op hun tempo 
te verbeteren.”

Ze zijn met zo’n 13 outrea-
chers in Antwerpen, plus 
drie straatwerkers, die 
specifiek hulp bieden aan 
daklozen met psychische 
moeilijkheden. Want dat 
blijkt ook, niet alle daklo-
zen kunnen over één en 
dezelfde kam geschoren 
worden. Om hen optimaal 
te kunnen helpen, houdt 
men rekening met hun ach-
tergrond. Hebben ze een 
psychische aandoening? 
Zijn ze hier illegaal? Is er 
sprake van verslaving? Al 
naargelang het antwoord 
op deze vragen volgt een 
gepaste begeleiding.

Plaatsverbod en gasboetes 
“Qua overnachting biedt 
het CAW onderdak op drie 
plekken in de stad,” zo ver-
volgt Dorien Smits. “De 
Biekorf in de Dambrug-
gestraat helpt daklozen 
met een verslaving en een 
psychische problematiek. 
Victor 4, aan de Desguinlei, 

vangt mensen op zonder 
verslaving. En Victor 5 op 
hetzelfde adres, alleen toe-
gankelijk van 15 november 
tot 31 maart, is er voor wie 
geen papieren heeft. Maar 
er zijn ook dagcentra. Bij 
inloopcentra De Vaart (Bie-
korfstraat) en De Steen-
houwer (Provinciestraat) 
kunnen daklozen terecht 
voor ‘shelter’, een veilige 
plaats waar ze tot rust en 
tot zichzelf kunnen komen. 
Er zijn ook andere facilitei-
ten: een warme maaltijd, 
warme en koude drank, loc-
kers, internet en telefoon. In 
Het Strand (Lange Scholier-
straat) zijn er doucheruim-
tes en wasmachines ter 
beschikking. Hier is ook het 
Zorgteam van CAW gehuis-
vest, een verpleegeen-
heid, waar mensen terecht 
kunnen voor verzorging en 
medische problemen.”

Ook in de private sector zijn 
er wat dagopvang betreft 
heel wat initiatieven. Denk 
maar aan Kamiano van 
Sant’Egidio in de Kam-
menstraat, het Centrum 
voor Sociale Activering De 
Nomaad van Free Clinic 
vzw aan de Schijnpoort-
weg en andere sociale ini-
tiatieven, zoals bijvoorbeeld 

Het Vlot in de kerk aan de 
Lange Beeldekensstraat, 
die twee namiddagen 
geopend zijn voor straat-
bewoners en hen dan een 
kom soep en een babbel 
aanbieden. ‘Straatoverleg 
Antwerpen’, een overlegor-
gaan van de organisaties 
die werken voor en met 
dak- en thuisloze mensen, 
probeert een en ander te 
coördineren en te bundelen, 
en de problematiek onder 
de aandacht te brengen. Zo 
was er recent in de onder-
grondse fietsenparking aan 
het Centraal Station de 
onthulling van een muur-
schildering ter nagedach-
tenis aan daklozen Michael 
en Wesley, die er een jaar 

voordien het leven lieten. In 
deze kerstperiode herden-
ken we hoe Maria en Jozef 
in Bethlehem vergeefs op 
zoek gingen naar onderdak. 
In het licht daarvan klin-
ken de woorden van Dorien 
Smits eerder wrang. 

“Wat me zo frustreert,” zucht 
ze, “is dat de daklozen van 
de Groenplaats omwille 
van overlast geregeld een 
plaatsverbod krijgen met 
dan nog eens een GAS-
boete bovenop, waar ze 
sowieso het geld niet voor 
hebben … Daar helpt men 
echt niemand mee vooruit 
en het maakt het voor ons 
ook moeilijker om hen terug 
op te zoeken.”

Ook bij uw buurtapotheek vind je bescherming 
tegen Covid-19
Niet alleen mondmaskers, 
handgel en zelftests kan je 
bij de apotheker halen om 
je te beschermen tegen 
Covid-19 of verspreiding 
ervan tegen te gaan maar 
recent kan je zelfs in je 
buurtapotheek je “boos-
ter”-prik laten zetten. Zoals 
bekend, neemt de werking 
van de eerdere vaccinaties 
op ons immuunsysteem 
af en is een hernieuwde 
bescherming voor deze 
winter zeer aangewezen. 
Het vaccin dat nu wordt 
gezet is bovendien aange-
past aan Omicron en biedt 
betere bescherming tegen 

de nieuwere varianten die 
nu in omloop zijn. 

Nu de grote vaccinatiecen-
tra na de herfstcampagne 
van dit najaar worden 
afgebouwd, zijn je huis-
arts en jouw apotheker in je 
buurt ingeschakeld om te 
vaccineren tegen Covid-19.  
Dus geen verre verplaatsin-
gen naar vaccinatiecentra 
meer, integendeel, je kan je 
nu vlakbij huis laten vac-
cineren in je vertrouwde 
zorgomgeving. Deze boos-
tervaccinatie wordt volledig 
vergoed door de zieken-
fondsen. De buurtapotheker 

mag vaccineren vanaf 12 
jaar. 

Opgelet: hoewel een vac-
cinprik om griep te voor-
komen gelijkaardige 
handelingen vereist, is tot 
op heden alleen de huisarts 
bevoegd om het griepvac-
cin, die je eerst in de apo-
theek ophaalt, te zetten.

De apothekers die deze prik 
aanbieden na afspraak zijn 
hiervoor speciaal opgeleid.  

Je kan ze vinden op:  
www.apotheek.be

https://www.apotheek.be/
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De Antwerpse 
Stadstrommelaars 
vieren 125 jaar in 2023!
Als je in de verte marsmu-
ziek hoort  in onze stad, dan 
is de kans groot dat de Ant-
werpse Stadstrommelaars 
in aantocht zijn. 

De felrode uniformen 
waarin ze gekleed gaan zijn 
heel gemakkelijk te herken-
nen en werden nog in 2012 
vernieuwd. Toen deze uni-
formen werden geleverd, 
verliep evenwel niet alles 
vlekkeloos. Een dozijn trom-
melaars kwam toen vast 
te zitten in de lift van het 
stadhuis! Pas na een goed 
half uur konden  de liftgij-
zelaars  bevrijd worden uit 
hun penibele situatie. De 
nieuwe uniformen hadden 
gelukkig  niet geleden onder 
deze onvrijwillige kreuktest!

De Antwerpse Stadstrom-
melaars worden geleid 
door de kranige, besnorde 
tamboer-majoor, Julien 
Van Noten. Julien was dé 
Snor van ‘t Stad in 2012 en 
spendeert ook heel wat 

vrijwilligerstijd bij Radio 
Minerva. Kortom, hij is een 
BA, een bekende Antwer-
penaar! Julien loopt niet 
alleen vooraan, hij zet zelf 
ook bestaande Belgische 
marsen om naar het spe-
cifieke muziekinstrumen-
tarium van de Antwerpse 
Stadstrommelaars. 

Het korps bestaat uit 
mannen én vrouwen en 
het heeft een tiental stap-
marsen in zijn repertorium. 
De eerste stapmars wordt  
altijd  ingeleid door de 
‘begin-sonnerie’. De klaroe-
nen in de groep, naast de 
trommelaars, brengen 
dan een bijzondere intro. 
Opéénvolgende stapmar-
sen worden gescheiden 
door bewerkte fantasietjes 
van bestaande Belgische 
marsmuziek. 

Elke woensdag vanaf 19u 
wordt er ijverig gerepe-
teerd in de grote zaal van 
buurthuis “CostA” op St. 

Andries. Men gebruikt dan 
“oefentrommels” en niet de 
zwaardere “paradetrom-
mels” die voorbehouden 
zijn voor het echte werk. De 
paradetrommels beston-
den in de vorige eeuw nog 
uit natuurlijke materialen 
en spankoorden. Een zware 
last om dragen bij het stap-
pen! 

Ondertussen werden ze 
vernieuwd en nu zijn ze 
een stuk lichter dank zij het 
gebruik van kunststof. Toch 
blijft een goede conditie 
nog een must, zeker voor de 
langere marsen.  Voor het 
voortbestaan van de trom-
melaars-traditie in Antwer-
pen is het belangrijk, dat 
het Vlamo (Vlaamse Ama-
teur Muziek Organisatie) 
de HaFaBra muziekvereni-

gingen (Harmonie, Fanfare, 
Brassband) ondersteunt. 

Nieuw bloed is altijd welkom 
bij de Stadstrommelaars! 
Wie interesse heeft en 
graag op feestelijke gele-
genheden in onze stad gaat 
meetrommelen, mag zeker 
eens komen kennismaken 
op zo’n woensdagavond in 
CostA. 

De Antwerpse Stadstrom-
melaars vieren in 2023  hun 
125 jarig bestaan. Voor de 
bijzondere aankondiging 
van de evenementen in 
onze stad door hun muzi-
kale opluistering verdie-
nen zij onze bewondering 
en dank. Hopelijk vinden 
ook nieuwe tromme-
laars-in-spe de weg naar 
dit mooie engagement!

Oudste galerie in de Belgische kunstwereld 
‘Door de eeuwen heen heb 
ik maar één echte verbin-
ding gezien tussen de vol-
keren, tussen de culturen 
en dat is namelijk kunst’.  
Nee, beste lezer, dit zijn niet 
onze profetische woorden, 
ze komen uit de pen van  
Adriaan Raemdonck, de 
man die galerie De Zwarte 
Panter oprichtte en nog 
steeds belichaamt. 

Op 5 december 1968 nam 
de galerie haar start in 
een voormalig  bordeel 
op de hoek van de Wissel-
straat met de Oude beurs.  
Adriaan kon dat pand in het 
historisch centrum voor een 
spotprijs huren aangezien 
het zich in een erbarme-

lijke staat bevond. Toen de 
wijk ten prooi viel aan de 
afbraakwoede bij de herin-
richting van het centrum in 
de jaren ’70, werd het pand 

zo’n twee jaar later gesloopt 
en moest Adriaan op zoek 
naar een nieuwe loca-
tie. Die werd gevonden in 
de kapel van het vroegere  

Sint-Julianusgasthuis in de 
Hoogstraat, eigendom van 
het O.C.M.W. van Antwerpen. 
Dit historisch gebouw was 
een van de eerste liefdadig-
heidsinstellingen van onze 
stad, opgericht door enkele 
weldoeners in het jaar 1303. 
Die deden dat niet zomaar 
onvoorwaardelijk. Ze hoop-
ten er als compensatie een 
beter plaatsje in de hemel 
mee te bemachtigen. In de 
Middeleeuwen bood het 
gasthuis een warm ont-
haal aan arme reizigers. Zij 
mochten er maximaal drie 
nachten gratis verblijven.  
 
Lees verder op de volgende 
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De heilige Julianus, 
patroonheilige van reizigers 
en pelgrims, zou dit initiatief 
enorm toegejuicht hebben.

Vandaag bestaat de Zwarte 
Panter meer dan een halve 
eeuw en wordt het nog 
steeds met evenveel ener-
gie gerund door Adriaan. 
De galerie heeft al meer 
dan zeshonderd tentoon-
stellingen en tientallen 
boekvoorstellingen, film- 
en concertavonden op de 

teller. Ze is uitgegroeid tot 
dé ontmoetingsplaats voor 
kunstenaars uit diverse dis-
ciplines, waardoor er een 
kunstzinnige kruisbestui-
ving ontstaat. Maar net zo 
goed is het een laagdrem-
pelige plek waar iedereen 
achteloos kan binnenwan-
delen. Soms doen mensen 
dat gewoon om wat uit te 
rusten of om tijdens het 
flaneren hun ijsje te eten 
bijvoorbeeld. Zo nemen ze 
er een kijkje en laten zich 

verrassen door de magne-
tische aantrekkingskracht 
van deze plek met haar 
meer dan vijfhonderd jaar 
oude kapel, die nu gevuld is 
met kleurrijke hedendaagse 
doeken. Het heden en het 
verleden hebben mekaar 
hier gevonden. 

De liefhebbers van heden-
daagse kunst kunnen trou-
wens heel binnenkort hun 
hart ophalen in Antwerp 
expo.  Daar heeft namelijk,  

van 15 tot 18 december, de 
Contempory Art fair plaats. 
Uiteraard zal daar de 
Zwarte Panter niet ontbre-
ken. Voor meer info, bezoek:  
www.art-antwerp.com.

Meer info  over Art Antwerp 
vind je hier:

Op bezoek bij De Wijnfaktorij: “Miljaar, gij chansaar!”

Bovenstaande slagzin staat 
te lezen op een prentkaart in 
de vitrine van De Wijnfakto-
rij een Antwerpse wijnmaker 
van top klasse actief in onze 
binnenstad. “Chansaar” en 
“Kontreir” zijn de namen van 
inmiddels twee gerepu-
teerde wijnen van wijnbou-
wer en wijnmaker Patrick 
Nijs. De Kontreir prijkt onder-
tussen op de wijnkaart 
van het wereldvermaarde 
Spaanse restaurant “El 
Celler de Can Roca” in 
Catalonië en onlangs heeft 
De Wijnfaktorij een plaats 
verdiend in het lijvige, lite-
raire wijnboek “101 new 
wave winemakers”. Dit boek 
wordt uitgebracht door 
twee vermaarde Duitse  
wijnexperten en geeft 
specifiek aandacht aan 
duurzame wijnbouw in 
Europa. Patrick Nijs is 

momenteel als enige Bel-
gische producent in deze  
wijngids opgenomen. 
Tussen de eiken vaten, 
vergistingstanks, druiven-
persen, en bottelinstalla-
tie praten Patrick Nijs en 
medewerkster Helen niet 
over “het werk” maar spre-
ken over hun “passie”. Zo’n 
drie jaar geleden werd een 
pand ingericht voor de 
wijnproductie in de Vle-
minckxstraat. Nu gaan hier 
jaarlijks zo’n 12.000 flessen 
vlot de deur uit. 

De ecologisch verbouwde 
druiven worden in emmers 
met de Citroën Berlingo 
aangevoerd vanuit de vijf 
verschillende wijngaar-
den naar de binnenstad. 
Deze wijngaarden beslaan 
in totaal ongeveer 2,5 ha 
en liggen verspreid over 

Vlaanderen. Elke wijngaard 
heeft zo zijn eigen terroir en 
dat levert typische smaken 
op. Daarenboven worden zo 
de risico’s op een tegenval-
lende opbrengst gespreid 
want één lokale hevige 
hagelbui kan de opbrengst 
van een akker met wijn-
gaard teniet doen.

In De Wijnfaktorij worden de 
druiven gekneusd, geperst, 
vergist in vergistingstanks, 
vervolgens in eiken vaten 
bewaard en na rijping 
op flessen getrokken. Dat 
alles gebeurt manueel en 
ecologisch. Er wordt een 
minimum aan water ver-
bruikt en het schoonhou-
den van de installaties en 
apparatuur, gebeurt met 
zuurstofwater dat geen 
negatief impact heeft op 
het afvalwater. De wijne-
tiketten worden gemaakt 
uit suikerrietafval . De pers-
koek, die overblijft na het 
persen van de druiven 
en appels, gaat integraal 
terug naar de wijngaarden 
als bodemverrijker. Kunst-
mest kent men hier niet.
Gebruik van herbiciden en 
insecticiden is “not done” 
in de duurzame landbouw, 
net als de grond omwoe-
len. In de wijngaarden mag 
de natuur zijn eigen gang 
gaan in symbiose met de 
wijnstokken. Wijngaarden 
worden omgeven door de 
aanplant van “hondsroos”, 
dat een waardplant is voor 

sluipwespen. Deze geselec-
teerde begroeiing tussen de 
ranken onttrekken stikstof 
uit de lucht naar de bodem, 
noodzakelijk voor de groei 
en bloei van de wijnranken. 
Tevens houden die extra 
planten natuurlijke vijan-
den van de wijnstokken op 
afstand. Af en toe bijstu-
ren van de natuur volstaat. 
Wandelen door de wijn-
gaarden, waar de biodiver-
siteit heerst, is mogelijk op 
afspraak.

Geduld is een onderschatte 
factor in het hele wijnpro-
ces maar is noodzakelijk 
voor wie kwaliteit nastreeft.  
Elk onderdeel van het wijn-
proces moet de tijd krijgen 
die het nodig heeft. Wijn-
stokken produceren pas 
na 7 jaar de eerste druiven 
en het gebruik van oudere 
vaten zorgt ervoor dat de 
wijn niet te veel houtaro-
ma’s opneemt en rustig 
kan rijpen. Dan duurt het 
nog enkele jaren vooral-
eer de wijn op flessen kan 
getrokken worden. Wan-
neer de wijn éénmaal in de 
fles is, kan deze best nog 
een tijd blijven liggen in de 
wijnkelder alvorens ont-
kurkt te worden. Geduld 
wordt pas beloond, wan-
neer de wijn uiteindelijk in 
het glas belandt. De geluk-
kige consument mag zich 
dan terecht “chansaar” 
noemen!

Meer info

https://www.art-antwerp.com/en/
https://www.art-antwerp.com/en/
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Aan de Groenplaats vind je 
de grote stadscampus van 
Karel de Grote Hogeschool 
(KdG) waar studenten Han-
delswetenschappen en 
Bedrijfskunde van de hoge-
school thuis zijn. KdG biedt 
hier uiteraard onderwijs 
aan, maar daarnaast doet 
het er ook maatschappe-
lijk relevant onderzoek en 
dienstverlening rond de 
impact van evenemen-
ten. Onze redactie sprak 
er met Christine Merckx, 
hoofd van het expertise-
centrum Publieke Impact. 
“De campus Groenplaats is 
een fijne werkplek, wat een 
uitzicht heb ik hier!”, lacht 
Christine. “Aan nieuwe stu-
denten zeg ik graag dat 
ze bij regenweer met het 
openbaar vervoer vanuit 
het Centraal Station hier 
kunnen geraken zonder nat 
te worden!” 

KdG is nog voor enkele jaren 
aan de Groenplaats aan-
wezig (op termijn wordt er 
verhuisd naar een campus 
in aanbouw op de Meir) 
en momenteel worden er 
zelfs nog herinrichtingen 
en verbeteringswerken uit-
gevoerd.  Christine stuurt 
in de campus Groenplaats 

een dertiental hooggespe-
cialiseerde onderzoekers 
aan, die zich buigen over de 
wondere wereld van eve-
nementen in onze maat-
schappij.  

De evenementensector is 
een belangrijke werkge-
ver in Vlaanderen en vele 
bedrijven zijn topleveran-
ciers aan internationale 

festivals en optredens. Des-
ondanks is er (nog steeds) 
geen specifiek Paritair 
Comité en is de studie van 
de impact van evenemen-
ten nog een ‘jong’ onder-
zoek domein. 

Het eerste onderzoek startte 
Christine op in 2014. Toen 
kreeg KdG de opdracht 
van Stad Antwerpen om de 

maatschappelijke en eco-
nomische effecten van de 
“Antwerp 10 Miles” te bere-
kenen.  Het toen ontwik-
kelde ROI-model (Return 
On Investment = opbrengst 
van investering) kan men 
nu als eventorganisator of 
als overheid gratis gebrui-
ken. Via een score op een 
achttal criteria kan men 
vaststellen of een evene-

ment leefbaar, levendig én 
verbindend onder mensen 
zal zijn.  Dit draagt bij tot 
een efficiënt beheer van 
de openbare middelen die 
naar de grote evenemen-
ten gaan.

Veiligheid, duurzaam-
heid en toegankelijk-
heid zijn momenteel 
kritische succesfactoren bij 

de organisatie van “grote” 
evenementen. Op het vlak 
van veiligheid droeg  het 
KdG-expertisecentrum bij 
tot de veilige heropstart van 
de evenementen post-Co-
rona. Hiervoor werkten 
de onderzoekers van KdG 
samen met Toerisme 
Vlaanderen en de Alliantie 
van Belgische Eventfedera-
ties.  

Daarnaast is het beheersen 
van grote massa’s even-
eens een onderzoek aspect 
van belang. Bijkomende 
risico’s voor evenementen 
correct inschatten maakt 
het werk van deze onder-
zoekers heel belangrijk. 
Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de meteorologische 
omstandigheden en wat 
deze in Pukkelpop enige tijd 
geleden hebben aange-
richt!

In het Historisch Centrum 
Antwerpen maken wij als 
bewoners veel evenemen-
ten mee in onze wijk. Het is 
dus fijn te vernemen dat 
impactstudies voor eve-
nementen een bijzondere 
specialisatie zijn hier aan de 
Groenplaats. 

KdG Groenplaats biedt onze evenementensector 
kennis en kunde

Waarom Thomas More voor Antwerpen koos
Tijdens de regeerperiode 
van Hendrik VIII van Enge-
land leefde ook de filosoof, 
wetenschapper, schrijver, 
jurist, staatsman en huma-
nist Thomas More. Hij bracht 
het tot secretaris van de 
koning en werd uiteinde-
lijk tot de adelstand ver-
heven waardoor hij de titel 
‘Sir’ mocht dragen. De sky 
bleek the limit te zijn voor 
More … tot hij niet meer in de 
pas liep van zijn koning. Sir 
Thomas More erkende niet 
dat Hendrik VIII hoofd werd 
van de Anglicaanse kerk en 

zo de kerk van Rome bui-
tenspel zette. Hij zou hier-
voor, als devoot Katholiek,  
in 1535 onthoofd worden op 
de Tower Hill in Londen.

De wereld ten tijde van 
Thomas More was er een 
van religieuze twisten, 
ongelijkheid en dure oor-
logen die landen uit elkaar 
scheurden. In Engeland 
bijvoorbeeld verloren de 
boeren zonder enige mede-
menselijkheid hun land aan 
rijke grootgrondbezitters. Al 
deze grote issues van zijn 

tijd beschreef hij in zijn werk 
‘Utopia’. 

Het verhaal van Utopia 
wordt verteld door een 
reiziger en gaat over een 
eilandstaat waar de maat-
schappij beter en eerlijker 
is geregeld. Alle materiële 
zaken worden er gedeeld 
door de volledige bevol-
king. Het is een plaats waar 
iedereen werkt, met veel 
aandacht voor onderwijs 
en cultuur, waar mannen en 
vrouwen gelijk zijn en waar 
een volledige godsdienst-

vrijheid bestaat. Zelfs athe-
isme is er toegestaan. 

Utopia begint in 1515 bij 
een fictieve ontmoe-
ting in Antwerpen tussen 
Thomas More en een rei-
ziger, die hem vertelt over 
het bestaan van een ideaal 
land. Er werd een droom-
beeld van een maat-
schappij geschetst dat 
tegelijkertijd een aan-
klacht was op het destijds 
gevoerde Engelse beleid.
Lees verder op de volgende 
pagina

More verbleef tijdens het 
schrijven van dit boek in 
de Lage Landen en zou 
niet toevallig voor Ant-
werpen gekozen hebben 
als beginscene. De stad 
beleefde het begin van zijn 
Gouden Eeuw en was het 
economisch zwaartepunt 
ten Noorden van de Alpen. 
Het was een plaats van vrij-
heid waar alles kon gezegd 
en geschreven worden, 
zolang  het geld maar bin-
nenstroomde. Wie wou daar 
geen zaken komen doen ?

Precies 500 jaar na de fic-
tieve ontmoeting vonden 

de stad Antwerpen, het 
KMSKA en het MUHKA de tijd 
rijp om hiervoor een her-
denkingssteen te plaatsen 
vlak voor de hoofdingang 
van de kathedraal. 

Op de steen staat in het 
Nederlands en in de 5 
grootste wereldtalen te 
lezen : “Hier ontmoette 
Thomas More in 1515 naar 
eigen zeggen de reiziger die 
hem vertelde over Utopia.” 
De steen symboliseert de 
bijzondere aantrekkings-
kracht van Antwerpen zowel 
in haar Gouden Eeuw als 
vandaag. Boven: Portret Thomas More door Hans Holbein de Jonge

Kid Kilometervreter en de Rhythm ’n’ Run Marathon Club
Antwerpenaar Kid Van 
Thienen staat voor sport 
en rock&roll.  Zo startte hij 
het Kid’s Rhythm’n’Blues 
Kaffee op en organiseert 
hij de Rhythm’n’Blues Kroe-
gentocht in het historisch 
centrum en eerder ook het 
Rhythm’n’Blues Festival Ant-
werpen op de Grote Markt.

Zaken opstarten en orga-
niseren maakt deel uit van 
Kid’s DNA. Hij past het ook 
toe op zijn favoriete sport, 
namelijk het lopen van 
marathons. Kid begon te 
lopen toen hij stopte met 
roken en ondertussen is 
deelnemen aan marathons 
uitgegroeid tot zijn passie. 
In tegenspraak met zijn 
voornaam ‘Kid’ is hij een 
grote, struise man en net 
daarom vindt hij zichzelf 
een voorbeeld  (Kid staat 2e 
van links op de foto) .

Het toont immers aan dat 
eenieder in staat is om 
te trainen voor een halve 
marathon, waarna kan 
geëvolueerd worden naar 
een volledige marathon.  
“Ze zeggen wellicht van mij 
in Antwerpen: ’hoe kan die 
da na?’ en daar antwoord 
ik dan op dat het iedereen 
lukt mits je een helder doel 
stelt en ervoor gaat!”, zo 
geeft Kid mee. “Dat is het 

recept: doorbijten!”  Natuur-
lijk kent Kid wel dagen dat 
hij minder “goede benen” 
heeft, maar iedere keer 
geniet hij van een run-
ner’s high wanneer hij bij-
voorbeeld de trein neemt 
uit Antwerpen en aan de 
zee meerdere kilometers 
gaat lopen. Ook lopen in 

de Kalmthoutse heide is 
voor hem een topper. Dat 
lopen doet hij op zijn eigen 
tempo en met respect voor 
eigen lijf. Hij heeft geen 
kwetsuren door het vele 
lopen opgedaan, ondanks 
de waarschuwing van 
zijn dokter dat hij knetter-
gek was om zo intensief te 
beginnen lopen.  Een favo-
riete trainingsplek is Lin-
keroever, waar hij meestal 
zo’n 16 à 20 km loopt, wat 
anderhalf tot twee uren in 
beslag neemt. Kid vindt het 
super om mensen aan het 
lopen zetten en hen aan te 

moedigen te starten met 
een drietal kilometers om 
dan verder in het lopen te 
groeien.  “Het maakt je kop 
leeg en je vergeet even je 
zorgen”, zo argumenteert 
hij. Als vrijwilliger en sport-
liefhebber zet hij zich ook 
stevig in voor de sportraad 
van de Stad Antwerpen, 

waarvan hij momenteel 
voorzitter is. Omdat orga-
niseren nu eenmaal in 
zijn bloed zit startte Kid de  
Rhythm’n’Run Marathon 
Club met (na Corona) toch 
nog een 70tal leden. Voor 
BCD, een grote reisoperator, 
fungeert hij als “tour leader”, 
waarbij hij zijn grote kennis 
van internationale mara-
thons aan deelnemers van 
marathon-reizen ten dien-
ste stelt. En hij verduidelijkt: 
“Nee, we zijn geen training 
club. Prima trainingsmo-
gelijkheden vind je zo, via 
internet, zoals ’running 

friends‘ of ’running crew‘.  
Onze Rhythm’n’Run Mara-
thon Club met hoofdze-
tel aan de Grote Markt van 
Antwerpen houdt zich bezig 
met de ’world marathon 
majors‘. Dat zijn de mara-
thons in Chicago, New York, 
Boston, Berlijn, Tokyo en 
London. Voor deze topma-
rathons zorgt de club voor 
zowel de reizen als de start-
nummers, die vaak moeilijk 
te krijgen zijn.” 

Zelf heeft Kid reeds elf keer 
de marathon van New 
York gelopen, tien keer die 
van Chicago en vier keer 
de marathon in Tokyo.  De  
Rhythm’n’Run Marathon 
Club focust op het ultra 
lopen, op trail lopen en 
op (extreme) marathons. 
Denk hierbij aan de hoog-
ste marathon ter wereld 
aan de Mount Everest, aan 
de bekende “Marathon 
des Sables” of de mara-
thon op de Chinese Muur. 
Zo liep hij dit najaar nog de 
Trans Zagora trail mee in de 
Marokkaanse Sahara. Voor-
waar een échte kilometer-
vreter, die Kid!

Meer info?

Klik hier

https://m.facebook.com/RhythmnRunMarathonClubAntwerpen/
https://m.facebook.com/RhythmnRunMarathonClubAntwerpen/
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Gesprek met onze buur, Bisschop Johan Bonny
Monseigneur Bonny betrekt 
het bisschoppelijk paleis 
zeven dagen op zeven en 
bevestigt onze ervaringen 
als inwoners  van de bin-
nenstad. “Volgens mij ben 
ik de enige bewoner die 
ingeschreven staat op de 
Schoenmarkt”, steekt de 
bisschop van wal, “Tegen-
over ons bevindt zich het 
commerciële gebouw van 
de Grand Bazar en naast 
mij zijn er, naar ik weet, 
geen rechtstreekse buren”.  
Voor zijn functie als ker-
kelijk leider in het bisdom 
Antwerpen moet hij vaak 
de stad uit en ondergaat 
ook onze bisschop het ons 
bekende fileleed. Ja, het is 
soms rumoerig door luide 
passanten en het verkeer 
en met een ondergrondse 
tram die onder zijn kantoor 
rijdt, davert het er ook al 
eens. De recente 3x3 basket 
wereldbekerwedstrijd was, 
na de relatieve rustperiode 
van Corona, door overdre-
ven geluidsversterking een 
tijdelijke beproeving. Niet-
temin heeft hij een posi-
tief gevoel bij de geplande 
heraanleg van de Groen-
plaats. Die doorkruist de 
bisschop vaak op weg naar 
de Kathedraal en hij weet 
als geen ander te laveren 
tussen de pizzeriaterrasjes 
tot aan het westportaal. De 
buurt is voor een grootstad 
toch vrij veilig te noemen 
en de aanwezige sociale 
centra, zoals de Sant’ Egidio 

werking en de sociale res-
taurants, zijn volgens hem 
actief en goed uitgebouwd. 
“Zij doen wat ze kunnen”, 
bevestigt monseigneur 
Bonny. Dit winterseizoen 
zorgt de kerstverlichting 
opnieuw voor een prachtige 
sfeer.  De charmes van de 
stijlvolle terrasjes en restau-
rants in het stadscentrum 
en de heraanleg van de 
Scheldekaaien bevestigen 

volgens onze bisschop het 
positieve rendement van de 
grote infrastructuurinveste-
ringen die hier de afgelopen 
jaren gebeurden. Met zijn 
hondje Santa, een mini-pin-
cher, loopt hij graag een 
hoekje om richting Schelde.

Toch is hij niet blind voor 
de moeilijke tijden die de 
klassieke middenstanders 
momenteel doormaken. “Ze 
doen de stad leven”, ver-
klaart de bisschop en hij 
voegt eraan toe dat hij in 
hoogsteigen persoon ook 
bij de lokale winkeliers vaste 
klant is. “Ja, ik koop mijn 

roggeverdommeke zelf hier 
bij Goossens om de hoek en 
in de Wilde Zee zit ook mijn 
kapper en mijn kledingwin-
kel”.  Een uitstapje naar de 
zaterdagse markt is voor 
hem ook een waar genoe-
gen. Bloemen, een Marok-
kaans hapje, ribbetjes of 
geroosterde kip en Franse 
kazen zijn favorieten.  Hij 
wordt natuurlijk herkend en 
aangesproken. De markt-

kraamster met groenten en 
fruit geeft al eens €1 mee 
met het verzoek ‘om een 
kaarsje te branden’. Dat is 
voor hem hartverwarmend.

Mens onder de mensen is 
hij en in zijn functie als bis-
schop bijzonder begaan 
met de -specifiek Ant-
werpse- traditie van 
openheid van geest en con-
flictvrij samenleven van 
vele gemeenschappen met 
elkaar. In Antwerpen ver-
taalt zich dat door zijn aan-
wezigheid op verschillende 
iftar-maaltijden tijdens de 
ramadan en zijn voorkeur 

voor het grillrestaurant 
Napo’s aan de Sint-Alde-
gondiskaai op ‘t Eilandje. 
Dat restaurant vat de inter-
religieuze visie van ‘tole-
rance’ goed samen in dat 
woord dat er aan de muur 
prijkt. ‘Net omdat de zaak 
wordt gerund door drie uit-
baters, elk afkomstig uit de 
drie religieuze tradities van 
het Midden-Oosten -het 
Christendom, het Joden-
dom en de Islam-, tonen 
ze aan dat samenwerken 
wel degelijk mogelijk is.  Als 
bisschop-referent voor 
Onderwijs en het gods-
dienstonderricht, voor de 
universiteits- en hoge-
schoolpastoraal, voor de KU 
Leuven, voor de pastoraal 
bij de binnenscheepvaart 
en voor de contacten met 
de Vlaamse overheid over-
legt monseigneur Bonny 
regelmatig op fede-
raal, Vlaams en regionaal 
niveau. 

Ook staan de Vlaamse bis-
schoppen realistisch in de 
werelden hebben oog voor 
echte liefde en stabiele 
relaties die nood aan of een 
wens tot pastorale bege-
leiding hebben, ook buiten 
de traditionele man-vrouw 
relatie. 

Lees verder op de volgende 
pagina 

Zo heeft bisdom Antwerpen 
onlangs pastoraal werkster 
Saskia Van den Kieboom 
aangesteld als aanspreek-
punt voor homoseksualiteit, 
geloof en de gezinspasto-
raal. 

Monseigneur Bonny aan-
vaardt het bisschoppelijke 
“Mijter en Staf”-protocol als 
onderdeel van zijn opdracht 
als bisschop.  Zelf is hij erg 
bescheiden, zeker in ver-
gelijking met zijn voorgan-
gers die  in een andere 
tijdgeest  leefden. Toch 
toont de bisschop res-
pect voor de symbolische 
elementen die de kerke-
lijke traditie weerspiegelen.  
“Het decorum van vroeger 
strookt dan wel niet langer 
met de hedendaagse 
maatschappij, bij liturgisch 

belangrijke kerkelijke eve-
nementen zoals hoogmis-
sen, vormselvieringen en de 
O-L-Vrouwprocessie in de 
Kathedraal alsook bij pro-
tocollair maatschappelijke 
evenementen zal ik altijd 
de gepaste uitstraling als 

bisschop respecteren” licht 
hij toe. Het Te Deum bij de 
Koningsdag op 15 novem-
ber waarop alle ’gestelde 
lichamen‘ aanwezig zijn, 
is een voorbeeld van zo’n 
maatschappelijk relevante 
eredienst geleid door de 

bisschop. Een persoonlijke 
touch is  soms  wenselijk. Zo 
kan de mijter al eens door 
een paars keppeltje ver-
vangen worden of gebruikt 
de bisschop voor het vorm-
sel een houten herdersstaf, 
die minder plechtstatig is 
dan een goudkleurige Sin-
terklaasstaf.  

Voor 2023 wenst hij onze 
lezers en medebewoners 
van het Antwerpse Cen-
trum een jaar met warme, 
kleine, dagelijkse contac-
ten! Zo belangrijk en tege-
lijk eenvoudig is het om de 
mensen in de buurt warm te 
begroeten. Een kleine stap 
in de richting van minder 
vereenzaming  zetten, dát 
wenst de bisschop ons allen 
toe! 

Bisschoppelijk paleis heeft een eeuwenoude geschiedenis
De terreinen tussen Schoen-
markt en Lombardenvest 
werden vanouds gebruikt 
als refugium (= toevluchts-
oord) van de Cisterciën-
zerabdij van Sint-Bernardus 
in Hemiksem. In de 16e eeuw 
werd het refugium omge-
vormd tot bisschopshuis, 
dat tweehonderd jaar later 
heropgebouwd werd als 
bisschoppelijk paleis. Vanaf 
de Franse bezetting eind 
18e eeuw kreeg het complex 
een bestuurlijke functie en 
onder het Hollands bewind 
werd er de zetel van de Pro-
vinciale en Gedeputeerde 
Staten en residentie van 
de gouverneur gevestigd. 
Een raadzaal werd toege-
voegd en het Gouverne-
mentsgebouw werd na de 
Belgische onafhankelijkheid 
de zetel van de Provincie  
Antwerpen.  

In 1881 werd een nieuw half-
rond voltooid en ingehul-
digd als provincieraadzaal. 
Deze raadzaal heeft een  
klassiek geïnspireerde stijl 
en het halfrond heeft een 
koepel geïnspireerd op het 
type koepel van de Kamer 
van Volksvertegenwoor-
digers. Aan het begin van 
de eerste wereldoorlog, 
toen de regering, legerlei-
ding en koning vluchtten 
uit het bedreigde Brussel, 

betrok de generale staf van 
het leger het gebouw aan 
de Schoenmarkt. Daarna 
werd het pand bezet door 
de Duitse krijgsoverheid en 
krijgsrechtbank. 

0p 29 december 1944 viel 
een V-2-bom op het Gou-
vernementsgebouw en 
na afloop van de tweede 
wereldoorlog vertrok het 
provinciebestuur naar de 
Koningin Elisabethlaan 

waar een nieuw provincie-
gebouw was gebouwd. Tot 
1980 werd de provincie-
raadzaal aan de Schoen-
markt wel nog gebruikt. 

In 1983 werd het gebouw 
overgedragen aan de 
Belgische Staat, die het 
gebouw restaureerde. In 
1990 kocht het provinciebe-
stuur het gebouw terug en 
werd het als bisschopshuis 
herbestemd. Aansluitend 
werd er in 1993 een con-
grescentrum ingehuldigd.  

Tijdens de recente res-
tauratie in het stadhuis 
van Antwerpen vonden de 
raadzittingen van de Stad 
Antwerpen plaats in het 
halfrond van het bisschop-
pelijk paleis. 

Waag je kans! Bezoek het Bisschoppelijk Paleis
Speel nu mee en maak kans 
op 1 van de 5 duo-tickets die 
Bij de Hand in samenwer-
king met Bisdom Antwerpen 

schenkt aan haar lezers. 
Het bezoek vindt plaats op 
maandag 15 mei om 14u, 
met voorziene einde rond 

15u30. Winnaars van de 
lezerswedstrijd worden per-
soonlijk verwittigd. Alvast 
veel succes gewenst!

Speel mee & win:

Gratis gedenkboek  
“100 jaar Antwerpse Stadstrommelaars”
Wie zich graag verdiept in 
erfgoeddocumenten uit de 
geschiedenis van de Ant-
werpse Stadstrommelaars 
en de historische achter-
grond van hun functie mag 
in het ontmoetingscen-
trum CostA het gedenk-
boek “100 jaar Antwerpse 
Stadstrommelaars” gratis 

ophalen tijdens de repetitie 
momenten van de Stad-
strommelaars, gewoon-
lijk op woensdagavond 
rond 19 uur. Je vindt het 
ontmoetingscentrum op 
Sint-Andriesplaats 24, 2000 
Antwerpen. Op woensdag 
is het open tot en met 21u ‘s 
avonds.

Klik hier

https://bijdehand.be/maak-kans-op-een-bezoek-aan-het-bisschoppelijk-paleis/
https://bijdehand.be/maak-kans-op-een-bezoek-aan-het-bisschoppelijk-paleis/
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Dit wereldbekendje snoepje 
is weldegelijk in Antwerpen 
geboren. En meer bepaald 
ter hoogte van de kruising 
van de Vlasmarkt met de 
Hoogstraat. Daar, aan de 
gevel van het hoekhuis, 
prijkt nog altijd een gedenk-
plaat om de geboorteplaats 
van het Napoleonneke te 
herdenken.

“Le bonbon aparte” (latere 
slogan voor ‘t snoepje) is 
inmiddels 110 jaar oud. Het 
was in 1912 dat suikerbakker 
Louis Janssen in zijn zaak 
“De Gouden Bol” op het 
idee kwam, om een lekker-
nij te creëren die de naam 
van zijn suikerbakkerij alle 
eer zou aandoen. Daar-
bij wist hij op een smaak-
volle manier zuur en zoet 
met mekaar te verenigen. 

Nu nog een naam voor 
het gele bolletje. Inspiratie 
vond Louis Janssens bij een 

bevriende chocolatier. Die 
had zijn nieuwe praline de 
naam  “Caesar” meegege-
ven. Lang moest Louis niet 
meer nadenken, toen hij dat 
hoorde. De meest bekende 
keizer en dan nog eentje, 
die een band had met Ant-

werpen, was toch Napoleon 
zeker! Et voilà, het zuurtje 
had zijn naam. 

De smaak en de naam van 
het snoepje vielen zo in 
de smaak van de Sinjoren 
uit de Koekenstad, dat de 
productie nog amper kon 
volgen. In 1933 werd dan 
ook verhuisd naar een klein 
fabriekje in de Blekerijstraat, 

en nog later in 1965 naar 
Hoboken en in 1988 naar 
Schelle. Vanaf 2003 ten-
slotte kwam de productie 
terecht in het Nederlandse 
Breskens. 

Ondertussen was het bedrijf 
bij gebrek aan familiale 
opvolging in handen geko-
men van de familie Stap-
paerts. Door hun toedoen 
vond het Napoleonneke 
zijn weg naar Nederland. 
En naast het originele zuur-
tje kwamen er nog andere 
smaken bij. Maar eerlijk? 
Voor ons blijft het Napo- 
leonneke toch voor immer 
en voor altijd dat bolvor-
mige, gele snoepje met zijn 
dusdanige zoetzure smaak, 
dat je gezichtsuitdrukking 
eigenlijk verraadt wat je aan 
het snoepen bent. Toch?

Als je gelaat verraadt wat je aan het snoepen bent

Medewerkers
Luc Van Puyvelde, coördinatie en 
redactie
Rudy Van den Bosch, fotografie en 
archief
Paul Harding, logo en eindredactie
Marion van der Horst, eindredactie
Onze buren en vrijwilligers
Verantwoordelijke uitgever
Rose-Marie Pype, Zilversmidstraat 
31, 2000 Antwerpen
Vormgeving
www.boelet.be
Met dank aan
District Antwerpen
www.het-vervolg.be
Druk
www.epo.be

Herita creëert nieuwe stadstuin voor De Hofkamer

Beluisterde je afgelopen 
zomer een beiaardconcert 
in de tuin van de Hofkamer, 
dan maakte je al kennis met 
dit verborgen monument in 
het hart van de stad. 

Erfgoedstichting Herita ver-
welkomt klassen, groepen 
en individuele bezoekers in 
dit 18de -eeuwse tuinpavil-
joen waar het bulkt van de 
statussymbolen. Momen-
teel blijft de poort aan de 
Oude Beurs een tijdje dicht. 
Achter de schermen wordt 
gewerkt aan een nieuwe, 
botanische tuin die vanaf 
het voorjaar te ontdekken 
valt.

In de vernieuwde tuin zal 
gazon plaats maken voor 
een diversiteit aan bomen, 
planten, bloemen en krui-
den. Om regenwater te 
bergen en te zuiveren wordt 
een wadi aangelegd. Een 
wadi is een groene grep-
pel in stedelijk gebied die 
regenwater vasthoudt en 
daarna langzaam in de 
bodem laat doorsijpelen. 

De dalstenen worden ver-
vangen door mooie klei-
klinkers in combinatie met 
Belgische blauwe steen. 
De toegankelijkheid voor 
mensen met een rolstoel zal 
hiermee sterk verbeteren. 

Site-ontwikkelaar Puck Ver-
straeten: “Met de heraanleg 
van de tuin zal een bezoek 
aan De Hofkamer nog meer 
beleving brengen. Je ont-
dekt niet alleen een geheim 
en luxueus tuinpaviljoen, 
je kan daarna ook genie-
ten van een groene plek in 
het midden van de stad. In 
elk seizoen zijn er andere 
planten en bloemen om te 
bewonderen. 

Florale elementen die afge-
beeld staan op het grote 
plafondschilderij in De Hof-
kamer zal je ook kunnen 
terugvinden in de tuin. 
Nieuwe zitbanken geven 
extra comfort en de erf-
goedvrijwilligers van Herita 
zorgen voor een warm 
welkom. 

Ook voor kleine recepties, 
optredens én natuurlijk de 
beiaardconcerten blijft de 
tuin een ideale plek.” De 
heraanleg van de tuin duurt 
tot februari. In het vroege 
voorjaar van 2023 gaan de 

Bij de Hand neemt  
even een winterrust.

Hopelijk terug 
voorjaar 2023!

deuren van De Hofkamer 
weer open. 

Vragen over zaalhuur? 
dehofkamer@herita.be 


