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Voorwoord 

Deze masterproef vormt het eindproduct van een ware ontdekkingstocht, die mij op vele 

plaatsen in België bracht. Omdat het mij nooit zou gelukt zijn dit eindwerk tot een goed 

einde te volbrengen zonder de steun en interesse van verschillende personen en 

instellingen is een dankwoord hier dan ook goed op zijn plaats.  

In eerste instantie gaat mijn dank uit naar Prof. Dr. Van Santvoort voor de begeleiding 

bij de keuze van mijn onderwerp en het schrijven van deze masterproef. 

Daarnaast gaat mijn dank uit naar het personeel van de verschillende archieven, 

documentatiecentra en bibliotheken die in het kader van deze masterproef werden 

bezocht of gecontacteerd. In het bijzonder het personeel van het stadsarchief van 

Antwerpen, waar het meeste archiefwerk plaatsvond. 

Ook wil ik mijn dank betuigen aan enkele personen, waaronder Anne Cherton van het 

Joods Museum in Brussel, Jean Bastiaensen van het gemeentearchief in Kalmthout en 

Stefaan Grieten van het Architectuurarchief van de provincie Antwerpen voor alle 

informatie die zij gaven en hulp die zij boden bij het schrijven van deze masterproef. 

Verder zou ik graag Astrid de Lange – Baegen, auteur van het genealogisch werk ‘Kol 

Hamisjpachah (De hele familie)’, willen bedanken voor haar niet aflatende bereidheid 

om mij te willen helpen bij de zoektocht naar informatie over de Joseph de Lange (en 

zijn familie). 

Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn familie en vrienden voor de blijvende 

aanmoediging, interesse en het geloof in het welslagen van dit masterproefonderzoek. In 

het bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn vader, Michael Franck, voor de begeleiding 

bij het opzoekingswerk in Brussel en een groot deel van het veldwerk in Antwerpen. 

Daarnaast wil ik ook graag mijn vrienden Jasmine Decloedt en Pieter Dejonghe 

bedanken voor hun niet aflatende vriendschap, die ik ten zeerste op prijs stel.  
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I. Inleiding  

Het jodendom, en meer specifiek het Belgische jodendom, is een onderwerp die mij in 

de loop van de jaren steeds meer is gaan boeien. Deze belangstelling werd gewekt door 

het volgen van de minor in Oosterse talen en culturen van Oude Nabije Oosten en 

Noord-Afrika tijdens de studies Kunstwetenschappen. Vrij snel werd het duidelijk dat 

het onderwerp van mijn masterproef een combinatie van de twee zou gaan worden. 

Zodoende leidde mijn zoektocht tot het leven en werk van Joseph de Lange (1883-

1948), een architect van Joods-Nederlandse afkomst, die vooral gekend is voor zijn 

synagogenbouw in Belgische steden met belangrijke joodse gemeenschappen.
1
  

I.1. Status quaestionis 

Tot op heden werd nog nooit eerder een uitgebreid architectuurhistorische studie naar 

het leven en werk van Joseph de Lange verricht. Toch is uit een nader 

literatuuronderzoek gebleken dat De Lange in de stad Antwerpen en ver daarbuiten geen 

onbekend figuur was. Zo was de architect op diverse domeinen actief en heeft hij zowel 

op het culturele en architectuurhistorische domein, als op het sociaaleconomische en 

politieke vlak (binnen de joodse gemeenschap van Antwerpen) gedurende de eerste 

helft van de 20
ste

 eeuw zijn, weliswaar bescheiden, stempel gedrukt. 

Joseph de Lange duikt voor het eerst op in het Jubelalbum van de Kring voor 

Bouwkunde, waarmee de architectenkring in 1910 haar tienjarig bestaan vierde. Nog 

tijdens zijn studentenperiode speelde de architect blijkbaar een actieve rol binnen de 

kring. In het deel ‘werk der leden’ komen bovendien enkele ontwerpen en bouwwerken 

van de architect aanbod, met name drie synagogenontwerpen en drie burgerwoningen, 

gerealiseerd in de Oostenstraat en de Antoon Van Dyckstraat in Antwerpen.
2
  

Voor biografische gegevens over De Lange kan naar talloze publicaties, artikels en 

bijdragen worden verwezen. Een eerste belangrijke, contemporaine, werk dat dient te 

worden vermeldt, betreft de tentoonstellingscatalogus van Kunst van Heden. Kort na het 

overlijden van de architect in 1948 verscheen in deze immers een korte herdenking, een 

‘in memoriam’, die vertrok vanuit de bijdrage die De Lange vijfentwintig jaar lang aan 

                                                           
1
 De Lange, Joseph, in: A. VAN LOO, Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 

Antwerpen: Mercatorfonds, 2003, 246. 
2
 Jubelalbum van de Kring voor Bouwkunde: 1900-1910, Antwerpen: De Vos & Van der Groen, [1910]. 
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de kunstvereniging heeft geleverd, meer bepaald als secretaris en kunstmecenas.
3
 

Wanneer J. F. Buyck in 1991 zijn In dienst van de kunst publiceert, een werk dat een 

retrospectief overzicht van het Antwerps mecenaat rond Kunst van Heden, voor de 

periode 1905-1959, poogt te bieden, bouwt de auteur voor zijn korte biografie over de 

architect, voornamelijk voort op het desbetreffende ‘in memoriam’ uit 1948.
4
 Deze 

laatste omschreef De Lange’s oeuvre als volgt: 

“Ofschoon hij niet trachtte zich te onderscheiden door vreemdsoortige uitvindingen of 

verbazende proefnemingen, schitterde hij weldra door zijn technische kennis en door 

een stijl die hij met opzet sober en eenvoudig hield.”
5
  

In 1948 volgde een korte omschrijving van de architect in het jubelalbum van de 

Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, met name in P. Smekens 

bijdrage over de Antwerpse bouwmeesters der laatste eeuw.
6
 Deze omschreef de 

synagoge van de Portugese Ritus in de Hoveniersstraat als één van zijn mooiste 

bouwwerken. Verder kon architect Smekens voor de stad Antwerpen slechts de burelen 

van de Amsterdamse Bank en het grote verzekeringsgebouw in de Arenbergstraat
7
 

opnoemen. Samen met Frans Blockx schiep De Lange bovendien ‘Oud België’ op de 

wereldtentoonstelling te Antwerpen van 1930 en die te Brussel in 1935. 

In 1975 maakte Michèle Frey in haar licentiaatsverhandeling Een Joodse 

solidariteitsbeweging gewag van een andersoortige bijdrage van de architect, meer 

bepaald in verband met het ontstaan en vervolgens de werking van de in 1920 

opgerichte Centraal Beheer voor Joodse Weldadigheid en Maatschappelijk Hulpbetoon 

(afgekort als ‘de Centrale’).
8
 Uit deze verhandeling bleek dat De Lange zowel op 

organisatorisch vlak als op architecturaal gebied zijn steentje heeft bijgedragen tot de 

overkoepelende joodse liefdadigheidsinstelling, die de Centrale in eerste instantie 

hoopte te zijn. 

Voor meer informatie over de architect als ontwerper van synagogen was het wachten 

op het artikel van Jo Braeken, Beth Haknesset: synagogen in België 1865-1914 die in 

                                                           
3
 In memoriam Jozef de Lange, in: tentoonstellingscatalogus Kunst van Heden. Salon 1948, Antwerpen: 

Kunst van Heden, 1-23 mei 1948, 8-10. 
4
 J. F. BUYCK, In dienst van de kunst. Antwerps mecenaat rond Kunst van  Heden (1905-1959): 

retrospectieve tentoonstelling, Antwerpen: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1991, 84 
5
 In memoriam Jozef de Lange,  1948, 9. 

6
 P. SMEKENS, Antwerpse bouwmeesters der laatste eeuw, in: Jubelalbum van de Koninklijke 

Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen: 1848-1948, 43.  
7
 Ibid., 43 

8
 M. FREY, Een Joodse solidariteitsbeweging te Antwerpen: de centrale 1920-1940 (onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1975). 
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1993 in het tijdschrift van Monumenten en landschappen verscheen.
9
 Zoals de titel al 

verraad handelt deze over de Belgische synagogenbouw vanaf haar vroege ontstaan 

(wanneer met de Belgische onafhankelijkheid in 1930 ook het recht op 

‘godsdienstvrijheid’ in het leven werd geroepen) tot aan het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog in 1914. Uit dit artikel blijkt dat De Lange in de jaren voor 1914 twee 

synagogen in een gelijkaardige, neoromaans-geïnspireerde, bouwstijl ontwierp (met 

name, de synagoge van de Portugese Ritus in Antwerpen en de synagoge van 

Oostende). Naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in 2000, kwam op dit 

artikel een vervolg in de publicatie van Joodse sporen in Oostende, waarin Jo Braeken 

dieper in gaat op het onstaan en het welvaren van de joodse gemeenschap in Oostende 

en daarmee gepaard gaande de bouw van de Oostendse synagoge, naar ontwerp van De 

Lange.
10

  

In 2000 werd eveneens kort gerefereerd naar de architect in Vreemdelingen in een 

wereldstad, een publicatie van Lievens Saerens die voor de periode van 1880-1944 

beoogde een overzicht te geven van de geschiedenis van de joodse gemeenschap voor 

de stad Antwerpen, en meer bepaald de wisselwerking tussen zijn joodse- en niet-joodse 

bevolking.
11

 Hierbij werd hoofdzakelijk verwezen naar De Lange’s culturele (en in 

mindere mate sociaaleconomische) bijdrage tot haar geschiedenis. Zo wordt de architect 

gelinkt aan het kunstmecenaat Kunst van Heden, het architectuurtijdschrift De 

Bouwgids, het fenomeen van het joods flamingantisme en de overkoepelende 

filantropische vereniging, genaamd de Centrale.
12

  

In 2002 verscheen Schreibers’s Dictionnaire biographique des Juifs de Belgique, 

waarin de auteur een overzicht geeft van de voornaamste Belgische figuren van joodse 

herkomst, uit de 19
de

 en 20
ste

 eeuw. Voor het eerst werd een volledige, maar bondige, 

biografie gewijd aan De Lange, waarin een overzicht werd gegeven van zijn leven en 

oeuvre.
13

 Deze biografie bleek terug te gaan op onder meer de bijdrage van Petra 

Maclot in het tijdschrift Monumenten en landschappen, eveneens uit 2002. In haar 

bespreking van Het hôtel Bamdas-Tolkowsky belichtte ze één van De Lange’s meest 

                                                           
9
 J. BRAEKEN, Beth Haknesset. Synagogen in België 1865-1914, in: Monumenten en Landschappen, jg. 

12, nr. 1, 1993, 13-45. 
10

 S. SEEWALD, Joodse sporen in Oostende, Antwerpen: Pandora, 2000. 
11

 L. SAERENS, Vreemdelingen in een wereldstad: een geschiedenis van Antwerpen en zijn Joodse 

bevolking (1880-1944), Tielt: Lannoo, 2000. 
12

 Ibid., 85, 148 en 202.  
13

 De Lange, Joseph, in: J. P. SCHREIBER, Dictionnaire biographique des Juifs de Belgique: figures du 

judaïsme belge (XIX
e
-XX

e
 siècles), Brussel: De Boeck, 2002, 86-87. 
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voorname woonhuizen, met name één uit 1910-1911 in de Lamorinièrestraat.
14

 Dankzij 

de medewerking van de decorateur Henri Verbuecken werd het woonhuis immers een 

staaltje van een vervlogen 19
de

 eeuws historisme en exotisme. Voor biografische nota’s 

over de architect baseerde de auteur zich op haar eigen, onuitgegeven, biografische 

studie naar Joseph de Lange uit 1984. Tijdens een gesprek in het stadsarchief van 

Antwerpen gaf Petra Maclot bovendien te kennen dat deze samengesteld was op basis 

van onder meer een interview van enkele, ondertussen overleden, nakomelingen van de 

architect in Antwerpen.  

Op basis van de bijdragen van Jo Braeken en Petra Maclot in het tijdschrift 

Monumenten en landschappen verscheen in 2003 een korte, algemene, beschrijving van 

De Lange’s oeuvre in het overzichtswerk Repertorium van de architectuur in België. 

Volgens deze verkreeg De Lange zijn bouwopdrachten via diamantairs. Deze betroffen: 

“Woningen in verschillende Franse stijlen van de 17de en 18de eeuw, sobere utilitaire 

gebouwen en, het meest opvallend, een aantal synagogen.”15 

De ‘Stichting voor de Eigentijdse Herinnering’, opgericht in 1994 met als doel het het 

bijlichten van de geschiedenis van de Belgische joden, en meer bepaald hun bijdrage tot 

de wording van de nationale gemeenschap in de loop van de 20
ste

 eeuw, publiceerde in 

de loop van 2003-2004 haar vijfde editie van Bijdragen tot de Eigentijdse 

Herinnering.
16

 Hierin verscheen een uitgebreid biografisch artikel, waarin voor het eerst 

een poging werd gedaan om een meer volledig beeld van de architect te scheppen.
17

 

Elisabeth Wulliger, de auteur van het artikel, slaagde erin op een meer evenwichtige 

manier de verschillende domeinen waarop De Lange actief was in kaart te brengen. Zo 

werd ruim aandacht besteed aan onder meer zijn bijdrage tot Kunst van Heden, de 

joodse gemeenschap en de wereldtentoonstellingen van 1930 en 1935. Evenals werden 

zijn vier synagogen (in Oostende, Antwerpen en in mindere mate Brussel) verder onder 

de loep genomen. Wat betreft zijn oeuvre, in het algemeen, verviel Elisabeth Wulliger, 

net zoals de voorgaande publicaties, opnieuw in een loutere opsomming van 

biografische en architectuurhistorische  gegevens. Haar bijdrage had dan ook in eerste 

                                                           
14

 P. MACLOT, Het hotel Bamdas-Tolkowsky (1910-1913). Een late bloemlezing van historisme en 

exotisme, in: J. BRAEKEN, J. LAGAE, S. GRIETEN, Vreemd gebouwd: westerse en niet-westerse 

elementen in onze architectuur, Turnhout: Brepols, 2002, 377-398. 
15

 De Lange, Joseph, in: A. VAN LOO, Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 

Antwerpen: Mercatorfonds, 2003, 246.  
16

 Wie zijn wij, in: Stichting voor Eigentijdse Herinnering,  < http://www.fmc-

seh.be/nl/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=29>, geraadpleegd op 20 

december 2012. 
17

 E. WULLIGER, Joseph de Lange, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Herinnering, Brussel: Stichting voor 

de Eigentijdse Herinnering, nr. 5, 2003-2004, 159-174. 
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plaats de intentie een algemeen beeld te scheppen van De Lange’s bijdrage tot 

Belgische samenleving en zijn joodse gemeenschap. 

Voorts komt de architect aan bod in Kol Hamisjpachah (De hele familie), een 

genealogisch werk over de familie De Lange – De Groot, gepubliceerd door Astrid de 

Lange – Baegen in 2004.
18

 In de publicatie Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de 

Antwerpse necropool behandelt Anne-Mie Havermans in haar bijdrage 

Levensbeschouwing in de dood, onder de noemer van davidster als baken: joden, enkele 

grafmonumenten op het Joodse perk van de begraafplaats. Hierin komt De Lange 

aanbod, met name als ontwerper van een drietal grafmonumenten, waaronder die van 

zijn ouders De Lange-Snitsler, zijn schoonfamilie Braunschweig en die van zijn eigen 

gezin De Lange-Braunschweig.
19

 In haar biografie over ‘Jozef de Lange’ bouwt 

Havermans verder op het reeds vermelde artikel van Petra Maclot en het ‘in memoriam 

Jozef de Lange’ uit 1948. 

In tegenstelling tot het werk van Lieven Saerens, reeds boven vermeldt, besteedt Veerle 

Vanden Daelen in haar Laten we hun lied verder zingen, een publicatie uit 2008 die 

handelt over de wederopbouw van de joodse gemeenschap na de Tweede Wereldoorlog 

(1944-1960) en als een soort vervolg kan worden beschouwd op Saerens’ 

Vreemdelingen in een wereldstad (1880-1944), opmerkelijk meer aandacht aan de 

politieke figuur die Joseph de Lange was binnen de Joods gemeenschap.
20

 Uit Vanden 

Daelens’ publicatie blijkt dat zijn bijdrage tot deze, veel groter en andersoortig was, dan 

wat alleen van zijn synagogenbouwwerken is gekend. 

Vrij recent verscheen, naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het 

Museum Albert Van Dyck in Schilde, de publicatie Kunstenaarswoningen uit het 

interbellum. In deze stond men niet alleen stil bij de bouwprojecten zelf, ook hun 

ontwerpers en opdrachtgevers werden belicht. Uit deze publicatie blijkt dat De Lange in 

1936 de kunstenaarswoning voor Richard Baseleer in Kalmthout ontwierp.
21

 

Ten slotte vermelden we nog vierde en tiende editie van de reeks Erfgoedgids, waarin 

De Lange meermaals vermeld wordt. In Van Sprookjestuin tot modelstad, namen 

auteurs Dirk Laureys en Serge Migom de Antwerpse wereldtentoonstelling van 1930, 

                                                           
18

 A. DE LANGE-BAEGEN, Kol Hamisjpachah (De hele familie): genealogie van de familie De Lange – 

De Groot, Heerhugoweerd: Gigaboek, 2004, 93-95. 
19

  A. M. HAVERMANS, Levensbeschouwing in de dood, in: J. ROBERT, Schoonselhof nu! Een 

eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen: Erfgoedcel, 2005, 249-264. 
20

 V. VANDEN DAELEN, Laten we hun lied verder zingen: de heropbouw van de Joodse gemeenschap 

in Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog (1944-1960), Amsterdam: Aksant, 2008. 
21

 P. DE LAET, G. GOFFIN, N. LERNOUT, e.a., Kunstenaarswoningen uit het interbellum, Schilde’s-

Gravenwevel, 2011. 
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en meer bepaald zijn ontstaangeschiedenis, de aanleg en de architecturale vormgeving 

van de diverse paviljoenen, onder de loep.
22

  In Tussen Antwerpen en Heide, hernam 

Lieven Saerens deels, maar op een meer toegankelijke manier, zijn stof uit 

Vreemdelingen in een wereldstad. Zijn deel handelt namelijk over de rol van de 

Antwerpse joden in het culturele leven van de provincie tussen 1880 en 1944. 

Hieropvolgend ging Frans Van den Brande dieper in op de joodse aanwezigheid in 

Heide-Kalmthout.
23

   

                                                           
22

 D. LAUREYS, S. MIGOM, Van sprookjestuin tot modelstad. Antwerpen 1930 en de 

tentoonstellingswijk, in: Erfgoedgids, Antwerpen: Provinciebestuur, Dienst Erfgoed, 2005.  
23

 L. SAERENS, F.L. VAN DEN BRANDE, Tussen Antwerpen en Heide: Joods cultuurleven in een 

bewogen tijd (1880-1944), in: Erfgoedgids, Antwerpen: Provinciebestuur, Dienst Erfgoed, 2010. 
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I.2. Vraag- en doelstelling 

Op basis van de bovenstaande status quaestionis kan men zich bijgevolg afvragen 

waarom tot op heden nog geen, meer uitvoerig en grondig, architectuurhistorisch 

onderzoek naar De Lange werd gevoerd. Wat een verklaring zou kunnen zijn, is het feit 

dat het, persoonlijk, archief van de architect zo goed als volledig verloren is gegaan. 

Wat wel is bewaard, werd indertijd door de familie overgedragen aan het Joods museum 

van België, in Brussel.
24

 Dit persoonlijk archief beperkt zich echter tot enkele (familie) 

portretten en administratie in verband met de synagoge van Anderlecht, voor de periode 

van ca. 1925 - 1933. 

Elisabeth Wulliger’s biografie over Joseph de Lange uit 2003-2004 vormde reeds een 

belangrijke aanzet voor een grondiger architectuurhistorische studie, maar zoals reeds 

vermeldt werd, verviel de auteur wederom in een loutere opsomming van (architectuur) 

historische gegevens, waardoor een eigen, wetenschappelijk gegrondeerde, evaluatie 

van het oeuvre van De Lange ontbrak. Zo beperkte Elisabeth Wulliger zich  in eerste 

instantie tot het louter herhalen van de omschrijving van zijn oeuvre, die reeds in het ‘in 

memoriam’ uit 1948 werd geponeerd: “Joseph de Lange ne peut être véritablement 

qualifié de novateur. Pourtant, s’il ne cherchera point à signaler par des inventions 

singulières ou des recherché étonnant, il brilla rapidement par ses connaissances 

techniques et un style volontairement sobre et dépouillé (…).”
25

 Voorts besloot ze op 

basis van enkele door De Lange ontworpen woningen, die omstreeks 1910 in het 

jubelalbum van de Kring voor Bouwkunde verschenen, het volgende: “Sont ainsi 

juxtaposées deux maisons de maître dont les facades sont illustratives de son style, 

l’une résolument classique, l’autre d’inspiration art nouveau sobre, exemple de 

l’habitation belge moderne construite en matériaux locaux.”
26

  

Gezien het pas mogelijk is op basis van een meer grondig onderzoek, het oeuvre van 

Joseph de Lange, op een wetenschappelijk verantwoorde manier, te evalueren en 

(architectuur) historisch te kaderen, zal in dit onderzoek naar een zo volledig mogelijk 

overzicht van het leven en werk van de Joods-Nederlandse architect worden gestreefd. 

                                                           
24

 Deze informatie werd bekomen via het APA. Naar aanleiding van een vraag van een bezoeker vorig 

jaar heeft het APA in samenwerking met het CentrumVlaamseArchitectuurarchieven (CVAa), in de mate 

van het mogelijke, materiaal samengebracht over De Lange. Dit dossier bevindt zich in het 

Provinciearchief Antwerpen (PAA) en bevat hoofdzakelijk (door-) verwijzingingen naar publicaties, 

archieven en websites.  
25

 E. WULLIGER, Joseph de Lange, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Herinnering, Brussel: Stichting voor 

de Eigentijdse Herinnering, nr. 5, 2003-2004, 159. 
26

 Ibid., 160. 
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Uit de status quaestionis bleek dat De Lange heel wat andere bezigheden had, naast die 

als architect. Zo was hij ondermeer verbonden met het kunstmecenaat van Kunst van 

Heden en de Joodse overkoepelende liefdadigheidsinstelling van de Centrale. Van 

welke invloed waren zijn nevenactiviteiten op zijn loopbaan als architect? Hoe hielden 

deze verband  met elkaar? Uit de status quaestionis valt eveneens op te maken dat 

slechts weinig bouwwerken van De Lange tot nu onderwerp waren van onderzoek. Kent 

het oeuvre van de architect inderdaad weinig tot geen innoverende hoogvliegers? Van 

welke aard betroffen zijn verwezenlijkingen? Wat was De Lange’s sterktepunt als 

architect dan?  
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I.3. Methodologie en bronnenbespreking 

Het onderzoek werd in eerste instantie opgedeeld in twee delen, met name het leven van 

en het oeuvre van de architect (Volume 1). Vrij snel bleek dat beide delen 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom werd geopteerd voor biografie waarin 

kort het leven van De Lange wordt geschetst, en hieropvolgend een overzicht van zijn 

sociaal en professioneel netwerk, die als aanzet dient voor de verdere bespreking van 

zijn oeuvre.  

Doordat er van de architect geen persoonlijk archief werd bewaard, diende het 

onderzoek in eerste instantie vanuit de bestaande literatuur te vertrekken, zoals die reeds 

besproken werd in de bovenstaande status quaestionis. Een belangrijke aanzet vormde 

de biografie van Elisabeth Wulliger, de eerste publicatie die op een serieuze manier een 

beeld van het leven en werk van De Lange trachtte te schetsen. Deze reikte enkele 

nieuwe onderzoekspistes aan, waaronder bijvoorbeeld een ontwerp voor het Palestijns 

paviljoen op de wereldtentoonstelling van 1935 in Brussel. 

Zodoende werd de Stichting voor Eigentijdse Herinnering gecontacteerd. Volgens haar 

website beschikt deze over een eigen documentatiecentrum waarin alle vergaarde 

biografische en bibliografische informatie wordt bewaard. Tevens stelt het centrum 

publicaties en verslagen van joodse verenigingen ter beschikking.
27

 Over De Lange 

bezit de Stichting slechts een flinterdun dossier, met enkele zeer algemene artikelen. In 

verband met de bewaarde archiefdocumenten van joodse verenigingen bleek het 

documentatiecentrum voor de periode waarin De Lange actief was, over geen informatie 

te beschikken. Op aanraden van de Stichting werd vervolgens het Centraal Israëlitisch 

Consistorie van België gecontacteerd. Slechts een klein dossier over De Lange werd 

hier bewaard, meer bepaald over de synagoge van Anderlecht, met daarin enkele 

brieven getekend door de architect. Net zoals de bundel administratie, van de 

constructie van synagoge in Anderlecht, die indertijd aan het Joods Museum in Brussel 

werd overgedragen, biedt deze maar weinig bruikbaar materiaal. 

Het contacteren van de Shomre Hadass, de Israëlitische Gemeente van Antwerpen, 

waarvoor De Lange zich in het interbellum actief heeft ingezet, leverde vrijwel geen 

resultaat op. Met haar 100-jarig jubileum in 1993 verscheen wel de volgende publicatie 

                                                           
27

Documentatiecentrum, in: Stichting voor de Eigentijdse Herinnering, <http://www.fmc-

seh.be/nl/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=70>, geraadpleegd op 23 juli 

2012. 
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100: 1883-1993 Hoofdsynagoge Bouwmeesterstraat Antwerpen.
28

 Op aanraden van de 

Gemeente werd Veerle Vanden Daele aangesproken, wiens doctoraal proefschrift onder 

de titel Laten we hun lied verder zingen in 2008 werd gepubliceerd. Zij kon enkel 

doorverwijzen naar de weduwe van Bob Drilsma, die voor zijn overlijden bezig was met 

een boekje over de architect en waarvan enkele geschriften resteren.  

Er werd eveneens een poging gedaan om in contact te komen met eventuele 

nakomelingen van de architect. Tijdens een gesprek in het Antwerpse stadsarchief wees 

Petra Maclot, auteur van Het hotel Bamdas-Tolkowsky (1910-1913). Een late 

bloemlezing van historisme en exotisme, erop dat zij voor haar onuitgegeven biografie 

over de architect indertijd, in de jaren ‘1980, een interview afgenomen heeft van enkele, 

in Antwerpen wonende, familieleden, maar dat deze personen reeds overleden zijn. 

Vervolgens werd contact opgenomen met de Nederlandse Astrid De Lange – Baegen, 

die in 2004 haar genealogisch onderzoek naar de familie ‘De Lange – De Groot’, onder 

de noemer Kol Hamisjpachah (De hele familie) publiceerde. Veel meer dan een 

biografische lemma over de architect in de bovengenoemde publicatie, leverde deze 

zoektocht niet op.  

Voorts werd het archief van het Koninklijk Atheneum van Antwerpen, ondergebracht in 

het Rijksarchief in Beveren-Waas, geraadpleegd. Deze beschikt over drie reeksen 

inschrijvingsregisters die vrijwel dezelfde informatie bevatten, maar telkens op een 

andere manier zijn geordend. In een eerste reeks werden de leerlingen in chronologische 

volgorde ingeschreven. In het “registre de matricule” werden de leerlingen per klas 

opgetekend. Daarnaast bestaat er nog een reeks waarbij de leerlingen per schooljaar in 

alfabetische orde werden ingeschreven. Dit leverde voor eind de jaren ‘1890 enkele 

interessante biografische gegevens op. 

Opzoekingswerk in het Letterenhuis, het voormalige Archief en Museum voor het 

Vlaamse Cultuurleven (AMVC) in Antwerpen bracht heel wat archiefmateriaal op, wat 

gezien De Lange’s actieve deelname aan het Vlaamse cultuurleven te verwachten viel. 

Het archief- en documentatiemateriaal van het Letterenhuis wordt via de online 

raadpleegbare databank Agrippa ontsloten, op basis waarvan men als bezoeker 

documenten kan opvragen. Op naam van Jef de Lange leverde de databank, naast een 

tweetal groepsfoto’s van Kunst van Heden-banketten, een zeventigtal brieven op, 

afkomstig uit verschillende deelarchieven, waaronder die van verenigingen (zoals de 

                                                           
28

 100: 1883-1993 Hoofdsynagoge Bouwmeesterstraat Antwerpen, Antwerpen: Israëlitische Gemeente 

van Antwerpen, 1993. 
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Kring voor Bouwkunde, Kunst van Heden en de Hollandse Club) en privé-archieven 

(zoals Frans Van Cauwelaert, Jozef Muls en Isidoor Opsomer).  

Het oeuvre van Joseph de Lange werd in dit onderzoek verder onderverdeeld in: 

woning, utilitaire en synagogen bouwopdrachten. Verder werd stilgestaan bij zijn 

bijdrage tot de Belgische wederopbouw na 1914, de wereldtentoonstellingen van 1930 

en 1935 en enkele door hem ontworpen grafmonumenten op het Schoonselhof.  

Gezien naast enkele ontwerpen, hoofdzakelijk die van synagogen, in het Jubelalbum 

van de Kring voor Bouwkunde 1900-1910, het tijdschrift L’Emulation en De Bouwgids, 

vrijwel geen bouwtekeningen van De Lange zijn overgeleverd, werd vervolgens beroep 

gedaan op het stadsarchief van Antwerpen. In deze stad was hij immers grotendeels 

woonachtig en, op enkele uitzonderingen na, als architect hoofdzakelijk werkzaam. De 

bouwdossiers uit het Modern Archief worden ontsloten via een online raadpleegbare 

database, op basis waarvan deze dossiers bijgevolg kunnen worden opgevraagd. De 

twee nieuwe detailtoegangen laten de gebruiker bovendien toe om op een vrij 

gedetailleerde manier op zoek te gaan naar bouwdossiers.
29

 Het resultaat hiervan gaf 

een goed overzicht van de aard van de bouwaanvragen, welke De Lange tijdens zijn 

loopbaan als architect verwierf en uitvoerde, evenals die van zijn opdrachtgevers. Vanaf 

het jaar 1936 was het echter niet toegestaan om bouwplannen van het interieur te 

fotograferen. Uitzondering werd gemaakt voor bouwplannen van gebouwen die reeds 

zijn gesloopt of voor bouwplannen die, met 100% zekerheid, nooit werden uitgevoerd. 

Op basis van Wulligers’s biografie werden ook De Lange’s ontwerpen voor de tuinwijk 

Heldenstad in Deurne in het Modern Archief teruggevonden. Sinds de fusionering van 

Deurne met de stad Antwerpen, bezit het stadsarchief eveneens voor deze gemeente 

over bouwdossiers, dit voor de periode van 1920-2006.
30

 De uitgebreide beeldbank van 

het stadarchief, met ondertussen meer dan 70 000 gedigitaliseerde foto’s, bleek een 

nuttig instrument, gezien heel wat bouwwerken (en verbouwingen) in tussen tijd werden 

gesloopt, al dan niet sterk verbouwd. Gezien de kostprijs was het slechts in beperkte 

                                                           
29

 Hierbij dient te worden opgemerkt dat de database geen waterdicht systeem is, gezien men bij 

opzoekingen afhankelijk is van de manier waarop informatie uit de bouwdossiers in de database werden 

ondergebracht. Vrijwel alle bouwdossiers werden opgespoord via ‘de Lange’ als ‘aanvrager’. Er werd 

eveneens een steekproef gehouden, waarbij op basis van ‘opdrachtgevers’ en ‘straatnamen’ werd 

opgezocht. Dit leverde niets nieuws op. Vervolgens werd hieruit geconcludeerd dat, wat betreft de stad 

Antwerpen, met zekerheid vrijwel alle bouwdossiers i.v.m. De Lange werden opgespoord. Dit in 

tegenstelling tot de randgemeenten, waarvan bleek dat de gegevens in de database onvolledig werden 

ingevuld en dus wellicht bouwaanvragen niet werden opgespoord. 
30

 Dossiers bouw- en milieuvergunningen, in: <http://www.felixarchief.be/Stad-

FelixArchief/Publicatiekanalen/Stad/Stad-FelixArchief/Website-FelixArchief/Website-FelixArchief-

Hoofdnavigatie/Content-oude-site-Archief-raadplegen/Dossiers-bouw--en-milieuvergunningen.html>, 

geraadpleegd in december 2012.  
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mate mogelijk om foto’s uit de beeldbank in de catalogus op te nemen. Het plan- en 

tekeningenarchief van het stadsarchief bevat een reeks over de Antwerpse 

wereldtentoonstellingen tussen 1864 en 1930. In verband met Oud België bevat deze 

slechts een tiental waterverftekeningen van de tentoonstellingswijk (waarvan de auteur 

onbekend is). 

Volgens het artikel van Petra Maclot in Vreemd gebouwd: westerse en niet-westerse 

elementen in onze architectuur was De Lange lid van de ‘Vereniging ter Verbetering 

van de Architectuur’. Speurwerk hieromtrent leidde enkel tot de ‘Vereniging tot 

Verbetering van de Arbeidende Klasse, gevestigd in Den Haag, waar De Lange tijdens 

de Eerste Wereldoorlog enige tijd verbleef. In het kader hiervan werd de Koninklijke 

Haagse Woningvereniging van 1854 (de huidige naam van de vereniging) 

gecontacteerd. Een groot deel van hun archieven bleek tijdens de Tweede Wereldoorlog 

te zijn verloren gegaan, waardoor het moeilijk viel af te leiden of De Lange 

daadwerkelijk lid is geweest van de vereniging.  

De publicatie Kunstenaarswoningen uit het interbellum leidde vervolgens tot 

opzoekingen in het gemeentearchief van Kalmthout. Van het archief, bestaande uit 

bouwvergunningen- en plannen, meestal in één archiefdoos per jaar, werd indertijd een 

inventarisatie opgemaakt.
31

 Per dossier werd (in de mate van het mogelijk) het jaar, de 

bouwheer, het adres en de architect vermeldt. Voor het jaar 1936 werden alle 

bouwdossiers doorgenomen. In deze werd de bouwaanvraag voor Richard Baseleers’s 

woning uit 1936, naar ontwerp van De Lange, teruggevonden. Gezien de aard van het 

archief, werd de kans bijzonder klein geacht nog andere bouwaanvragen op naam van 

Joseph de Lange terug te vinden en werd het zoekwerk aldus stopgezet.  

In de nabijgelegen gemeente Kapellen werd gezocht naar Villa Altol, een villa die in 

1922 aan de Centrale werd geschonken en door De Lange tot een kinderkolonie werd 

verbouwd. Hiervoor werd de betreffende instelling van de Centrale gecontacteerd. Op 

18 december 1937 werd immers ook een ontwerp van De Lange voor een nieuw Joods 

Ziekenhuis door haar goedgekeurd.
32

 Hun archieven gingen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog echter grotendeels verloren. Omdat het gemeentearchief van Kapellen 

voor de jaren ‘1920 voor nieuwbouw of verbouwingen geen vergunningen heeft 

bewaard, kon de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente slechts summiere 

                                                           
31

 Inlichtingen bekomen via architect deskundige Gert Van Ginneken (woonachtig in Kalmthout) 
32

 M. FREY, Een Joodse solidariteitsbeweging te Antwerpen: de centrale 1920-1940,  26. 
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informatie bieden. Villa Altol kwam echter wel aan bod in 75 jaar centrale. Armoede en 

uitsluiting ... een uitdaging, een publicatie die in 1996 over de Centrale verscheen.
33

  

Voorts werd het Architectuurarchief van Antwerpen bezocht. De collectie van het 

archief bezit namelijk talrijke privéarchieven, waaronder die afkomstig van architecten. 

Een tweetal interessante contemporaine werken werden hier teruggevonden, waaronder 

een  monografie De la Reconstruction du Marché aux Souliers van De Lange uit 1915. 

In het magazijn van de Leuvense universiteitsbibliotheek werd bovendien een tweede 

wederopbouwproject van de architect teruggevonden, met name Om Leuven, uit 1916, 

samen met het hieraan voorafgaande Nieuw Leuven. Verslag voorgedragen door de 

Kommissie van Lijnrichtingen, van de hand van Raymond Lemaire. 

Sinds begin oktober heeft het Provinciearchief zijn deuren gesloten, waardoor het niet 

mogelijk was deze nog tijdig te raadplegen. In dit archief bevonden zich dossiers in 

verband met de synagogen in Antwerpen. Hier werd eveneens een ‘lastcohier met 

aannemingsvoorwaarden’ bewaard die met de internationale wedstrijd voor een nieuwe 

synagoge op de hoek van de Oostenstraat met de Van den Nestlei in 1923 werd 

uitgeschreven. De sluiting van het Provinciearchief vormde geen echt probleem, gezien 

de omvang van de bestaande literatuur over de Antwerpse synagogen en de bewaarde 

bouwaanvragen in het stadsarchief. Voor de synagogen van Anderlecht en Oostende 

werd in eerste instantie gezocht in het gemeentearchief ervan. Zodoende werden de 

bouwplannen voor de synagoge van Anderlecht teruggevonden. Doordat alle 

bouwaanvragen in Oostende van voor 1940 verloren zijn gegaan, konden de 

bouwplanenn van deze synagoge niet in het gemeentearchief zelf worden 

teruggevonden. Dubbels hiervan bleven echter bewaard en bevinden zich in het archief 

van de Cel Onroerend Erfgoed van West-Vlaanderen. 

In navolging van het archiefwerk werd een catalogus opgemaakt (Volume 2). Deze 

werd, gezien de omvang en de verschillende aard van de bouwdossiers, onderverdeeld 

in drie delen, met name die van nieuwbouw, verbouwingen en herstellingen, en gevel- 

en binnenveranderingen. Het veldwerk bestond verder uit het fotograferen van die 

gebouwen die voor het verdere onderzoek van nut leken en beperkte zich hoofdzakelijk 

tot nieuwbouw en enkele belangrijke verbouwingen van de architect. In de catalogus 

bevinden zich ook afbeeldingen uit de geraadpleegde literatuur, de Inventaris van het 

Bouwkundig Erfgoed en de beeldbank van het stadsarchief. Ter illustratie werd naast de 

afzonderlijke catalogus, ook afbeeldingen in het tekstgedeelte zelf opgenomen.  

                                                           
33

 A. KATZ, 75 jaar centrale. Armoede en uitsluiting... een uitdaging, Antwerpen: De Vries – Brouwers, 

1996. 
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Uit de publicatie Schoonselhof nu! Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool 

bleek dat De Lange eveneens enkele grafmonumenten heeft ontworpen. Omdat 

architecten hiervoor indertijd geen bouwaanvraag bij het Antwerpse stadsbestuur 

moesten indienen, werden deze ontwerpen bijgevolg niet in het stadsarchief bewaard. 

Deze bevinden zich nog steeds in de bijhorende grafvergunningen, die in het archief van 

het Schoonselhof worden bewaard. Vanwege de wet op privacy, kunnen deze slechts 

met de nodige toestemming van het Antwerpse stadsbestuur worden ingezien. Hiervan 

werd afgezien, gezien dit onderzoeksaspect slechts voortbouwt op de informatie uit 

publicatie van het Schoonselhof nu. De grafmonumenten werden bijgevolg bestudeert 

op basis van hun specifieke architectuur en gefotografeerd met de nodige toestemming.  

Vrij snel bleek dat het merendeel van De Lange’s opdrachtgevers van joodse afkomst 

waren. Voor meer informatie over deze personen bleken het Dictionnaire biographique 

des Juifs de Belgique van Jean-Philippe Schreiber en Geschiedenis van de Joden in 

Antwerpen van Ephraïm Schmidt handige instrumenten. De website van het 

Schoonselhof levert eveneens heel wat informatie op, tal van De Lange’s 

opdrachtgevers liggen hier immers begraven.
34

 Op basis hiervan werd duidelijk dat De 

Lange ook het familiegraf van Bernard Tokkie ontwierp. Dit kon echter niet worden 

geverifiëerd aan de hand van de bijhorende grafvergunning, maar werd afgetoetst aan de 

hand van de overige, door De Lange ontworpen, grafmonumenten op het Schoonselhof. 

Om meer informatie te verwerven in verband met zijn niet-joodse opdrachtgevers, werd 

de Hollandse Club van Antwerpen gecontacteerd. Hiervan was de architect gedurende 

de jaren ‘1920-1930 immers secretaris. Vermoedelijk leverden de contacten die hij in 

deze herensociëteit opdeed, hem evenzeer bouwopdrachten op. Een antwoord vanuit het 

bestuur van de club bleef echter uit. 

 

 

  

                                                           
34

 De website van het Schoonselhof (www.schoonselhof.be) is een website die informatie over alle 

Antwerpse begraafplaatsen samenbrengt. Deze website kwam tot stand op privé-initiatief, en is bijgevolg 

niet de officiële website van de begraafplaats. Men dient aldus voorzichtig om te springen met de 

informatie die op deze website wordt gegeven. Volgens de beschrijving van Joseph de Lange, zou de 

architect het gebouw Fortunia hebben ontworpen, wat ontkracht wordt door het betreffende bouwdossier 

uit ca. 1910, waaruit blijkt dat Max Winders de ontwerper was. Informatie op deze website dient dus ten 

alle tijde te worden geverifiëerd.  
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II. Lijst met gebruikte afkortingen 

APA   Architectuurarchief Provincie Antwerpen 

GAA   Gemeentearchief Anderlecht 

GAK   Gemeentearchief Kalmhout 

K.M.B.A.  Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen 

KvB   Kring voor Bouwkunde 

LHA   Letterenhuis in Antwerpen    

MJB-JMB  Musée Juif de Belgique - Joods Museum van België in Brussel 

RAA   Rijksarchief  Antwerpen 

SAA   Stadsarchief  Antwerpen 
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III. Biografie van Joseph de Lange  

III.1. Een kort overzicht 

Op 18 april 1883 werd De Lange geboren op het Jonas Daniël Meijerplein 12, te 

midden van de voormalige joodse buurt in Amsterdam. De architect was zoon van 

joodse ouders, Samuel de Lange en Jeanette Snitselaar en behoorde tot de ingeweken 

diamantairsfamilie van de Snitsler’s.
35

  

Joseph de Lange als kind, in: MJB-JMB, Beeldbank, inv. 

nr. 02025  

Omstreeks 1895 emigreerde het gezin De Lange- 

Snitsler naar de Belgische haven- en diamantstad 

Antwerpen, om zich vervolgens in de Verbondstraat 

96 te vestigen. In de loop van zijn leven zou De Lange 

in deze stad op verschillende adressen woonachtig 

zijn, eerst in de Amerikalei 119, vervolgens in de 

Kapucinessenstraat 49 en ten slotte in de Britselei 10. 

Uit het ‘registre de matricule’ van het Koninklijk 

Atheneum blijkt dat vader Samuel de Lange bij de 

aankomst in Antwerpen rentenier van beroep was.
36

 Vermoedelijk erfde De Lange op 

latere leeftijd van zijn ouders. Zo had hij in de loop van zijn leven zelf ook een aantal 

eigendommen in de metropool.  In 1896 begon De Lange, op 13-jarige leeftijd, aan zijn 

humaniora aan het Koninklijk Atheneum van Antwerpen (nadat hij reeds van start was 

gegaan met zijn middelbare studies aan de Brederoschool in Amsterdam).
37

 Hier werd 

zijn belangstelling voor de Vlaamse Beweging gewekt.
38

 Bijzonder groot was het aantal 

joodse flaminganten immers onder de (oud-) leerlingen van het atheneum.
39

 In 1899 

besloot De Lange architectuur te gaan studeren aan de Koninklijke Academie van 

                                                           
35

 Onder de aangekomen diamantairs of diegenen die het geworden zijn tijdens de jaren 1875-1900, 

citeert men o.a.: J.D. Adler, Birnbaum, Genn, H. Ginzburg, S. Kleinberg, Ign. Landy, K. Mahler, Pressel, 

de broeders Snitsler, Tolkowsky en Walk. (E. SCHMIDT, Geschiedenis van de joden in Antwerpen, 

Antwerpen, 1994, 119.) 
36

 RAA, Archief Koninklijke Atheneum van Antwerpen (AV1): inschrijvingsregister, bestanddeel 1564, 

jaar 1897-1898. 
37

 RAA,  Archief Koninklijke Atheneum van Antwerpen (AV1): inschrijvingsregister, bestanddeel  1533, 

jaar 1895-1896. 
38

 Zijn activiteiten binnen de Vlaamse Beweging dienen verder onderzoek. Hij had immers een 

uitgebreide vriendenkring van Antwerpse flaminganten. (L. SAERENS, F. VAN DEN BRANDE , Tussen 

Antwerpen en Heide: Joods cultuurleven in een bewogen tijd 1880-1944, 45) 
39

 L. SAERENS, F. VAN DEN BRANDE , Tussen Antwerpen en Heide: Joods cultuurleven in een 

bewogen tijd 1880-1944, 18. 
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Antwerpen en vervolgens het Hoger Instituut voor Schone Kunsten.
40

  Hij kreeg er 

onder meer les van architect Jean-Jacques Winders (1849-1936).
41

 Nog tijdens zijn 

studententijd speelde De Lange een actieve rol binnen de Kring voor Bouwkunde. Later 

werd hij medewerker bij De Bouwgids en sloot hij zich in 1922 aan bij de Koninklijke 

Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen. Mogelijk was hij enige tijd bij 

architect Jean-Laurent Hasse in de leer.
42

 Vanaf 1903 ging De Lange zelfstandig als 

architect aan de slag. Zijn eerste bouwaanvragen die vanaf dit jaartal in het stadsarchief  

van Antwerpen opduiken, bevestigen deze stelling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1 Familieportret van  De Lange – Braunschweig 

 (v.l.n.r.): echtgenote Alice Braunschweig,  zoon Samuel de Lange en architect Joseph de 

Lange, in: MJB-JMB, Beeldbank, inv. nr. 000018 

In 1909 huwde de architect Alice Braunschweig (1889-1972), wiens familie afkomstig 

was uit Bazel en handel deed in koffie. Zij kregen twee kinderen, waarvan de oudste 

Samuel op 17 november 1911 in Antwerpen geboren werd (afb.1).
43

  Bij het uitbreken 

van de Eerste Wereldoorlog vluchtte De Lange samen met zijn gezin naar het neutrale 

Nederland. Daar werd in Den Haag op 7 december 1914 zijn jongste zoon Paul Maurice 

geboren.
44

 Mogelijk zou hij zich tijdelijk kunnen hebben aangesloten bij de 

‘Vereeniging tot Verbetering van de Woningen der Arbeidende Klasse’, een 

                                                           
40

 In memoriam Jozef de Lange, 1948, 9.  

Het ‘Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten’ werd opgericht in 1885 als een afsplitsing van de 

Academie voor Schone Kunsten. Terwijl de Academie het lager en middelbaar onderwijs verder bleef 

verzorgen, werd het hoger onderwijs ondergebracht in het Hoger Instituut. (www.odis.be)  
41

 Joseph de Lange, in: 

http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_78947&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=H

TM&refresh=undefined, geraadpleegd in december 2012. 
42

 P. MACLOT, Het hotel Bamdas-Tolkowsky (1910-1913). Een late bloemlezing van historisme en 

exotisme, 378. 
43

 De Lange, Joseph, in: J.P SCHREIBER., Dictionnaire biographique des Juifs de Belgique, 86. 
44

 Ibid., 86. 
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woningvereniging in Den Haag die pionierswerk leverde bij de bouw van de eerste 

sociale huurwoningen in de 2
de

 helft van de 19
de

 eeuw en die tevens nog steeds bestaat 

onder de volgende naam: ‘Koninklijke Haagse Woningvereniging’ van 1854.
45

  

Vrij snel na de capitulatie van Antwerpen keerde De Lange terug en leverde zijn 

bijdrage aan de Belgische wederopbouw. Zo schreef hij twee projecten voor door de 

Duitsers gebombardeerde stadskwartieren, ging hij aan slag als secretaris-generaal bij 

het ‘Antwerps comité voor de beschrijving van de oorlogsschade’ en ontwierp 

gedurende de jaren ‘1923-1933 woningen voor de tuinwijk ‘Heldenstad’ in Deurne.
46

 

Tijdens het interbellum sloot De Lange zich bij talloze verenigingen aan, waaronder de 

belangrijkste, Kunst van Heden en de Centrale. Na de stichting van de School voor 

Maatschappelijk Dienstbetoon in 1921 ontpopte hij zich bovendien tot leerkracht voor 

maatschappelijk assistenten in opleiding. Hij leverde ook belangrijke bijdragen aan de 

joodse gemeenschap van Oostende, Antwerpen en Brussel, zowel als architect als op 

organisatorisch vlak.  Verder was De Lange kind aan huis in het Vlaamse cultuurleven 

en bewoog hij zich in tal van intellectuele kringen. Heel wat bekende flaminganten 

mocht hij tot zijn vrienden rekenen, waaronder Lode Baekelmans, Nico Gunzburg, 

Gustaaf Schamelhout en Emmanuel de Bom. Vooral vanaf de jaren ‘1920 behoorde de 

architect tot de high society van ‘le tout Anvers’.
47

 Tevens vertoefde hij bij de beau 

monde van Brussel en zelfs Parijs.
48

 Gedurende de jaren 1920-1930 was hij secretaris 

bij de Hollandse Club
49

, een herensociëteit opgericht in Antwerpen in 1879.
50

 

Met de Duitse inval in 1940 vluchtte De Lange met zijn gezin naar de Verenigde Staten. 

Eerst week hij met zijn familie uit naar de Coté d’Azur, vervolgens kwam hij terecht in 

Cuba.
51

 Met de nodige hulp van minister Frans Van Cauwelaert (1880-1961), slaagde 

hij in 1942 er uiteindelijk in de nodige documenten te bemachtigen om met zijn familie 

in New York te kunnen vestigen.
52

 Daar ‘leefde hij nederig, hernieuwde de banden met 

                                                           
45

Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854, in: <http://www.hv1854.nl>, geraadpleegd op 10 

november 2012. 
46

 E. WULLIGER, Joseph de Lange, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Herinnering, 159 en 162. 
47

 P. MACLOT, Het hotel Bamdas-Tolkowsky (1910-1913). Een late bloemlezing van historisme en 

exotisme, 397. 
48

 Ibid., 397. 
49

 LHA, Archief Jozef Muls (M896/B), Brieven van Jef de Lange. 
50

 Deze bestaat nog steeds en heeft vanaf haar ontstaan tot doel het bevorderen van de onderlingen 

contacten onder Nederlanders en de voor Nederland sympathie voelende Belgen in Antwerpen en 

omgeving. Profiel Hollandse Club te Antwerpen, in: 

<http://www.hollandseclub.be/index.php?action=extra&extra=A_profiel&lang=NL>, geraadpleegd in 

november 2012. 
51

 In memoriam Jozef de Lange, 1948, 10 en P. MACLOT, Het hotel Bamdas-Tolkowsky (1910-1913). 

Een late bloemlezing van historisme en exotisme, 378. 
52

 LHA, Archief Frans Van Cauwelaert (FVCA), [zonder nr.]: brief van Jef de Lange aan Frans Van 

Cauwelaert,  2 februari 1942. 
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de Belgische kolonie, nam overvloedig nota’s en smeedde reeds plannen voor het 

inrichten van tentoonstellingen na de oorlog.’
53

 Zo had De Lange in New York een 

tentoonstelling over 19
de

 eeuwse Vlaamse kunst voor ogen.
54

   

Na de Tweede Wereldoorlog keerde hij terug naar Antwerpen, maar om 

gezondheidsredenen trok hij zich al in 1947 uit het publieke leven terug. Hij overleed 

vervolgens op 28 januari 1948, ‘door een ziekte die hem reeds vele maanden bedlegerig 

hield en die, sinds vele weken, geen hoop op genezing meer liet.’
55

 

                                                           
53

 In memoriam Jozef de Lange, 1948, 10. 
54

 LHA, Archief van Isidoor Opsomer (O345/B1), nr. 90618/5: Brief van Isidoor Opsomer aan Jef de 

Lange, 5 februari 1945. 
55

 In memoriam Jozef de Lange, 1948, 9. 
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III.2. Sociaal en professioneel netwerk van Joseph de Lange 

III.2.1. Kring voor Bouwkunde en De Bouwgids (1909-1933)  

De architectenkring werd op 29 oktober 1899 door enkele oud-leerlingen van de 

Koninklijke Academie van Antwerpen opgericht als reactie op de achterhaalde 

opleiding aan de Academie.
56

 

 “Het ontstaan van zulken kring was noodzakelijk: de verspreide krachten der vakbroeders 

moesten verzameld worden, en daardoor de verwaarloosde vakbelangen heropgewekt en in 

’t daglicht gebracht; de jongere vakbroeders, die nergens bescherming vonden, en alleen 

aan eigen hulp overgelaten waren, zouden hunne zwakke hulpmiddelen samen voegen om 

tot eene stevige vakinrichting te komen, gesteund op het goed recht en een gezonde 

kunstbetrachting. Er moest een midden gevormd worden waar de jongeren de nuttige 

kunstbesprekingen zouden houden of bijwonen, waar kennis zoude genomen worden van de 

nieuwere strekkingen in de bouwkunst, een midden waar de noodige kennissen konden 

opgedaan worden der wetten die het bouwvak betreffen, waar studiereizen gezamenlijk 

zouden ondernomen worden ter nadere kennismaking van vroegere en hedendaagsche 

bouwkunst zoomede het schetsen naar bouwdeelen, enz. enz. ... Dit ontbrak aan de 

opleiding der jongeren, dit alles diende in ’t leven geroepen te worden.”57 

Om hier aan tegemoet te komen organiseerde de kring excursies en bijeenkomsten om 

gedachten uit te wisselen over de hedendaagse architectuurstromingen in binnen- en 

buitenland.
58

 Prijskampen en projectstudies zouden worden uitgeschreven onder de 

leden. De architectenkring had eveneens de intentie de extra aandacht te schenken aan 

de bouwtechnische kant van het beroep van de architect.
59

  

Bij aanvang van zijn architectuurstudies aan de Antwerpse Academie sloot De Lange 

zich aan bij de Kring voor Bouwkunde. Op de stichtingsvergadering van 24 december 

1899 behoorde de architect in spe tot haar eerste negentien leden.
60

 Gedurende zijn 

studententijd zou De Lange zich bewijzen als een bijzonder actief lid.
 61

 Zo hield hij 

lezingen en schreef studies over onder meer de bouwkunst in Indië (1901) en de 
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 L. Van GHEEM, Jos Smolderen (1889-1973): architect en stedenbouwkundige, 23. 
57

 Jubelalbum van de Kring voor Bouwkunde: 1900-1910, 5.  
58

 L. Van GHEEM, Jos Smolderen (1889-1973): architect en stedenbouwkundige, 23. 
59

 Jubelalbum van de Kring voor Bouwkunde: 1900-1910,  6. 
60

 Op 17 december 1899 schreeft De Lange zich in als lid, onder zijn roepnaam Jef, woonachtig in de 

Amerikalei 119. (LHA, Archief Kring voor Bouwkunde (K9025/B): inschrijvingsbulletin). 
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 P. MACLOT, Het hotel Bamdas-Tolkowsky (1910-1913). Een late bloemlezing van historisme en 

exotisme, 397. 
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Hebreeuwse kunst (1902), over Holland en Wenen (1903).
62

 Naast medewerker, was hij 

overigens belast met de redactie van haar tijdschrift Bouwkundige Studiën
63

: “Om de 

voordrachten welke in den schoot van den kring gegeven werden onder de leden te 

verspreiden, en ook om een studieblad uit te geven.”
64

 Verder klom hij binnen het 

bestuur van de kring op van secretaris tot voorzitter. In 1903 moest De Lange wegens 

‘persoonlijke’ omstandigheden gedwongen ontslag nemen (bijlage I).
65

 Vanaf 1909 

zetelde hij echter opnieuw in bestuur van de kring.
66

   

Dirk De Vos, die verantwoordelijk was voor de druk en versiering van het jubelalbum 

van de kring uit 1910 en sinds 1902 lid van de kring, stichtte in 1910 de naamloze 

vennootschap die het beheer van De Bouwgids (1909-1933) op zich nam.
67

 Het 

tijdschrift nam een uitgesproken traditionalistische positie in, die ze doorheen haar 

volledige publicatiepublicatie zou blijven handhaven.
68

 Met name in de jaren ‘1920 

verzette ze zich tegen avant-gardische bewegingen en predikte een bouwkunst in de 

geest van de regionale architectuur.
69

 In de plaats van een schoolse stijlimmitatie, zoals 

onderwezen aan het academische kunstonderwijs, pleitte De Bouwgids voor een 

architectuur die het evenwicht vond tussen traditie en vernieuwing. Daarbij schoof ze de 

‘landaard’ of volkseigen traditionele stijl naar voor als basis voor de nieuwe 

architectuur.
70

 Een architecturale vormentaal die zich baseert op historische en 

ambachtelijke bouwmethodes en in harmonie met de omgeving, in casu het Vlaamse 

landschap. De nadruk op traditie sloot de integratie van de nieuwste ontwikkelingen 
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 Jubelalbum van de Kring voor Bouwkunde:1900-1910, 8-9. 
63

 LHA, Archief Kring voor Bouwkunde (K9025/B), nr. 93927/10: Brief van Jef de Lange aan Edward 

Craeye, 8 november 1902. 
64

 Het tijdschrift hield er mee op te bestaan in 1904, na amper twee jaar tijd. (Jubelalbum van de Kring 

voor Bouwkunde: 1900-1910, 11-12) 
65

 Uit zijn brief gericht aan Edward Craeye van 14 november 1903, blijkt dat hij gedwongen ontslag nam 

vanwege geruchten die de ronde deden. Kennelijk had de architect spijt van zijn, te overhaast genomen, 

ontslag, gezien hij van mening was dat hij van niets verkeerds kon worden beticht en er dus fout had aan 

gedaan om zich onder druk te laten zetten. Een heftig betoog volgde waarin hij zichzelf vrijsprak en de 

kring op zijn ongeldig ontslag wees. Op die manier hoopte hij deze te kunnen intrekken en zich opnieuw 

te vervoegen bij de andere kringleden. (LHA, Archief Kring voor Bouwkunde (K9025/B), nr. 93928/3-5: 

Brief van Jef de Lange aan Edward Craeye). 
66

 Jubelalbum van de Kring voor Bouwkunde:1900-1910, 12. 
67

 De Bouwgids kwam er als voortzetting van het reeds bestaande  tijdschrift Vademecum voor het 

Bouwvak (1909-1910). De redactionele overname ging in 1911 gepaard met de titelwijziging naar De 

Bouwgids. Maandschrift voor huis en haard. Deze titel werd behouden tot in 1922.  

(K. VAN PAESSCHENS, De ontwikkeling van de individuele woning te Antwerpen: onderzoek aan de 

hand van het tijdschrift De Bouwgids 1909-1933, 15). 
68

 De Bouwgids, in: A.VAN LOO, e.a., Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, 

172. 
69

 M.VAN ROYEN, Baksteen of beton?Discussie over landelijke architectuur in De Bouwgids (1909-

1933) en Opbouwen (1928-1937),  2-3. 
70

 L. VAN GHEEM, Jos Smolderen (1889-1973): architect en stedenbouwkundige, 23. 
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inzake comfort en hygiëne geenszins uit.
71

 Vanuit ‘De Bouwgids’ ging aandacht uit naar 

de architectuur van Victor Horta, Henry van de Velde, Hendrik Petrus Berlage, Peter 

Behrens, William Morris, Viollet-le-duc en Otto Wagner.
72

  

Naast de vijf stichters zouden ook nog enkele andere leden van de Kring voor 

Bouwkunde actief zijn in De Bouwgids, hetzij als schrijvend medewerker, hetzij als 

besproken architect.
73

 Hoewel De Lange van 1911 tot 1913 op de voorpagina van het 

tijdschrift wordt vermeldt, publiceerde de architect slechts één artikel onder zijn eigen 

naam. Van zijn hand verscheen in 1913 een artikel over ‘Eene Nieuwe Synagoge’.
74

   

In deze neemt hij zijn meest recente ontwerp, met name die voor de synagoge van de 

Portugese ritus in de Hoveniersstraat (1911-1913), als voorbeeld om zijn theorie over 

het begrip ‘Schoonheid’, en meer bepaald het nadenken over de wetten van de harmonie 

die haar bepalen, op toe te passen (afb. 2). De Lange vertrekt vanuit de gedachtengang 

dat het redeneren over het abstracte begrip ‘Schoonheid’ nutteloos is, aangezien deze 

discussie reeds in de Oudheid werd gevoerd en men hierover nooit overeenstemming zal 

bereiken.
75

 Toch is de architect ervan overtuigd dat er zoiets als universele wetten 

bestaan, namelijk die van de ‘harmonie’, die het Heelal tot in haar kleinste onderdelen 

stuurt en waaraan dus ook de bouwkunst is onderworpen.  

“Is toch niet in de muziek de vrijste der Kunsten, alle compositie gebonden aan maat, 

rytmus en toonaard? (…) Kan men zich muziek zonder deze beperkingen voorstellen?”76 

Pas wanneer iets ‘harmonieus’ is, kan men over Schoonheid spreken. Maar welke 

maatstaf men hier toe dient te hanteren, evolueert doorheen geschiedenis. Zo hanteerden 

de Grieken bijvoorbeeld het modulaire-systeem, zoals door Vitruvius beschreven. Het 

zijn vooral de theorieën van de geleerde schrijvers, zoals Berlage en de Groot, die de 

architect er toe hebben aangezet om na te denken over de ‘wetten van harmonie’ die 

(mogelijkerwijze) in de gevel en grondplan van de synagoge liggen besloten. 
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 M.VAN ROYEN, Baksteen of beton?, Discussie over landelijke architectuur in De Bouwgids (1909-

1933) en Opbouwen (1928-1937), 25. 
72

 Eigenlijk bepleitte De Bouwgids een nieuwe rationele en sobere bouwkunst met logisch en eerlijk 
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73

 Het tijdschrift De Bouwgids fungeerde echter niet als spreekbuis voor de vereniging en besteedt weinig 

aandacht aan zijn werking. (K.VAN PAESSCHENS, De ontwikkeling van de individuele woning te 

Antwerpen: onderzoek aan de hand van het tijdschrift De Bouwgids 1909-1933, 10 en 26). 
74
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Afb. 2 Toepassing op de voorgevel van de Synagoge 

van de Portugese Ritus, in: Eene nieuwe synagoge, p. 

140. 

“Dit kleine Kerk-gebouw is een poging om in deze 

richting en het ware te wensen dat het lezen van deze 

regelen menigeen aanspore tot het bestuderen van 

deze ‘Onveranderlike Basis van de Architektuur’ en 

dat hierdoor meer verkregen worde de zo 

noodzakelike ‘Orde, Rust en Harmonie’ in de vele 

overigens dikwijls, zo innemende bouwwerken van 

onzen tijd.”77 

De Bouwgids wijdde ook aparte artikels aan haar kringleden, waaronder aan De 

Lange.
78

 In zijn artikel over ‘Moderne Industriegebouwen’ nam Edward Leonard de 

verbouwingswerken aan de suikerfabriek te Lillo door de architect onder de loep.
79

 Met 

hier en daar  wat commentaar, bejubelde Leonard uiteindelijk de ‘doorgevoerde 

bouwkundige logika’
80

 in het geheel van De Lange’s werken aan de fabriek.  

“In verscheidenheid werd een eenheid bereikt en een spel aan verhoudingen tot stand 

gebracht, dat op prijs dient gesteld.”81 

Op deze bouwopdracht volgde die tot het maken van een studie voor de bouw van een, 

volledig nieuwe, suikerfabriek. In 1921 had De Lange kennelijk reeds het voorontwerp 

klaar.
82

 Volgens Leonard bewees dit soort bouwopdrachten dat in sommige industriële 

middens men wel degelijk bezorgd was om het esthetisch uitzicht van de 

fabrieksarchitectuur en daarvoor de hulp van architecten inriepen. Bovendien wordt aan 

de hand van dit artikel duidelijk hoe de criteria die door De Bouwgids reeds voor de 

oorlog gebruikt werden bij het oordelen van gebouwen, zoals soberheid, constructieve 

logica, eenvoud en doelmatigheid nog steeds van toepassing waren.
83
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 J. DE LANGE, Eene Nieuwe Synagoge, in: De Bouwgids, 142. 
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 F. SAELENS, De ideologie van de Bouwgids (1909-1933), 89.  
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 Het betrof de gedeeltelijke verbouwing en bijbouwing van een Suikerfabriek. De verbouwing hield een 
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In 1922 versmolt de Kring voor Bouwkunde uiteindelijk met de Koninklijke 

Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, een beroepsvereniging van architecten 

gesticht in 1848. Onder haar leden trof men belangrijke architecten aan zoals Frans 

Blockx. De Kring voor Bouwkunde (sinds haar ontstaan een vereniging voor jonge 

architecten) werd bij de versmelting als jongerenafdeling haar rangen opgenomen. De 

Bouwgids (1909-1933) bleef in tussen tijd behouden.
84

 Bij deze gelegenheid sloot De 

Lange zich eveneens bij de K.M.B.A. aan.
85
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III.2.2. Kunst van Heden/L’Art Contemporain 

De tentoonstellingsvereniging Kunst van Heden werd op 1 maart 1905 gesticht ten 

huize van Louis Franck, de latere liberale staatsminister en gouverneur van de Nationale 

Bank. Haar stichting bekroonde hiermee talloze kortstondige pogingen van Antwerpse 

kunstenaars om naast of in oppositie met de nog steeds actieve Société pour 

l’encouragement des beaux-art, sedert 1788, en de Cercle artistique, sedert 1852, een 

alternatief artistiek forum te realiseren.
86

 

Tot haar stichtende leden behoorden enkele Antwerpse kunstenaars, waaronder Richard 

Baseleer, Victor Hageman, Charles Mertens en Walter Vaes. Haar ruggengraat werd 

nog steeds gevormd door een groep van intellectuelen en industriëlen. Noemenswaardig 

zijn de gebroeders Louis, Charles en Francois Franck. Zij lieten zich in eerste plaats 

bijstaan door kunstkenners, waaronder de hoofdconservators van het Koninklijk 

Museum Pol de Mont, Arthur Cornette en Jozef Muls, evenals letterkundige Emmanuel 

de Bom, George Serigiers en Carlito Grisar.
87

  

Kunst van Heden mocht dan wel een Antwerpse vereniging zijn, ze rekruteerde 

kunstenaars over heel België. Zo dankte James Ensor (1860-1949) zijn bekendheid in 

het binnen- en buitenland vooral aan deze vereniging. Kunstenaars die vaak aan bod 

kwamen waren de Brabantse navolgers van Cézanne en de postimpressionisten, zoals 

Edgar Tytgat, evenals de figuratieve kubisten en expressionisten van de jaren ’20, zoals 

Constant Permeke. Tegenover de avant-garde nam de vereniging eerder een 

gereserveerde houding aan. Radicaal modernistische kunstenaars kwamen niet of 

nauwelijks aan bod.
 88

 Toch slaagde de vereniging erin telkens een ensemble samen te 

stellen die representatief was voor de kunst van die periode: 

“L’Art Contemporain est le seul salon belge qui ait le souci de réunir régulièrement un 

ensemble suffisamment représentatif de notre nouvelle peinture. Par là, un intérêt capital 

s’attache à ses manifestations, car elles nous permettent de suivre pas à pas l’évolution de 

notre art moderne et de lui assigner sa place dans l’ensemble de la peinture universelle.”89  

Vanaf haar prille begin stonden tentoonstellingen, lezingen en voordrachten op de 

planning. Zo werden jaarlijks één of meerdere tentoonstellingen, genaamd salons, 

georganiseerd, volledig naar eigen smaak en inzicht, zonder enig artistiek programma of 
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uitgesproken opvatting.
90

 Deze vonden plaats op diverse locaties. Gewoonlijk in 

Antwerpen (zoals in de Arenbergschouwburg, de Stadsfeestzaal op de Meir en het 

Koninklijk Museum) maar bij gelegenheid ook weleens in Brussel (Paleis voor Schone 

Kunsten). Hierop volgden telkens bankets, waarvoor men speciaal diende te worden 

uitgenodigd.
91

 

Kunst van Heden liet zijn Belgische kunstenaars eveneens vertegenwoordigen op 

tentoonstellingen in het buitenland, waaronder in Parijs, Zürich, Helsinki, Stockholm,  

Oslo e.a.
92

 De exposities van Kunst van Heden in het buitenland sloegen kennelijk aan. 

Zo schreef De Lange in één van zijn brieven naar schrijver en kunstcriticus André de 

Ridder in 1934: 

“Vous n’ignorez pas le très grand succès remporté par notre exposition à Stockholm: 

jamais une manifestation belge a eu un tel retentissement dans les pays scandinaves. Le 

Gouvernement de Norvège nous demande de montrer nos œuvres Belges à Oslo.”93 

Naast het Koninklijk Museum, verleende de K.M.B.A. twee maal haar medewerking, 

meer bepaald in 1931: ‘belangeloos’
94

, zoals De Lange deze medewerking omschrijft in 

zijn brief van 19 mei 1931 gericht aan Jozef Muls. Beide organiseerden in het voorjaar 

een tentoonstelling gewijd aan de Finse kunst en architectuur. Deze vond plaats in de 

Galerie Breckpot en omvatte een 30-tal kenschetsende schilderijen en een belangrijke 

reeks architectonische afbeeldingen.
95

 In het najaar volgde een tentoonstelling gewijd 

aan de werken van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright.
96

 Op haar beurt 

verleende Kunst van Heden in het voorjaar van 1937 haar medewerking aan het 

Nederlandse Van Abbemuseum in Eindhoven: ‘aldaar eene tentoonstelling inricht van 

Moderne Belgische Kunst (…).’
97

 In zijn brief uit 1937 gericht aan kunstschilder en 

beeldhouwer Antoon Marstboom, benadrukt De Lange het volgende:  ‘zulke werkelijke 
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blijken van sympathie en erkenning worden niet dikwijls in den vreemde aan Belgische 

Kunst geboden.’
98

 

De tentoonstellingen konden zowel voor wat de nationale als wat de buitenlandse 

inzendingen betrof ruim worden gestoffeerd met werken uit de verzamelingen van de 

welgestelde leden van de vereniging. Belangrijke mecenassen in dit opzicht waren de 

gebroeders Louis, François en Charles Franck, de familie Speth, Ernest van den Bosch 

en Cléomir Jussiant.
99

 Ook De Lange bezat een omvangrijke kunstcollectie, waaronder 

kennelijk heel wat topstukken, zoals het schilderij ‘Pierrot et squelette en jaune van 

James Ensor’ uit 1893.
100

 Net zoals zijn goede vriend François Franck (1872-1932), was 

hij onder meer een belangrijk beschermheer en verzamelaar van de werken van de 

Oostendse schilder.
101

  

De Lange was na zijn studententijd aan de Academie voor Schone kunsten contact 

blijven onderhouden met de jonge schildersgeneratie. Zo moet hij Walter Vaes, 

kunstschilder en één van de medestichters van Kunst van Heden, op de academie als 

student hebben gekend. Van meet af aan volgde De Lange de activiteiten van de 

vereniging met meer dan gewone belangstelling op.
102

  Pas in 1922 komt de architect bij 

de vereniging ter sprake wanneer hij, ter vervanging Maurice Huffmann, werkend lid 

wordt van het Comité.
103

 Een jaar later in 1923 werd hij vervolgens door de vereniging 

verzocht om, in opvolging van Georges Serigiers, Pol de Mont, Jules Schmalzigaug en 

Louis Bossart, de functie van secretaris op zich te nemen.
104

 Deze zou hij blijven 

uitoefenen tot aan zijn dood (weliswaar onderbroken door de gebeurtenissen van de 

Tweede Wereldoorlog), waarna hij werd opgevolgd door Emile Bonnivert.
105

 Vrijwel al 

zijn vrije tijd ging naar de vereniging. Met alle organisatorische en praktische 

aangelegenheden die bij de menigvuldige activiteiten van Kunst van Heden opduiken, 
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bijvoorbeeld naar aanleiding van de talrijke tentoonstellingen in het buitenland, had de 

secretaris vaak meer dan de handen vol.
106

 In 1925 richt François Franck bijkomend de 

kunstkring Vrienden van de Moderne Kunst op. Wederom accepteerde de Lange de 

functie van secretaris.
107

 

Wanneer de Lange in 1948 overleed, werd de architect, naar traditie van de 

kunstenaarsvereniging, in de daaropvolgende tentoonstellingscatalogus van 1948 

herdacht. Uit deze bleek een grote waardering voor het werk die de architect in de loop 

van de voorbije vijventwintig jaar voor de vereniging had verricht.
108

  

“Dit zware verlies werd in alle middens met een diep leedwezen gevoeld. Maar, na zijn 

familie, is het wellicht in de schoot van onze vereniging dat zijn heengaan de grootste leegte 

heeft gelaten: in de loop van de vijf en twintig jaren, tijdens dewelke hij zijn moeilijke en 

tijdrovende functiesvervulde – functies die hij in 1923 gewillig had aanvaard ter vervanging 

van de heer Louis Bossart – was Jozef de Lange als het ware de vlijtig werkzame ziel van 

onze groepering geworden. Begaafd met een ongewone werkkracht, geleid door een 

onfeilbare smaak en door een uitgebreide kunstkennis, bezield door een echte passie voor 

de Schoonheid, waarvan hij gaarne de meest verscheidene aspecten trachtte op te zoeken en 

te ontdekken, besteedde hij aan onze vereniging bijna al zijn vrije tijd. Oprechte verdediger 

van de meesters en van de kunstenaars, die onze voorgangers hadden verkozen tussen de 

meest vooraanstaande schilders en beeldhouwers van de hedendaagse Belgische school, 

erfde hij van wijlen zijn vriend Frans Franck – die eenmaal onze voornaamste beschermer 

was – de nieuwsgierigheid en de meest belangloze waardering voor de nieuwste vormen 

van schilder- en beeldhouwkunst. Steeds tuk op vernieuwing, kon in werkelijkheid geen 

enkele durf hem verrassen noch afschrikken, op voorwaarde dat die gesteund was op 

eerlijkheid , op eerbied voor het vak, op juist begrip van de traditie, op zuivere wil om op 

loyale wijze bij te dragen tot de bestendige verjonging van de kunst. (…)”109  

Verder was de Lange ook lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Academie 

voor Schone Kunsten, waar hij immers zelf zijn studies architectuur had gevolgd. Kort 

voor zijn overlijden in 1948 werd hij eveneens benoemd tot lid van de Commissie van 

Toezicht van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
110
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III.2.3. De Centrale 

De Lange speelde een belangrijke rol binnen ‘het Centraal Beheer voor Joodse 

Weldadigheid en Maatschappelijk Hulpbetoon’. Deze werd gesticht op 22 april 1920 

onder invloed van de toenemende migratie van Oost-Europese Joden naar de havenstad 

Antwerpen en vandaar uit naar de overzeese gebieden. Het was Nico Gunzburg die 

diamantair Maurice Tolkowsky en architect De Lange aanspoorde tot het noodzakelijk 

initiatief om de afzonderlijk bestaande joodse hulpverenigingen in één overkoepelend 

orgaan onder te brengen. Doorslaggevend argument was hierbij dat alleen een 

gecentraliseerde weldadigheid de meeste kans had om doeltreffende resultaten te 

boeken.
111

 Bij aanvang lag haar taak overwegend op het administratieve vlak. Naarmate 

de stroom van vluchtelingen toenam, dienden ook andere terreinen bestreken te worden, 

zoals werkverschaffing, onderwijs, kinderopvang etc.
112

 Bij haar oprichting bestond ze 

uit een zestal reeds bestaande verenigingen. In de loop van het interbellum groeide deze 

uit tot een geheel van bijna twintig onderafdelingen, waaronder de voornaamste, Bikur 

Cholim, Ezra, Israëlitische Hulpkas, Villa Altol, Edouard Kirschenfonds en de Centrale 

Keuken.
113

  

Terwijl diamantair Arnold Bamdas en Nico Gunzburg gedurende het hele interbellum 

tot het vaste bestuur behoorden, oefende De Lange verschillende functies uit. Zo was hij 

bestuurslid gedurende 1925-1926 en secretaris in 1938. Verder was hij lid van het 

uitvoerend comité overstroomde gebieden, die in de winter van 1925-1926 de door 

overstroming geteisterde gebieden in de Maasvallei te hulp schoot.
114

 Binnen het 

Edouard Kirschenfonds maakte hij het van gewoon lid in 1925 tot adjunct-secretaris in 

1926 en bestuurslid in 1927.
115

  

Een functie die wellicht dichter bij zijn beroep als architect aansloot, betrof zijn 

lidmaatschap van de ‘Gebouwencomité Beth Hacholim’ (= Joods Ziekenhuis) in 

1929.
116

 Eind 19
de

 eeuw waren de weinige joden in Antwerpen zich al bewust van de 

noodzakelijkheid van een eigen ziekenhuis. In 1921 werd hiervoor het Voorlopig 

comité van het ziekenhuisfonds gesticht. Pas in 1928 werd deze, na een algemene 

vergadering in de Antwerpse diamantbeurs, vervangen door een definitief bestuur van 

de voortaan genaamde ‘vzw De Joodse Ziekenverpleging’. In 1929 had men hiervoor, 
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langs de Herentalsebaan in Deurne, een villa met bijhorende grond aangekocht. 

Terzelfder tijd had de bouwcommissie, bestaande uit joodse artsen en architecten, de 

nodige bouwplannen klaar, goedgekeurd door het gemeentebestuur van Deurne. De 

wereldwijde crisis in 1930 besliste echter anders. De oprichting van een Joods 

Ziekenhuis moest uitgesteld worden tot betere tijden.
117

 Voor de Centrale brak deze aan 

in 1936, waarna een jaar later op 18 december 1937 het ontwerp van De Lange voor een 

nieuw ziekenhuis unaniem werd aangenomen.
118

 Mede door financiële en 

administratieve beslommeringen zou voor de Tweede Wereldoorlog niets meer worden 

verwezenlijkt.
119

  

Afb. 3 Villa Atol, in: 50 jaar centraal beheer van 

joodse weldadigheid en maatschappelijk hulpbetoon, 

p. 33. 

Verder bewees De Lange zijn diensten als 

architect bij de oprichting van het kinderverblijf 

‘Villa Altol’ in Kapellen (afb.3). Eind 1922 werd 

door de families Tolkowsky,  Elbaum  en Bamdas 

een villa, gelegen op een domein van 8,5 hectare in de buurt van het Kapellenbos, aan 

de Centrale geschonken, ter herinnering aan het echtpaar Abraham en Lifscha 

Tolkowsky, naar wie het kinderverblijf uiteindelijk werd vernoemd.
120

 Gezien de 

vernietiging van Villa Johanna te Middelkerke enerzijds en de toenemende noodzaak 

om de zieke kinderen uit de steden te verlossen, kwam dit geschenk juist op tijd.
121

 In 

1923 kreeg architect De Lange de opdracht om de villa te verbouwen tot een echte 

vakantiekolonie voor zieke en zwakke kinderen.
122

 De Villa werd nog datzelfde jaar 
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ingewijd.
123

 In 1924 volgde een volledige nieuwe vleugel met een speel-en turnzaal.
124

 

Vermoedelijk werd opnieuw op De Lange beroep gedaan. 

Afb. 4 Voormalig hoofdgebouw van de Centrale, Lange 

Leemstraat 155 (Antwerpen), in: 50 jaar centraal beheer van 

joodse weldadigheid en maatschappelijk hulpbetoon, p. 13. 

Begin de jaren ’1920 kocht de Centrale eveneens een huis 

aan in de Lange Leemstraat, die voortaan als haar zetel 

ging fungeren en waarin de meeste onderafdelingen 

werden ondergebracht (afb.4). Een symbolisch moment 

voor de Centrale  gezien hiermee het principe van 

centralisatie niets slechts in gedachte, maar ook in praktijk 

werd omgezet.
125

  

 

 

 

In de loop van de jaren drongen zich enkele verbouwingswerken op, waarvoor telkens 

op De Lange beroep werd gedaan. Een eerste bouwaanvraag dateert van 1926 (cat. 

V1926/1). Deze hield hoofdzakelijk het bijmaken van ruimte in, waaronder de bouw 

van een eetzaal en een keuken ten dienste van de afdeling ‘Centrale Keuken’, die in 

hetzelfde pand gevestigd was. Door de nakende crisis moest hiervan afgezien worden. 

Pas vanaf 1938 beschikte de Centrale terug over het nodige budget.
126

 Vooral na de 

Kristalnacht werd de Keuken overrompeld en drong de noodzaak tot een vergroting 

van de eetzaal zich op.
127

 

 

  

                                                           
123

 A. KATZ, 75 jaar centrale. Armoede en uitsluiting … een uitdaging, 30. 
124

 R.VAN RANSBEEK, 1920-1950: 50 jaar centraal beheer van joodse weldadigheid en 

maatschappelijk hulpbetoon, 30. 
125

 Ibid., 10. 
126

 Ibid., 42 en 53. 
127

 M. FREY, Een Joodse solidariteitsbeweging te Antwerpen: de centrale 1920-1940, 103. 



32 

 

III.2.4. School voor Maatschappelijk Dienstbetoon in Antwerpen 

Naast zijn bezigheden als architect en secretaris binnen verschillende verenigingen, gaf 

De Lange ook les, meer bepaald  aan de School voor Maatschappelijk Dienstbetoon van 

Antwerpen (ofwel L’Ecole de Service Social d’Anvers). Deze werd op 15 oktober 1921 

opgericht, op initiatief van een groep liberale Antwerpenaren, met als doel het opleiden 

van meisjes en jongens tot maatschappelijk assistenten.
128

  

“De School voor Maatschappelijk Dienstbetoon heeft voor doel, een stevige algemeene 

vorming te geven aan de toekomstige leiders, of leidsters en assistenten, der werken van 

sociaal nut. Zij wil de specialisten van de Onderlinge Hulp onder al hare vormen, 

intellectueel ontwikkelen en practisch voorbereiden. Tevens wil zij de aandacht van het 

groote publiek vestigen op de voornaamste sociale vraagstukken van dezen tijd, 

voornamelijk op die welke ons land aanbelangen.”129 

In het eerste, algemeen theoretische jaar gaf De Lange les over de werkmanswoning, 

met aandacht voor wetgeving, vervaardiging, hygiëne en sociale rol.
130

 Welke 

problematiek hieraan verbonden was, werd duidelijk aan de hand van een artikel van 

‘juf. Jeanne Stevens’ over de werkmanswoning, die in het driemaandelijks bulletin van 

de school in 1925 verscheen. Talrijk onderzoek had volgens haar uitgewezen dat de 

woning een belangrijke invloed uitoefende op de gezondheid en arbeidsbekwaamheid 

van de arbeider. Hierop volgde een zoektocht naar de ideale woonvorm voor de 

arbeidersklasse. Deze moest enerzijds voldoen aan de moderne vereisten inzake hygiëne 

en comfort, en anderzijds aantrekkelijk blijven voor de arbeidersklasse om er effectief 

in te willen wonen.
131

  

Vanaf het tweede jaar diende de leerlingen zich verder te specialiseren. Binnen de 

specialisatie ‘Tehuizen’ en ‘Onderstand’ kregen de leerlingen van De Lange les in 

gezondheidsleer en de esthetiek van de woning.
132

 Binnen de specialisatie ‘Nijverheid’ 

werd dit begrippen der bedrijfsleer, praktische lezing van plannen van fabrieken en hun 

gezondheidsinrichtingen, veiligheidsplannen en voorkoming van ongevallen.
133

 Ter 

vervollediging van de opleiding tot maatschappelijk assistent werden ook studiereizen 

georganiseerd en bezoeken aan verschillende instellingen en fabrieken gepland.
134
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Bijkomend was er een ‘leergang voor kunstopvoeding’, met doel tot ‘vorming van 

gidsen voor Antwerpen en omgeving.’
135

 Binnen dit studiejaar gaf De Lange les in 

bouwkunde en stijlleer, terwijl zijn Kunst van Heden-collega Arthur Cornette de 

leerlingen kunstgeschiedenis bijbracht.
136 
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III.2.5. Joodse gemeenschap van Oostende, Antwerpen en Brussel 

Van de 3 grote joodse gemeentes die Antwerpen telt, behoorde De Lange’s familie tot 

de Israëlitische Gemeente, de ‘Shomre Hadass’, zoals dit vrijwel voor alle joodse 

families van Hollandse origine het geval was.
137

 Deze meer geïntegreerde joden namen 

het minder nauw met de spijswetten en andere religieuze gebruiken en waren in het 

algemeen ‘verwesterd’ ten opzichte van de Oost-Europese nieuwkomers. Gedurende het 

interbellum veranderde het gezicht van de joodse gemeenschap in Antwerpen en 

Brussel sterk, wat vooral te maken had met de toenemende bevolking van Oost-

Europese origine en in Antwerpen met de geleidelijk verhuizing van het joodse 

woonkwartier van het Zuid naar de buurt rond het Centraal Station.
138

  

Zijn grootste en belangrijkste opdrachten voor de joodse gemeenschap betroffen zonder  

twijfel zijn ontwerpen voor synagogen. In de vooroorlogse periode bevestigen deze in 

eerste instantie de nieuw verworven, officiële, erkenning van bepaalde joodse 

gemeenschappen in Belgische steden. Dit was het geval voor de synagoge van Oostende 

en de synagoge van de Portugese Ritus in Antwerpen. In het interbellum beantwoorden 

zijn synagogenontwerpen vooral aan de nieuwe, gewijzigde omstandigheden waarin de 

joodse gemeenschap, vooral in Antwerpen en Brussel, verkeerden. Zo werd in 1923 

vanuit de Israëlitische Gemeente van Antwerpen een internationale wedstrijd 

georganiseerd voor de bouw van een nieuwe synagoge op de hoek van de Oostenstraat 

en de Van Den Nestlei. Niet alleen voldeed de synagoge in de Bouwmeestersstraat niet 

langer aan de groeiende gemeenschap. Ditmaal wou men een synagoge in een buurt 

waar, ondertussen, de meeste joden woonachtig waren.
139

 De orthodoxe synagoge in 

Anderlecht kwam er vooral vanwege de toenemende joodse bevolking van Oost-

Europese origine in de rand van Brussel en was daarmee de laatste die voor het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam. 

De Lange verrichtte ook nog een aantal kleinere opdrachten voor enkele joodse nuts- en 

onderwijsvoorzieningen. Één hiervan was de ‘Tachkemonischool’ in de Lange 

Leemstraat 313, die kort na de Eerste Wereldoorlog in 1920 als tweede joodse 

dagschool in Antwerpen werd opgericht.
140

 Net zoals de reeds bestaande joodse 
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dagschool Jesodé Hatora, organiseerde de Tachkemoni volledig lager onderwijs voor 

kinderen van 6 tot 14 jaar.
141

 In 1926 werd eveneens een kleuterschool opgestart, 

hiervoor ontwierp De Lange een nieuw schoolgebouw (N1926/1).  De gevel werd 

opgetrokken in een strakke baksteenconstructie, waarbij in de bouwplannen sprake is 

van een ‘bezetting in terranova’.
142

 Meer bepaald voor de doorlopende bovendorpels, 

die de ramen, van groot formaat, verbonden tot één lange strook. Deze aanwending van 

terranova doorbrak in zeker mate de eentonigheid van de gevelarchitectuur, die in eerste 

plaats vanuit functioneel oogpunt werd ontworpen. Vervolgens werd in 1938 door de 

architect in de Lange Leemstraat 313 nog enkele binnenveranderingen uitgevoerd, die 

veeleer herstellingen van bestaande sanitaire voorzieningen betroffen, dan er echt 

sprake was een verbouwing in het interieur (GB1938/2).
143

 

In 1938 richtte hij in de Van Diepenbeeckstraat 42, waar de Israëlitische Gemeente 

sinds 1935 een eigendom had aangekocht, een nieuw ritueel badhuis in.
144

 Reeds in 

1936 had De Lange hiervoor een bouwaanvraag ingediend. De inrichting bestond 

hoofdzakelijk uit een verbouwing van het bestaande pand in de Van Diepenbeeckstraat, 

waarbij men de achtergebouwen liet afbreken om op de vrijgekomen grond een nieuw 

badhuis op te richten (cat. N1936/2). Van de verleende toestemming in 1936 werd 

echter nooit gebruik gemaakt. Daarvoor ontbraken toen de nodige financiën. Pas in 

1938 kwam de geplande verbouwing erdoor, weliswaar naar een nieuw, vereenvoudigd 

ontwerp van De Lange. In 1938 werd eveneens het mansardeverdiep van de woning 

omgebouwd tot een appartement, bestaande uit twee slaapkamers, een woonkamer, 

keuken, bergruimte en volledig uitgeruste badkamer. Om de nodige leefruimte te 

bekomen werd het hellend dak deels uitgebroken en langs de straatzijde van twee 

dakramen voorzien (cat. V1938/1).  

De Lange’s verbouwingen uit 1946 aan de Joodse dagschool ‘Jesodé Hatora’, in de 

Lange Van Ruusbroecstraat, behoorden tot diens laatste in opdracht van de joodse 

gemeenschap. De Jesodé Hatora ontstond omstreeks 1900, aanvankelijk als 
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jongensschool, maar kreeg er in 1936 nog een meisjesafdeling ‘Beth Jacob’ bij.
145

 Kort 

na de bevrijding, opende de school op 2 mei 1945 opnieuw haar deuren. Voor de 

orthodoxe joden van Antwerpen gold haar heroprichting immers als één van de meest 

belangrijke en dringende taken bij de heropbouw van de gemeenschap.
146

 Het 

schoolgebouw in de Lange Van Ruusbroecstraat 20-22, oorspronkelijk opgetrokken 

naar ontwerp van architect Campioni, verkreeg deels zijn huidig uitzicht door 

verbouwingswerken naar ontwerp van architect David Moëd in 1939, waarbij enkele 

aanpalende huizen aan het schoolgebouw werden toegevoegd.
147

 In 1946 voerde De 

Lange enkele gevelveranderingen door, die aan het schoolgebouw een meer eigentijdse 

en zakelijke uitdrukking gaf (cat. GB1946/1). De gevel werd opgetrokken in ruwe 

Hollandse baksteen met ramen van groot formaat, aan elkaar verbonden door middel 

van doorlopende boven- en onderdorpels, tot telkens één lange strook. Daarbij werd de 

naam van de school, ‘JESOUDE HATOURO’, in bronzen letters op de voorgevel 

aangebracht. De gevelverandering ging gepaard met nog enkele binnenveranderingen op 

het gelijkvloers, het eerste en tweede verdieping. Datzelfde jaar werd naar ontwerp van 

De Lange nog een derde verdiep aan het schoolgebouw toegevoegd, waarbij het 

bestaande hellende dak met kroonlijst vervangen werd door een volledig nieuwe 

verdieping, met platte bedaking, en in stijl volledig conform aan de bestaande 

gevelarchitectuur (cat. V1946/1). In 1947 kon de school opnieuw haar deuren openen.
148

 

Naast zijn bijdrage als architect wist De Lange ook op een andere manier zijn bijdrage 

aan de joodse gemeenschap te vervullen. Zo werd hij in de eerst volgende jaren na de 

Eerste Wereldoorlog binnen de Israëlitische Gemeente als secretaris aangesteld. Een 

functie die hij bleef uitoefenen, tot dat hij in de jaren ’30 promoveerde tot onder-

voorzitter. In 1940 verving hij alsnog Jules Schnerb als voorzitter van de Shomre 

Hadass, nadat die zich had teruggetrokken. Van 1933 t.e.m. 1940 nam hij de functie van 

afgevaardigde voor de Shomre Hadass binnen het Centraal Israëlitisch Consistorie op 

zich en vervulde daarmee de rol van bemiddelaar tussen beide joodse instanties.
149

 Een 

weinig dankbare taak, gezien de economisch en politiek onzekere omstandigheden van 

de jaren ’1930. Op dezelfde avond van de officiële inwijding van de synagoge in 

Anderlecht in 1933 werd op initiatief van Max Gottschalk, de eerste protestbijeenkomst 

gehouden tegen de gebeurtenissen in Duitsland.
150

 Onder druk van de massale 

toestroming achtte de publieke opinie het nodig om een comité op te richten om deze 
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(Duitse) vluchtelingen op te vangen. In 1933 kwam zodoende het Comité der 

Verdediging der Rechten der Joden tot stand, De Lange zou in het bestuur hiervan gaan 

zetelen.
151

 Wanneer hij in de jaren ’40 tot ballingschap in New York wordt gedwongen, 

sluit hij zich in 1942 bij Belgian Jewish representative Committee aan, samen met 

overigens nog enkele andere uit Antwerpen afkomstige joden.
152

 Na de Tweede 

Wereldoorlog hielp hij mee aan de oprichting van de Verenigde Israëlitische 

Gemeenten. In 1946 kreeg hij nog het voorzittersambt toebedeeld, maar diende nog 

datzelfde jaar, om gezondheidsredenen, zijn ontslag in.
153
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IV. Het oeuvre van Joseph de Lange 

IV.1. Woning bouwopdrachten 

IV.1.1. Verbouwingen, gevel- en binnenveranderingen 

Het oeuvre van De Lange besaat uit een groot aandeel verbouwingen, gevel- en 

binnenveranderingen (zie cat. ‘Verbouwingen (V) ’ en ‘Gevel- en binnenveranderingen 

(GB)’). Gezien De Lange’s belangrijkste opdrachtgever de welgestelde, stedelijke 

burgerij betrof, hadden zijn veranderingswerken dan ook voornamelijk betrekking op 

19
de

 eeuwse burgerwoningen. De meeste veranderingen vonden plaats in de achterbouw 

van de woning, waar tot ver in de 20
ste

 eeuw ruimtes zoals (achter-) keukens, 

badkamers, veranda’s en tussenverdiepingen zich bevonden. Tijdens het interbellum 

nam bovendien het huiselijk comfort (en hygiëne) in de woning toe.
154

 Zo werden 

oudere burgerwoningen naar de moderne normen aangepast, door onder meer het 

installeren van badkamers en W.C.’s, evenals het voorzien van (zenitaal) daglicht door 

middel van lichtkoepels en luchtschachten. De meeste opdrachtgevers vingen deze 

ingrepen tevens aan om gevelveranderingen door te laten voeren en zo de woning 

verder naar eigen smaak te verbouwen. Ook was er bij De Lange vraag naar het 

bijmaken van nieuwe ruimtes in bestaande gebouwen. Veelal werden hiervoor 

bestaande (hellende) daken omgevormd tot bijkomende mansardeverdiepingen. Slechts 

éénmaal voerde De Lange een restauratie uit, meer bepaald aan een 17
de

 eeuws huis 

(sinds de 19
de 

eeuw gekend als de herberg ‘Oud Antwerpen’)
155

 in de Schuttershofstraat 

(cat. GB1936/1). Deze hield slechts een lichte wijziging in, met name het veranderen 

van de in baksteen bezette plint door een natuurstenen versie.  

Een aantal van De Lange’s veranderingswerken sloegen op panden waarvan hij zelf de 

eigenaar bleek te zijn. Zo liet hij in 1908 voor zijn woning in de Kapucinessenstraat 49 

een nieuwe badkamer bouwen en de bestaande keuken veranderen (cat. GB1908/1). In 

1909 huwde de architect Alice Braunschweig, waarna het verse echtpaar de woning 

introk. Tot dan was De Lange in de Amerikalei 119 woonachtig, waarna deze wellicht 

verhuurd werd, gezien in 1928 in deze woning nog enkele binnenveranderingen werden 

uitgevoerd (cat. GB1928/1). Na de Eerste Wereldoorlog, verhuisde De Lange met zijn 

gezin in 1922 naar de Britselei 10, waaraan hij reeds in 1921 veranderingswerken liet 
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uitvoeren (cat. V1921/1). Veel meer dan enkele herstellingen en aanpassingen, 

waaronder het bijmaken van een mansardeverdieping, betroffen deze niet. Het valt op 

dat de architect zich telkens in de meest prominente straten vestigde. In de loop van de 

jaren volgden nog enkele veranderingswerken aan woningen in de Van 

Schoonbekestraat, Haringrodesstraat, Loosstraat en de Van Schoonhovenstraat 

(cat.GB1929/1, GB1930/1-2, GB1931/1-2 en GB1940/1).  

IV.1.2. 1903-1914: art nouveau en neostijlen 

Terwijl architect Van Mechelen in 1897 met het huis Geerts in de Amerikalei 193 de 

eerste art nouveau gevel in Antwerpen ontwierp, brak enkele jaren later rond 1900 de 

art nouveau definitief en massaal door, niet alleen in Antwerpen, maar ook in andere 

steden in binnen- en buitenland.
156

 Waar de art nouveau aanvankelijk een 

uitdrukkingsmiddel was van de burgerlijke, avant-gardische elite, verloor ze met haar 

uitbreiding tot de kleine burgerij en middenklasse begin 20
ste 

eeuw een deel van haar 

originaliteit. Niettemin veroorzaakte de architectuur van Hankar’s leerlingen Paul 

Hamesse en Léon Sneyers in de loop van de jaren 1903-1906 een tweede ‘art 

nouveaugolf’, waarbij de art nouveau sterk geometriserend werd.
157

 Veel architecten 

zagen in het werk van Hankar een nieuw begin, terwijl de veel te persoonlijke kunst van 

Horta praktisch niet overdraagbaar was naar het principe van een veralgemeende 

‘stijl’.
158

 De geometriserende tendens vond ook deels haar wortels in het buitenland via 

architectuur- en kunsttijdschriften. Zo ontstond er binnen de art nouveau een tendens die 

de eenvoud van de geometrie huldigde en de decoratieve waarde van de lijn uitdrukte in 

een geometrisch linearisme.
159

 In de latere evolutie van de art nouveau in Antwerpen 

bestond eveneens de tendens om de art nouveau in een substraat van cottage- en 

neostijlen te integreren.
160

  

Binnen deze architectuurhistorische context studeerde De Lange af en verwezenlijkte 

zijn eerste bouwwerken. Geschoold in de klassieke en traditionele architectuur van de 

Koninklijke Academie hanteerde De Lange in de vooroorlogse periodes logischerwijze 

nog steeds neostijlen, waarmee de architect tegemoet kwam aan de behoefte die leefde 

onder de (hoge) burgerij naar een bouwstijl die in eerste instantie representatief moest 

zijn. Toch is hier enige nuancering goed op zijn plaats, gezien zijn ontwerpen veelal 
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afweken van hun historische voorbeelden en naar het eclecticisme neigden.Vanaf het 

begin van zijn loopbaan wisselde hij deze tevens af met een bescheiden art nouveau.  

In opdracht van Jacques Eisenmann
161

 ontwierp architect De Lange in 1906 zijn eerste 

twee burgerwoningen, meer bepaald in de Oostenstraat (cat. N1906/1). De 

gevelarchitectuur van beide woningen verraad een sterke invloed vanuit de art nouveau, 

meer bepaald die van Hankar, waarachter een typisch 19
de

 eeuwe indeling van een 

burgerwoning lag verscholen.
162

 Een aparte ingang, opgenomen in de voorgevel van 

woning nr. 29, leidde naar een gebedshuis (en tevens een grote binnentuin) achterin. 

Deze werd op vraag van Eisenmann in 1906 in het ontwerp opgenomen. Enkele jaren 

eerder, in 1905, had hij reeds een eigen gebedshuis ingericht in een gehuurd pand in de 

Breughelstraat, waarna deze in 1908 verhuisde naar de Oostenstraat.
163

 Doordat de 

synagoge verscholen lag achter de gevels van twee gewone burgerwoningen werd ze 

tijdens de Duitse bezetting niet opgemerkt.
164

 

In opdracht van Isidore Rosenblum, diende De Lange in 1906 een bouwaanvraag in 

voor een burgerwoning in de Antoon Van Dyckstraat (cat. N1906/2).  Naast een 

klassiek 19
de 

eeuwse gevelcompositie, bezat de woning nog enkele andere typische 

kenmerken van een neoclassicistische burgerwoning: hardstenen plint, rechthoekige 

muuropeningen, geblokte facade op de begane grond  en een vlakke gevelafwerking van 

de bovenverdiepingen. Verder waren er elementen die wezen op een meer eigentijdse 

interpretatie. Zo werd de bel-etage op de eerste verdieping geprononceerd door middel 

van een erker in plaats van een door consoles ondersteund neoclassicistisch balkon. 

Geveldecoratie werd slechts spaarzaam en subtiel toegepast, waaronder het gebruik van 

lekdrempels en classicistische versiersels. In 1910 werd de bestaande loggia door een 

nieuw ontwerp van De Lange vervangen (cat. GB1910/1). 

In 1908 ontwierp hij twee burgerwoningen in de Lange Van Ruusbroecstraat (cat. 

N1908/1). De gevelarchitectuur werd geconcipiëerd in een sobere art nouveau, nog 

steeds beïnvloed door de geometriserende tendens. Het ontwerp van de linkerwoning 

vertoont een vrij klassieke gevelcompositie, maar werd gecompenseerd door een art 
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nouveau gewijze uitwerking van de begane grond. Het ontwerp van de rechterwoning 

heeft gekoppelde ramen op de bovenverdiepingen. De Lange komt hier tegemoet aan de 

smalle voorgevel, waar een klassiek 19
de

 eeuwse gevelcompositie het geheel nog 

smaller en te bedrukt zou maken. Het overvloedig gebruik van ramen, verraad de, 

wellicht bijkomende, functie van de woningen. Gezien de bouwaanvraag in naam van 

de S.A. Librairie Anversoise werd ingediend en in 1907 de Joodse dagschool Jesode 

Hatora van de Korte Kievitstraat naar de Lange Van Ruusbroecstraat verhuisde,
165

 lijkt 

het aannemelijk dat in het ontwerp van beide woningen een Joodse bibliotheek en 

aanverwante (studie-) ruimtes waren voorzien. Zulke ‘batee hamidrasj’ (kleinere 

gebeds- en studielokalen) waren in Antwerpen wel meer aanwezig.
166

 

In 1909 ontwierp De Lange voor zijn ooms Leopold en Nathan Snitsler
167

 een 

hoekwoning, met stalling en koetshuis in de Begijnenvest, thans twee aparte woningen 

(cat. N1909/2). Uit nadere bestudering van de bouwplannen bleek het om een 

meersgezinswoning te gaan. Dit verklaart de aanwezigheid van twee koetsruimtes. 

Beide sloten aan op een stalling, met daarboven leefruimte voor inwonende ‘knechten’. 

De gevelarchitectuur van de hoekwoning is sterk geïnspireerd door de geometriserende 

tendens binnen de art nouveau. Toch zien we een opmerkelijk verschil met haar ontwerp 

die aanvankelijk veel soberder was opgevat. Het koetshuis, met stalling op de begane 

grond, werd ontworpen in een meer cottage geïnspireerde art nouveau. Zowel door haar 

specifieke architectuur als de manier waarop beide woningen tot elkaar verhouden, 

slaagde De Lange er in de functies van beide gebouwen te benadrukken. Zo was er 

enerzijds de hoge en pronkerige architectuur van de hoekwoning en anderzijds het 

achterliggende, lagere, koetshuis, in een meer landelijke stijl, waarin de stalling en 

knechten waren ondergebracht. 

In 1911 diende De Lange in opdracht van het, in 1909 gehuwd, echtpaar Arnold 

Bamdas en Lina Tolkowsky een bouwaanvraag in voor de bouw van herenwoning in de 

Lamorinièrestraat (cat. N1911/1).
168

 De monumentale straatgevel werd opgetrokken in 
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een eclecticistische bouwtrant, met duidelijke invloeden vanuit de art nouveau en de 

Lodewijk XVI-stijl, terwijl de tuingevel eerder zakelijk (haast industrieel nuchter), met 

grote raampartijen, was opgevat. De majesteuze herenwoning die De Lange ontwierp, 

was passend voor het joodse echtpaar die zich trachtte te conformeren aan de 

(welgestelde) burgerij van Antwerpen. In de 19
de

 eeuwse indeling van het grondplan, 

was er een strikte opdeling tussen de ‘ontvangstkamers’ langs straatzijde en de meer 

‘familiale, intieme ruimtes’ langs tuinzijde. Voor het inwonend personeel voorzag de 

architect ruimte in het soutterain en op de mansardeverdieping, met een aparte 

diensttrap waarmee het personeel zich op een subtiele manier doorheen de overige 

woonverdiepen bewoog. In 1912 ontwierp De Lange bijkomend nog een vrijstaande 

garage in een pittoreske cottage-stijl (cat. N1912/4), waarvoor reeds in het ontwerp van 

de woning een halfverzonken doorrit in het soutterain was voorzien. 

Zijn eerste bouwopdracht voor een vrijstaande garage dateerde echter van 1911, met 

name in opdracht van L. Kaplan (cat. N1911/2). De woning waarbij de garage hoorde, 

maakte oorspronkelijk deel uit van een geheel van twee gekoppelde woningen uit 1905 

in eclectische stijl naar ontwerp van  architect P. Huygels - Van Humbeeck (thans 

gesloopt).
169

 De bouw van de garage betrof een aparte constructie in een sobere art 

nouveau. Hiervoor diende de architect de bestaande hofmuur, in eclectische stijl, deels 

aan te passen.  

In 1912 ontwierp architect De Lange voor de broers Spapen in de Van Noortstraat een 

meersgezinswoning met magazijn en stalling (cat. N1912/1). De stedenbouwkundige 

context, smalle gevels van telkens vier tot zes meter breed, liet architecten in de 

binnenstad maar weinig creativiteit toe.
170

 Toch slaagde De Lange erin beide functies, 

woon- en magazijnruimte, op een harmonieuze en praktische manier in de beperkte 

oppervlakte van de rijwoning te integreren. Vrijwel de volledige begane grond werd 

opgeofferd aan magazijnruimte. Een aparte toegang, links in de gevel, leidde naar een 

traphal die als een aparte entiteit fungeerde en de verschillende woonverdiepen met 

elkaar verbond. Hierbij behield De Lange een klassieke indeling. De gevel werd 

opgetrokken in een sobere art nouveau, waarrbij elke bouwlaag licht verschilde van 

elkaar. Op de begane grond werd de functie van het achterliggende magazijn benadrukt 

door een cottage geïnspireerde toegangspoort. De overige woonverdiepingen kregen een 

strakkere gevelcompositie, met een verschillende aanwending van ramen en decoratie. 
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IV.1.3. 1914-1940: traditionalisme, art deco en modernisme 

Terwijl in het buitenland door de regering in ballingschap en de vele vluchtelingen in 

Groot-Brittanië en Nederland actief aan de voorbereiding van de Belgische 

wederopbouw werd gewerkt, startte men nog tijdens de oorlog in België op kleine 

schaal met het herstel van de geleden oorlogsschade, en zo ook architect De Lange in de 

stad Antwerpen.
171

 In de loop van 1915-1921 voerde hij als architect, slechts, enkele 

herstellingen en reconstructies van huizen uit (cat. V1915/1 en V1917/1). Deze enkele 

bouwopdrachten combineerde de architect aanvankelijk met zijn taak als secretaris-

generaal binnen het ‘Antwerps comité voor de beschrijving van de oorlogsschade’.
172

 

De burgerwoningen die De Lange in de loop van de naoorlogse jaren heropbouwde, 

evenals de nieuwe die hij ontwierp, kwamen tot stand in een meer traditionele 

architectuur, veelal art nouveau, eclecticisme en op beaux-art geïnspireerd jargon (cat. 

N1915/1, N1920/1-2, N1921/2-3, N1923/2, N1926/4). Dit komt omdat de vraag naar 

traditionele en klassieke bouwstijlen in het interbellum groot bleef, zeker in welgestelde 

kringen. Deze voorkeur had, naast het belang van representatie, ook te maken met een 

zekere behoudsgezinde reflex bij de burgerij na de gebeurtenissen van de Eerste 

Wereldoorlog. De gevestigde stijlen uit het verleden straalden immers rust, stabiliteit en 

vertrouwen uit. Dit teruggrijpen naar bouwstijlen uit de ‘belle-epoque’
173

 leek zodoende 

een poging om de oude draad terug op te nemen.
174

  Zo diende architect De Lange in 

1915 een bouwaanvraag in voor Albert Samdam
175

 voor de heropbouw van zijn woning 

en winkelpand ‘Ganterie Samdam’ op de Schoenmarkt in een eclectische bouwstijl (cat. 

N1915/1).
176

 Deze werd wellicht nooit uitgevoerd, gezien er op die plaats in de loop van 

de jaren 1929-1932 het project van de Boerentoren tot stand kwam en de handelszaak in 

1936 vervolgens naar de Carnotstraat verhuisd was.
177

  

De burgerwoning die De Lange voor Jos Van der Veken in 1920 in de Sanderusstraat 

heropbouwde, bleek een reconstructie naar oorspronkelijke staat (cat. N1920/1), gezien 
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hij de art nouveau van de vernielde woning in zijn nieuw ontwerp hernam.
178

 Dit viel 

echter niet af te leiden voor het herenhuis in de Van Breestraat waar de eigenaar F. 

Brandes zijn dokterspraktijk had en waarvan de nieuwe gevelarchitectuur door de 

beaux-arts geïnspireerd was (cat. N1920/2). In 1921 diende De Lange een 

bouwaanvraag in voor de heropbouw van een woning in de Amerikalei (cat. N1921/2). 

Samen met enkele aanpalende woningen behoorde Paul Leunis’ woning tot dat deel van 

de straat die vernield werd door de bombardementen van 1914 en in 1921 werden 

heropgebouwd. Bij deze werd het volume, de ordonnantie en de klassieke versiering van 

eind 19
de

 eeuwse lijstgevels grotendeels overgenomen.
179

  Hoewel De Lange zich in zijn 

ontwerp door de beaux-arts liet inspireren, zag hij echter af van een klassieke 

gevelbewerking. Deze verving hij door de veelvuldige toepassing van baksteen. 

Ook voor nieuwe ontwerpen bleef De Lange tot halverwege de jaren ‘20 eclecticisme en 

neostijlen hanteren. Toch verdween vanaf het interbellum de geometriserende art 

nouveau grotendeels uit zijn oeuvre. Sommige van zijn ontwerpen werden bovendien in 

eerste instantie door de architect functioneel uitgedacht, waardoor het onderbrengen van 

deze in stijlcategoriën bemoeilijkt wordt. Dit is onder meer het geval voor zijn ontwerp 

uit 1921, in opdracht van Emile Van Riel, met name voor een stadswoning met garage 

in de Haantjeslei (cat. N1921/1). In welke bouwstijl hij deze concipiëerde valt moeilijk 

af te leiden, gezien de gevel langs straatzijde maar één bouwlaag telde en verder slechts 

uit een garagepoort en een groot raam bestond. Het geheel werd afgewerkt met een 

‘cementkap’ (deksteen). De volledige begane grond van het ontwerp werd ingenomen 

door een doorrit dat uitliep in een garage met zicht op de binnentuin. De eigenlijke 

woning bevond zich op de eerste verdieping en lag verscholen achter de rechts 

aanpalende woning. Hierdoor hadden de bewoners geen rechtstreeks zicht op de straat. 

Verder voorzag De Lange alle ruimtes van het nodige daglicht via ramen of waar dit 

niet mogelijk was, via lichtkoepels. 

In 1921 ontwierp De Lange, in opdracht van de diamantair Henri Kleinberg,
180

 in de 

Van Breestraat een woning in eclectische bouwtrant (cat. N1921/3). Naast een klassiek 

19
de

 eeuwse aandoende gevelcompositie, bezat de gevel tevens een art nouveau 

geïnspireerde erker. Door de verdere decoratieve uitwerking over de verschillende 

bouwlagen heen, werd de illusie gecreëert dat deze aan de kroonlijst ‘hangt’.  
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De woning die De Lange in 1923 voor J. Verhulst in de Rudolfstraat ontwierp, werd 

opgetrokken in een onvervalst neoclassicistische bouwtrant (cat. N1923/2), met als 

belangrijkste kenmerken een geblokte begane grond, rechthoekige muuropeningen en 

een door consoles ondersteund balkon op de bel-etage. Voor een meer eigentijdse toets, 

kan verwezen worden naar het afwisselend materiaalgebruik in de voorgevel, waarbij de 

verschillende bovenverdiepen hoofdzakelijk in baksteen uitgewerkt waren.  

Zijn laatste privéwoning in eclectische bouwstijl dateert van 1926 en werd in opdracht 

van Arthur Cornette langs de (voormalige Victor) Desguinlei opgetrokken (cat. 

N1926/4). Hoewel het ontwerp van de voorgevel afweek van een klassiek 19
de 

eeuwse 

gevelcompositie en de uitwerking van haar ramen op de bovenverdiepingen naar de art 

nouveau neigde, bleef het grondplan die van een typisch 19
de

 eeuwse burgerwoning. Het 

modernisme school eerder in het gebruik van zenitaal daglicht, via lichtkoepels. 

Pas halverwege de jaren ‘1920 brak het gebruik van een iets ‘modernere’ bouwstijl in 

het oeuvre van De Lange door, met name die van de art deco. Deze decoratieve stijl 

dankte haar naam aan de ‘Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industrieles 

Modernes’ die in 1925 in Parijs plaatsvond en lag in het verlengde van de art 

nouveau.
181

 In vergelijking met de historiserende en de art nouveau-ornamentiek van de 

19
de

 eeuw en begin 20
ste

 eeuw, liet de art deco zoals het modernisme een aanzienlijke 

vereenvoudiging zien, maar in tegenstelling tot deze laatste stroming wou ze niet 

radicaal ornamentloos zijn.
182

 De art deco-periode van De Lange was bijzonder kort en 

beperkte zich wat betreft zijn woningbouw vrijwel tot 1928.  Zo ontwierp hij voor 

Albert Salti een villawoning in de Jan Van Rijswijcklaan. Tevens één van zijn zeldzame 

villawoningen voor privé-opdrachtgevers. Naast zijn bouwopdrachten voor ‘N.V. 

Foyers pour invalides de la guerre et autres victimes du devoir’ gedurende de jaren 

1923-1932 in Deurne en zijn atelierwoning uit 1936 voor kunstenaar Richard Baseleer, 

ontwierp De Lange hoofdzakelijke stadswoningen, waar de stedenbouwkundige context 

van smalle kavels maar weinig variatie toeliet.
183

  

De vernieuwing van de halfopen villawoning die De Lange  in 1928 voor Albert Salti
184

  

ontwierp zat hem vooral in de gematigde art deco van de gevelarchitectuur (cat. 

N1928/2). De indeling bleef vrij conventioneel, met een strikte opdeling tussen de 
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representatieve en meer ‘familiale, intiemere’ ruimtes. In 1928 ontwierp De Lange, in 

samenwerking met architecten Jules Bilmeyer en Frans Blockx een flatgebouw in art 

deco nabij de Meir, op de hoek van de Teniersplaats met de Frankrijklei (cat. N1928/3). 

Het succes van dit soort burgerlijke appartementsgebouwen kende vooral vanaf het 

midden van de jaren ‘1920 succes, mede door de stijgende bouwprijzen en 

personeelskosten.
185

 In tegenstelling tot de meersgezinswoningen die De Lange eerder 

in zijn loopbaan als architect ontwierp, werd in het ontwerp van de flatgebouw op de 

Teniersplaats geen enkele indeling van de gelijkvloerse winkelruimte en verschillende 

woonverdiepen voorzien. Slechts de grote structuren waren aanwezig, waaronder een 

aparte ingang, langs de Frankrijklei, voorzien van lift en traphal. Verdere inrichting van 

de verschillende verdiepingen diende door de huurders zelf te gebeuren.  

In 1934 ontwierp De Lange met Frans Blockx opnieuw een appartementsgebouw, 

ditmaal langs de Jan Van Rijswijcklaan, op de hoek met de Lange Lozanastraat (cat. 

N1934/1). Hiervoor werd een bouwaanvraag ingediend in opdracht van de weduwe van 

Max Halévy. Haar echtgenoot, en voormalig voorzitter van de Shomre Hadass, overleed 

kort daarvoor in 1933.
186

 Van het ontwerp rest geen enkel bouwplan. Toch mag men 

ervan uit gaan dat deze wellicht in een art deco bouwstijl werd uitgedacht. Tot de in de 

jaren ‘1930 was de art deco immers de meest geëigende stijl voor appartementsbouw, 

wat vooral merkbaar was in de Jan Van Rijswijcklaan.
 187

 De meergezinswoning die in 

deze straat naar ontwerp van architect Florent Vaes in de jaren ‘1920 tot stand kwam, is 

hier een vroeg voorbeeld van. Van een echt appartementsgebouw kon men aanvankelijk 

niet spreken, gezien de woning slechts uit drie woonverdiepingen en een pseudo-

mansarde bestond. Pas in 1935 werd een vijfde en zesde verdieping naar ontwerp van 

De Lange aan het gebouw toegevoegd, waarbij de nieuwe gevelarchitectuur aansloot bij 

de bestaande gevel (cat. V1935/1). Betreffende het nieuwe gedeelte van de gevel diende 

de architect zich namelijk te houden aan dezelfde materialen die reeds voor de 

bestaande gevel werden aangewend. Deze ingreep ging bovendien gepaard met de 

installatie van een lift, wat de meergezinswoning uit 1922 transformeerde tot een 

volwaardig appartementsgebouw.  

In de loop van de jaren ‘1930 sijpelde eveneens invloeden vanuit het modernisme, of 

het ‘Nieuwe Bouwen’, in het oeuvre van De Lange. Hoewel het modernistische 
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gedachtegoed en de daaraan gekoppelde vormgeving reeds voor de Eerste Wereldoorlog 

het licht zag, bleef de architecturale moderniteit aanvankelijk in de marge van haar 

vakgebied, met name in literaire en artistieke avant-gardeverenigingen- en pers.
188

 Pas 

vanaf de tweede helft van de jaren ‘1920, op het moment dat de avant-garde wat van 

haar elan verloor, groeide de belangstelling bij de Belgische architecten. In Vlaanderen 

ontwikkelde het modernisme zich hoofdzakelijk als een zakelijke baksteenarchitectuur. 

In dit gematigd baksteenmodernisme was de invloed uit Nederland groot, in het 

bijzonder de bouwwerken van H.P. Berlage
189

 en later Dudok’s ‘romantisch 

kubisme’
190

, ontdekt of ingevoerd door architecten die tijdens de Eerste Wereldoorlog in 

Nederland verbleven hadden.
191

  

In 1932 ontwierp De Lange samen met de architectenbureau Cols – De  Roeck een 

huizencomplex in de Jan Blockxstraat (cat. N1932/1). Opdrachtgever was De Lange 

zelf, meer bepaald voor zijn ‘v.z.w. Kadimah’. Het bouwproject betrof een 12-tal 

‘rentenierswoningen’ in een gematigd baksteenmodernisme en lag in lijn van een groot 

aantal projecten die na afloop van de Antwerpse wereldtentoonstelling van 1930 op het 

expoterrein tot stand kwamen.
192

 Zo ontwierp Eduard Van Steenbergen in 1932 een 

complex van zes woningen in de Volhardingstraat. Vier, in een quasi symmetrische 

blok samengebrachte woningen, en twee vrijstaande, als kopwoningen uitgewerkte 

huizen werden ingeplant rond een gemeenschappelijke tuin.
193

  

Net zoals in het project van Eduard Van Steenbergen, is in het ontwerp van De Lange 

en Cols-De Roeck, ondanks de modernistische vormentaal, nog steeds een voorliefde 

merkbaar voor een plasticiteit die het louter functionele oversteeg, waaronder in de 

uitwerking van de grote raampartijen in de twee kopwoningen van het complex. Deze 

verraden een invloed vanuit de art deco. Het plattegrond wordt niet langer gekenmerkt 

door een typisch 19
de

 eeuwse indeling van een burgerwoning. Zo is er bij de meeste 

woningen de intrede van een garage, die een verandering in het grondplan teweeg 

bracht.
194

 Hierbij verschoof de woon- en eetkamer naar de achterzijde en werden op die 

manier naar de tuin geörienteerd. 
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In 1936 ontwierp De Lange voor kunstschilder Richard Baseleer (1867-1951) een 

landelijke villawoning in Kalmhout, in een gematigd baksteenmodernisme (cat. 

N1936/1). Sinds eind 19
de

 eeuw was de Kalmthoutse Heide al een trekpleister voor 

kunstenaars uit Antwerpen.
195

 Hier werden tijdens het interbellum heel wat 

modernistische kunstenaarswoningen opgetrokken, onder meer voor de 

postimpressionistische schilder Richard Baseleer wiens vooroorlogse schilderkunst via 

het kapitaalkrachtige mecenaat van Kunst van Heden vlot zijn weg vond naar tal van 

belangrijke kunstcollecties. Juist omwille van zijn succesvolle postimpressionistische 

kunstenaarscarrière, kan men veronderstellen dat zijn landelijke modernistische villa, 

die hij naar ontwerp van De Lange op relatief hoge leeftijd liet optrekken, in eerste 

instantie het resultaat was van een verlangen naar comfort en plattelandse rust en niet 

zozeer getuigt van de typische antiburgerlijke houding van een non-conformistische 

avant-gardist.
196
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IV.2. Utilitaire bouwopdrachten 

De Lange’s eerste utilitaire bouwopdrachten kwamen hoofdzakelijk vanuit de 

Antwerpse diamantsector. Vermoedelijk verwierf de architect deze opdrachten via de 

Snitsler’s, De Lange’s familie langs moederszijde, een ingeweken diamantairsfamilie.
197

 

Zijn eerste grote bouwopdracht dateert van 1904 en betrof de constructie van een nieuw 

beursgebouw voor de Diamanthandel van Antwerpen in de Pelikaanstraat (cat. 

N1904/1). Deze ontwierp hij samen met architect Gerard de Ridder, na de stichting van 

de naamloze vennootschap op 7 juni 1904.
198

 Het nieuwe beursgebouw verving de 

bestaande lokalen van de voormalige Diamant-Casino.
199

 Hoewel de bouwaanvraag 

slechts verbouwingswerken inhield, kan men gezien de grootte van het project toch van 

een zekere nieuwbouw spreken.
200

 Het nieuwe beursgebouw bestond voortaan uit drie 

structuren: hoofdgevel waarachter kantoren zich bevonden, grote beurszaal en 

aanpalend gebouw.
201

 Verder kozen de architecten voor een eigentijdse bouwstijl, met 

name een sobere art nouveau met enkele sezession-accenten, die zich voornamelijk op 

de gevelarchitectuur van de grote beurszaal toespitsten. De neoclassicistisch aandoende 

hoofdgevel, was wellicht een restant van de voormalige Diamant-Casino uit 1898.
202

 

In de loop van de jaren volgden vooral kleinere bouwopdrachten, hoofdzakelijk het 

ontwerpen van diamant-ateliers en kantoren. Deze hadden geen specifieke bouwstijl, 

gezien ze grotendeels op de binnenkoer en langs tuinzijde tot stand kwamen en dus geen 

specifieke gevelarchitectuur behoefden. Een uitzondering betrof het ontwerp voor een 

stalling uit 1904 voor ‘S.A. Drogueries et Huileries’,die in een traditionele bouwstijl, 

gekenmerkt door een trapgevel, werd opgetrokken (cat. N1904/2).  
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In 1908 bouwde De Lange voor S. Zwejer en Henri Wellner een diamantzagerij op de 

binnenkoer van hun eigendom in de Lamorinièrestraat (cat.N1908/2), nadat de 

bestaande garage van de woning reeds in 1908 naar ontwerp van architect Jules Hofman 

verbouwd was tot diamantslijperij.
203

 In dezelfde Lamorinièrestraat waren ook andere 

belangrijke diamantairs, zoals de Bamdas, gevestigd. In 1911 ontwierp De Lange een 

diamantslijperij voor het diamantbedrijf ‘A.M.I. Tolkowsky’, op hun eigendom in de 

Plantin en Moretuslei (cat. N1911/3). De slijperij bestond hoofdzakelijk uit een simpele 

constructie die tegen de bestaande hofmuur in de tuin werd aangebouwd. Naast enkele  

ramen die open konden, was het dak volledig in glas uitgedacht. Voor Maurice Polak 

verbouwde De Lange diens woning in de Lamorinièrestraat om tot bedrijfsruimte (cat. 

N1912/5).  Hiervoor ontwierp hij een diamantslijperij op de binnenkoer. Na toevoeging 

van een extra verdieping met kantoorruimte, langs straatzijde, werd de voorgevel 

aangepast aan zijn nieuwe functie, gekenmerkt door twee grote raampartijen op elke 

bovenverdieping.  

In 1912 ontwierp De Lange een kantoorgebouw voor het bedrijf ‘Alfred Menke &C
o’

 op 

de hoek van de Duboisstraat met De Pretstraat (cat.N1912/3). Het geheel werd in een 

monumentale, neoclassicistische bouwtrant opgericht. Tot de jaren ‘1920 uitte het 

representatieve karakter van kantoren, maar ook banken en grootwarenhuizen, zich 

meestal nog in beaux-arts architectuur.
204

 In 1924 volgde nog een gevel-en 

binnenverandering (GB1924/2). Zo werd de grote toeganspoort van de Duboisstraat 

naar De Pretstraat verhuist en in de ruimte waar ze voortaan toegang aan verleende een 

garage voorzien. 

Vanaf het interbellum namen de opdrachten voor de diamantsector af en kwamen 

andersoortige bouwopdrachten, vanuit het Antwerpse bedrijf- en industrieleven en 

hotelwezen, in de plaats. Pas in 1934 zou De Lange nog eens een diamantzagerij 

ontwerpen, meer bepaald in opdracht van S. Cauveren, wiens eigendom in de 

Hoveniersstraat bevond, te midden van de diamantwijk (cat. N1934/2). Het betrof een 

atelier, voorafgegaan door een klein kantoortje, die op de open koer van het eigendom 

tegen een bestaande hofmuur werd aan gebouwd. 

Hoewel enkele van zijn verbouwingswerken (cat. V1909/2 en V1913/2), reeds voor de 

Eerste Wereldoorlog uitbreidingen van gevestigde bedrijven betroffen, kwam de 

handels- en dienstensector pas in de loop van het interbellum echt tot bloei.
205

 Een groot 
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aandeel van De Lange’s bouwopdrachten voor deze sector bestond uit 

verbouwingswerken, gevel- en binnenveranderingen (zie cat. ‘Verbouwinge (V)’ en 

‘Gevel- en binnenveranderingen(GB)’).  

In 1919 verwierf De Lange twee (nieuwbouw) opdrachten voor ‘S.A. Comptoir 

Charbonnier, Maritime & Commercial’, een scheepvaartsbedrijf, waarvan de hoofdzetel 

in Brussel gevestigd was.
206

 Hij ontwierp voor het bedrijf twee houten hangars en een 

kantoorgebouw, ter hoogte van het Noordschippersdok. Het kantoorgebouw bestond uit 

een vrij eenvoudige constructie van één bouwlaag (cat. N1919/1 – 2). Gezien in 1920 op 

deze locatie een 66-tal noodwoningen tot stand kwamen, is het niet heel duidelijk of de 

ontwerpen ooit zijn uitgevoerd, dan wel van tijdelijke aard bedoeld waren.
207

 

Bij verbouwingswerken in de Pourbusstraat werden naar ontwerp van De Lange voor 

het bedrijf ‘Comptoir d’Outremer’, op het eigendom van ‘A. Bacot & C
o’

, twee 

aanpalende woningen onderling verenigd, de voorgevel aangepast en het interieur 

verder als bedrijfs- en magazijnruimte ingericht (cat. GB1919/1). In de 

Huidevettersstraat bouwde De Lange in 1920 twee woningen om tot restaurant, 

viswinkel en feestzaal (cat. V1920/1).
 

Beide woningen waren kort daarvoor nog 

aangekocht door de diamantair Louis Coetermans, die ruimte afstond aan de 

Nederlander Van der Molen om er zijn restaurant, genaamd La Concorde, in te 

openen.
208

 In 1923 creëerde De Lange vooral bedrijfsruimte bij. Zo kreeg het eigendom 

van Gabriël Opdebeeck in de Provinciestraat langs tuinzijde een extra verdieping met 

kantoorruimte (cat. V1923/1).
209

 Een grotere bouwopdracht dat jaar betrof die voor de 

fabrieksgebouw van de ‘N.V. Koninklijke Nederlandse Stoomkoffiebranderijen H.E. 

Van Ysendijck’, in de De Burburestraat, oorspronkelijk opgericht naar ontwerp van 

Jean-Laurent Hasse in 1907. Reeds in 1922 voorzag De Lange het fabrieksgebouw van 

een nieuwe schoorsteen.
210

 Een jaar later werden, naar zijn ontwerp, een derde en vierde 

verdieping aan het gebouw toegevoegd,  met name in een architectuur die aansloot bij 
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de bestaande gevel (cat.V1923/2). Later zouden nog enkele gevel- en 

binnenveranderingen volgen (cat. GB1924/1). 

In de loop van de jaren 1928-1929 ontwierp De Lange twee kantoorgebouwen. Waar de 

architect voor de Eerste Wereldoorlog nog koos voor ontwerp in neoclassicistische 

bouwstijl, verloor de kantoorarchitectuur in de loop van het interbellum stilaan zijn 

klassiek profiel en kwam een meer eigentijdse vormgeving in de plaats. Zo werd de 

Boerentorennaar ontwerp van Jan Van Hoenacker en Jos Smolderen, gedurende de 

periode 1929-1932 ,  in een art deco bouwstijl opgetrokken.
211

 In 1928 ontwierp De 

Lange in opdracht van ‘S.A. La Combiloise, Commerciale et Immobilière’ een 

kantoorgebouw in de Arenbergstraat (cat. N1928/4). Eigenaar van het bouwwerk was de 

advocaat Marcel Roost, met als directe erfgenaam de diamantair Adler Aron 

Adolphe.
212

 De gevel werd opgetrokken in een zakelijke bouwstijl, met een subtiele 

invloed vanuit de art deco, toegespitst op de hoofdingang en de gevelvlakken tussen de 

verschillende verdiepingen. Bijkomend werd in 1929 een conciërgewoning op het vijfde 

verdiep gebouwd (cat. V1929/1). 

In 1929 ontwierp De Lange in opdracht van ‘Arthur & C
o
’ een kantoorgebouw in de 

Vestingstaat, tegenover het bestaande hoekgebouw ‘Fortunia’ (cat. N1929/1). Van het 

oorspronkelijk ontwerp zijn geen bouwplannen bewaard. Wel kan men vanuit het 

bouwdossier een aantal zaken opmaken. Zo werd de gevel in witte natuursteen 

uitgedacht en het nieuwe kantoorgebouw als een luxegebouw opgevat. Gezien haar 

ligging tegenover het centraal station van Antwerpen diende ze wellicht ook het 

stadsbeeld te verfraaien.
213

 De hoogte van de voorgevel, die voortaan zou concurreren 

met die van ‘Fortunia’, werd door het Antwerpse stadsbestuur alleen toegestaan met oog 

op de voortdurende uitbreiding van de diamanthandel en daarmee de stijgende vraag 

naar particuliere kantoorruimtes.Woongelegenheid zou beperkt worden tot die voor de 

conciërge en de huurders van de winkelpanden op de begane grond.
214

 De 

gevelarchitectuur van de huidige kantoorgebouw in de Vestingstraat vertoont een 

invloed vanuit de art deco. Bovendien telde de ontworpen voorgevel vijf verdiepingen 

(met één tussenverdieping boven het gelijkvloers), wat in zijn geheel bevestigt dat de 

huidige gevel nog steeds de oorspronkelijke uit 1929 betreft. In de loop van 1929-1930 
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werden aan de achterbouw nog twee extra verdiepingen (5
de

 en 6
de

) toegevoegd.
215

 

Nadat het kantoorgebouw eind de jaren ‘1930 in handen kwam van de ‘S.A.Société 

Anversoise Immobilière du Centre’ en samen werd gevoegd met de aanpalende nrs. 74-

76 werd door De Lange in 1938 een bouwaanvraag ingediend om veranderingswerken 

in het interieur uit te voeren, meer bepaald het uitbreken van binnemuren en vergroten 

van kantoorruimtes (cat. GB1938/1). 

In 1936 ontwierp De Lange een kantoorgebouw, van twee bouwlagen, met bijhorende 

magazijn voor ‘N.V. Pol Antonssen’ in de Samberstraat (cat. N1936/3). Gezien haar 

ligging en haar functie, nabij de zuidkade van de Noorschippersdok, diende haar 

gevelarchitectuur, in tegenstelling tot de grote kantoorgebouwen in het centrum van de 

stad, geen industriële en of financiële macht uit te stralen en werd ze bij haar ontwerp 

vooral functioneel (en traditioneel) uitgedacht. Tegenover het kantoorgebouw in de 

Samberstraat, bouwde De Lange voor hetzelfde bedrijf nog een nieuw magazijn in 

1939, nadat de vorige kort daarvoor was afgebrand (cat. N1939/1).   

Voor ‘Braunschweig & C’
o 

voerde De Lange talrijke verbouwingswerken uit.
216

 Het 

bedrijf dat handel in koffie deed en oorspronkelijk afkomstig was uit Bazel, was 

aanvankelijk, voor de Eerste Wereldoorlog, nog in de Grote Kauwenbergstraat 

gevestigd. Het gebouw werd door De Lange verder ingericht als kantoorruimte door het 

bijmaken van een extra verdieping met kantoren, het installeren van een keuken en een 

aantal andere gevel- en binnenveranderingen (cat. V1909/2, GB1909/1, GB1911/1). 

Tijdens het interbellum kwam de handelszaak in de Vlaanderenstraat terecht, waar 

opnieuw een bestaand gebouw veranderingswerken onderging naar ontwerp van De 

Lange, en ingericht werd als kantoor- en magazijnruimte (cat. N1936/4,  N1937/1, 

GB1928/2-3). 

Voor het Antwerpse hotelwezen, ontwierp De Lange geen volledige nieuwbouw. Zijn 

bouwopdrachten beperkten zich louter tot verbouwingswerken. Veelal betrof het 

bestaande hotelgebouwen in 19
de

 eeuwse architectuur, die verder dienden te worden 

uitgebreid. Zo was dit het geval in 1926 voor een historisch pand, gelegen op de 

Groenplaats (cat. V1926/2).  Op de nrs. 41-42 bevond zich de voormalige woning van 

graaf Charles de Proli, die in de loop van de 19
de

 eeuw in het bezit van Louis Van den 

Abeele terecht kwam.
217

 De bouwaanvraag hield de toevoeging van twee nieuwe 
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bouwlagen in, een deelse wijziging van de historische gevel en de verdere inrichting van 

het interieur als hotel. Ondanks het feit dat het historische pand deels beschermd was, 

kon de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen niet voorkomen dat 

oorspronkelijke gevel in Lodewijk 16
de

 stijl grotendeels verloren ging en gaf haar 

goedkeurend advies aan de bouwplannen van De Lange. In deze voorzag de architect 

een meer eigentijdse, maar toch nog steeds classicerend uitzicht, waarbij slechts enkele 

oude elementen werden bewaard.
218

  

Vervolgens in 1931 voerde De Lange verbouwingswerken uit aan de ‘Queen’s Hotel 

Anvers’, gevestigd in de Ernest Van Dijckkaai (cat. V1931/1). Met oog op verdere 

uitbreiding van het hotel, werden de aanpalende woningen nrs. 12,13 en 14 onderling 

verenigd, een paar gevelveranderingen doorgevoerd en een nieuwe achterbouw, 

bestaande uit drie bouwlagen en een tussenverdieping, aan het eigendom toegevoegd.  

Pas in 1937 volgden verbouwingswerken aan het ‘Scala Hotel’, vernoemd naar de 

voormalige Scala-schouwburg in de Anneessenstraat, langs waar de voorgevel van het 

hotel zich bevond.
219

 Na toevoeging van het aangrenzende Chalet in de Van 

Ertbornstraat, kreeg het geheel een nieuw verdieping waarvoor het bestaande dak werd 

afgebroken. Deze ingreep ging gepaard met aanpassing van de gevels langs de Van 

Ertbornstraat en Anneessenstraat en de installatie van een lift (cat. V1937/1).   
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IV.3. Synagogen bouwopdrachten 

IV.3.1. Belgische synagogenbouw: een inleiding 

De geschiedenis van de Belgische synagogenarchitectuur is er één van de emancipatie 

van de Joodse gemeenschap in onze samenleving. De Belgische grondwet van 1831 

mocht dan wel de godsdienstvrijheid garanderen, toch zou het duren tot 1870 vooraleer 

ook het Jodendom op gelijke voet werd behandeld met de andere erkende godsdiensten. 

De eerste synagogen die het licht zagen, vonden noodgedwongen onderdak in bestaande 

gebouwen, die door privé-initiatief of bij Koninklijke voorspraak waren verworven. 

Wegens een gebrek aan rechtspersoonlijkheid was het de Joodse gemeenschappen niet 

toegestaan om eigendommen aan te kopen of in bezit te hebben. Met de Wet op de 

Wereldlijke Status der Godsdiensten van 1870 werd deze discriminatie opgeheven.
220

  

Het is echter pas bij de bouw van de Hoofd Synagoge van Brussel in 1875-1878 dat het 

‘Centraal Israëlitisch Consistorie’
221

 voor het eerst over de bevoegdheid beschikte het 

project ‘eigenhandig vorm te geven en te begeleiden’.
222

 Toch bleef het financieel 

engagement van instanties buiten de Joodse gemeenschap een obstakel vormen in de 

emancipatiestrijd. Zo deinsden stadsbesturen er niet voor terug om aan hun financiële 

input voorwaarden te koppelen betreffende het monumentale karakter en de inplanting 

van de synagoge. Niet zelden vormde de bouw van een synagoge de inzet om het 

prestige van een nieuwe wijk in architecturaal opzicht te verhogen.
223

  Dit was onder 

meer het geval voor de synagoge van de Israëlitische Gemeente in de 

Bouwmeesterstraat in Antwerpen.
224

 Een belangrijk keerpunt deed zich voor omstreeks 

de eeuwwisseling toen architecten uit eigen rangen werden gerekruteerd, met als 

hoogtepunt de architectuurwedstrijd uit 1923 voor de bouw van een nieuwe synagoge 

op de hoek van de Oostenstraat met de Van Den Nestlei.
225

  

Tot aan het begin van de 19
de

 eeuw kende de Joodse religie uit de diaspora slechts de 

discrete beslotenheid van de sjoel.  Met de emancipatie ontstond de noodzaak om een 

eigen typologie te ontwikkelen waarin synagogen voortaan zouden worden opgericht. 
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Deze moest worden geregeerd door de traditionele waarden en voorschriften uit de 

Thora en Talmoed enerzijds, en de emanatie vormen van de herwonnen Israëlitische 

identiteit in de moderne samenleving anderzijds.
226

 Eveneens belangrijk was de drang 

naar waardigheid en orde enerzijds en de wil tot assimilatie en gelijkwaardigheid met de 

andere religies anderzijds.
227

 

Mede om deze redenen werd in eerste instantie vooral het basilicale type (met zijn sterk 

hiëratische opbouw ) van de katholieke en protestantse kerkenbouw overgenomen. De 

voor de ritus nochtans beter geschikte centraalbouw bleef tot begin 20
ste

 eeuw eerder 

een zeldzaam fenomeen.
228

 Referenties naar de Tempel van Jeruzalem moesten dan 

weer het eigen karakter van de nieuwe, geëmancipeerde, synagoge onderlijnen.
229

 

Belangrijker nog dan typologie en symboliek was de vraag door welke bouwstijl het 

Israëlitische karakter het best kon worden opgeroepen. Deze bekommernis om een eigen  

Hebreeuwse stijl stuitte echter op een gemis aan materiële getuigen van de Joodse 

beschaving in de antieke oudheid. Een bouwstijl moest dus ontwikkeld worden die de 

oosterse oorsprong van het Judaïsme tot uitdrukking bracht en verwarring met 

cultusgebouwen van andere godsdiensten uitsloot.
230

  

Zo kwam het dat de synagogenarchitectuur uit de tweede helft van de 19
de

 eeuw 

uiteindelijk werd beheerst door twee stijlstromingen: de ‘romano-Byzantijnse’ stijl die 

in Frankrijk domineerde en de ‘maureske of oriëntaalse stijl’ die vooral in de 

Duitstalige gebieden een voedingsbodem vond. Ondanks hun parallelle ontwikkeling 

gaven zij aanleiding tot diepgaande controversen en polemieken, aangaande de 

herkenbaarheid en geschiktheid voor de Israëlitische identiteit. Beide stromingen 

worden in België in hun meest zuivere vorm vertegenwoordigd, respectievelijk door de 

Hoofd Synagoge van Brussel en door de synagoge van Antwerpen in de 

Bouwmeestersstraat.
231
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IV.3.2. In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog 

In de vooroorlogse periode ontwierp De Lange, vrij kort na elkaar, twee synagogen in 

gelijkaardige stijl. Vooraleerst de synagoge van Oostende, die gedurende de periode van 

1906-1911 tot stand kwam, opgevolgd door de synagoge van de Portugese ritus, die in 

de jaren 1912-1913 opgericht werd. Beide vooroorlogse synagogen vertonen een nauwe 

stilistische en typologische verwantschap. Ze volgen eenzelfde typologisch model, met 

weliswaar aan het terrein aangepaste proporties en verschillen in detail in uitvoering. 

Plattegrond en opstand vertonen langgerekte en éénbeukige ruimtes en worden 

afgesloten door een absis. Oorspronkelijk boden zij plaats aan respectievelijk 220 en 

150 gelovigen. Voor beide synagogen ontwikkelde De Lange een serene vormentaal, 

die in uitgezuiverde vorm teruggreep naar het romaans stijlidioom.
232

 Hierbij liet hij 

zich onbevangen inspireren door de toenmalige Duitse synagogenarchitectuur. Verder 

bediende hij zich van een bescheiden symboliek.
233

 

IV.3.2.1 Synagoge van Oostende, op het Filip van Maestrichtplein 

De synagoge van Oostende was de allereerste synagoge die in de provincie West-

Vlaanderen tot stand kwam. Tot aan het eind van de 20
ste

 eeuw was Oostende  de enige 

mondaine badstad waar zich in de loop van de 19
de

 eeuw een Joodse gemeenschap had 

gevormd.
234

  Naar het eind van de 19
de

 eeuw was het aantal joodse zomergasten zodanig 

opgelopen, dat vanuit de Belgische staat werd besloten tegemoet te komen aan de 

religieuze noden van deze nieuw gevormde gemeenschap.
235

  

Bij overeenkomst van 1873 stond de Belgische staat een terrein af aan Oostende voor de 

bouw van een synagoge. ‘Lot 36’, een bouwterrein van 800m
2
 in de Albertstraat, werd 

bij verkaveling van 1876 effectief voorbehouden. Ondanks een gift van 20.000 Mark 

door een lid van de Rothchilds uit Frankfurt, kwam het bouwproject echter nooit van de 

grond. In plaats daarvan werd een kleinere synagoge ingericht, voor een 100-tal 

gelovigen, in een bijgebouw van het voormalig Koninklijk Paleis in de Langestraat. 

Nadat de ‘Israëlitische Gemeente van Oostende’ per K.B. op 5 juni 1904 werd erkend, 

stelde de stad in 1906 een nieuw bouwterrein ter beschikking, ditmaal aan de Sportstraat 
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met een oppervlakte van 330m
2
.
236

 Voor het ontwerp van de synagoge koos men De 

Lange, op dat ogenblik amper 23 jaar oud en net drie jaar afgestudeerd. 

De Lange’s eerste ontwerp volgde in 1906, maar ondanks goedkeuring van de bevoegde 

autoriteiten moest het project worden opgeschort, wegens een gebrek aan de nodige 

fondsen.
237

 In 1909 ging gemeenschap eigenhandig over tot aankoop van een 

bouwterrein, gelegen aan het Filip van Maestrichtplein achter de Sint-Jozefskerk daar ze 

van mening was dat het terrein aan de Wellintonbaan te ver verwijderd lag van het 

woonkwartier van de Oostendse Joden. Voor de uiteindelijk uitvoering van de synagoge 

verkoos men een vereenvoudigd ontwerp van het project van De Lange (cat. N1910/1). 

Na goedkeuring bij K.B. op 10 februari 1910 ging aannemer Ed. Brys datzelfde jaar nog 

aan de slag, zodat de synagoge al op 29 augustus 1911 kon worden ingewijd.
238

   

De voorgevel van de synagoge vormt een exacte kopie, in gereduceerde vorm 

weliswaar, van het middenfront van de orthodoxe synagoge van Frankfurt am Main. 

Deze synagoge, genaamd de  Friedberger Anlagesynagoge, kwam tot stand naar 

ontwerp van de architecten Peter Jürgens en Jürgen Bachmann in 1903-1907 en werd 

uitvoerig gepubliceerd in het Duitse architectuurtijdschrift Der Baumeister.
239

 De amper 

30-jarige architecten wonnen samen vele prijzen voor een reeks protestantse kerken, 

opgetrokken uit baksteen in een eenvoudige, maar elegante romaanse stijl, die 

gekarakteriseerd werd door tongewelven.
240

  

IV.3.2.2 Synagoge van de Portugese ritus in de Hoveniersstraat 

Minder problematisch verliep de bouw van de synagoge van de Portugese ritus.
241

 De 

Portugees-Israëlitische gemeenschap (kortweg de Sefardische gemeenschap) is 

grotendeels samengesteld uit joden van Portugese en Turkse origine. Zij beschikte al 

sinds haar stichting als Synagogue Israélite du Rite Portugais in 1898 over een eigen 

gebedsplaats in de Vestingstraat 56.
242

 Na erkenning van de Sefardische gemeenschap 

per K.B. op 7 februari 1910 werd De Lange aangesteld als architect voor de bouw van 

de nieuwe synagoge in de Hoveniersstraat, te midden van de Diamantwijk, nabij het 

centraal station van Antwerpen (cat. N1912/2).
243

 Het nodige bouwterrein werd in 1911 
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onder meer door de families Galimidi, Montias, Mizrahi, Salti en Benhaim 

geschonken.
244

 De bouw van de synagoge werd bij K.B. van 30 april 1912 goedgekeurd, 

waarna de uitvoeringswerken aan aannemer Eugene de Reydt werden toegewezen.
245

 

Hierbij liet De Lange zijn naam op een subtiele manier in de voorgevel graveren.
246

 De 

officiële inwijding volgde op 8 mei 1913.
247

 

IV.3.3. De Lange’s vooroorlogse synagogenontwerpen  

IV.3.3.1 Jubelalbum van de Kring voor Bouwkunde: enkele ontwerpen 

  

Afb. 5 Voorstelling van De Lange’s vooroorlogse synagogenontwerpen, in: Jubelalbum van de 

Kring voor Bouwkunde 1900-1910, p. 73-74 

In 1910 publiceerde de Kring voor Bouwkunde een feestelijk album, het ‘Jubelalbum 

van de Kring voor Bouwkunde 1900-1910’ waarmee de architectenvereniging haar 10-

jarig bestaan vierde. Met het onderdeel ‘Werk der leden’ probeerde zij het oeuvre van 

haar leden onder de aandacht van het grote publiek te brengen.
248

 Bij De Lange werd 

vooral aandacht besteed aan zijn synagogenarchitectuur. In 1910 behoorden ze dan ook 

tot de belangrijkste projecten van zijn jonge loopbaan als architect (afb. 5). Een drietal 
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ontwerpen voor synagogen werden hierbij voorgesteld, waarvan één zonder twijfel 

verwijst naar het uiteindelijk vereenvoudigd en uitgevoerd ontwerp van de bestaande 

synagoge op het Filip van Maestrichtplein uit 1910. Een ander, onuitgevoerd, ontwerp 

voor een Oostendse synagoge verwijst vermoedelijk naar de Lange’s allereerste ontwerp 

uit 1906. In dit, niet nader, gedefinieerd ontwerp voorzag architect De Lange twee 

neoromaans bekroonde zijtorentjes en een soort dwerggalerij boven de centrale 

inkom.
249

 Het ‘dubbeltorenfront’ dat een verwijzing inhield naar Yakhin en Boaz, de 

twee zuilen voor de ingang tot de Tempel van Jeruzalem, was gedurende de hele 19
de

 

eeuw een wezenskenmerk van de synagogenarchitectuur.
250

  

Dit ‘dubbeltorenfront’ komt eveneens voor in het derde, onuitgevoerde, ontwerp dat 

bestemd was voor een synagoge in Antwerpen. Gezien het jaartal lijkt ze bedoeld voor 

de synagoge in de Hoveniersstraat, maar wanneer men het ontwerp vergelijkt met het 

bestaande synagogegebouw in de Hoveniersstraat, komt men echter tot de conclusie dat 

ze wellicht voor een ander bouwterrein bestemd was of gewoonweg een vrije creatie 

betrof. De breedte van het ontwerp komt immers niet overeen met die van de bestaande 

synagoge in de Hoveniersstraat. Dit derde ontwerp heeft dan ook helemaal niets te 

maken met de twee vooroorlogse synagogen op het Filip van Maestrichtplein en in de 

Hoveniersstraat, zo blijkt uit nader archiefonderzoek. Het betreft een opdracht waar tot 

op heden geen enkele aandacht aan werd besteed.
251

 Hoewel het ontwerp voor de 

synagoge in de Hoveniersstraat eveneens tot De Lange’s vooroorlogse synagogen 

behoort, werd deze (net) niet opgenomen in het jubelalbum. Wie de auteur van de 

bijhorende tekst was, valt niet af te leiden. Desondanks vormt de tekst een schat aan 

informatie. Ze geeft ons immers een idee op wat voor manier De Lange in de 

vooroorlogse jaren zijn ontwerpen voor synagogen uitdacht. 

 “Deze projecten zijn gedacht geheel in bergsteen uitgevoerd. Het hoofdidee was aan de gevels 

zooveel mogelijk een rustig en voornaam karakter te geven, sprekende over groote muurvlakten, 

kleine openingen, sobere aanwending van versieringen en rustige détails ; dit in tegenstelling 

tot de tot voor korten tijd bijna algemeen gebruikte onrustige en fantastische stijl, bij gebouwen 

bestemd voor den Israëlitischen cultus. Een niet te onderschatten moeilijkheid bij de compositie 

dezer voorgevels, was in de drie gevallen het aan beide zijden ingesloten en zeer onregelmatig 

terrein. Ook voor de binnenordonnantie was dit een bijna onoverkomelijk bezwaar, daar bij 

kerkgebouwen het licht scheppen door het plafond een zeer ongunstig gegeven is. Gezien deze 

moeilijkheid is voor de Oostendener Synagoge het geheele schip, ongeveer 10 meter breed, door 

een groot tongewelt overspannen waarin langgerekte lichtramen uitgespaard zijn; door deze, 
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met rijkgekleurde doch sober versierde loodglasramen, zal de binnenruimte het voldoende licht 

ontvangen. Inwendig is het geheel in zandsteen opgetrokken en in primitief Romaanschen stijl 

doorgevoerd. Het spaarzaam aanwenden van ornament, gepaard gaande aan groote 

muurvlakken is het voornaamste karakter, naast zware-massief constructie. De Heilige-Arke in 

geel-Sienna marmer en goud, tegen eene lambrizeering in rood Italiaansch marmer, en de nis 

geheel en al gedecoreerd met goud mozaïek, moeten het allerheiligste als voornaamste en 

rijkste hoofdmotief doen schitteren. Het geheel wordt voltooid door marmer trappen, 

parketvloeren, deuren in Hongaarsch eikenhout enz., enz.”
252

 

Een belangrijk aspect die in de bovenstaande tekst wordt aangeraakt, heeft te maken met 

moeilijkheden die het bouwterrein, waarop de drie synagogen tot stand moest komen, 

met zich meebracht. Maar eveneens op welke manier De Lange hiervoor een 

bouwtechnische oplossing bedacht. In alle drie bovenstaande gevallen kreeg hij te 

maken met een bouwperceel dat zich te midden van een huizenblok bevond. Op die 

manier werd De Lange geconfronteerd met ingesloten zijden, die het schipgedeelte van 

de synagoge onmogelijk voldoende tot geen daglicht konden voorzien. Doordat de 

raampartij in de voorgevel kennelijk te weinig lichtinval met zich meebracht, koos de 

architect voor de Oostendener Synagoge een massief tongewelf als overspanning van de 

binnenruimte. Hierin werden langgerekte en in rijk gekleurde, doch sober versierde, 

glas-in-loodramen voorzien die het schipgedeelte van bijkomend daglicht moesten 

voorzien. Het interieur, bestaande uit grote muurvlakken en spaarzaam toegepaste 

ornamentiek, werd bewust sober gehouden. De met kostbare materialen versierde 

Heilige-Ark moest er op deze manier boven uit springen ‘als voornaamste en rijkste 

hoofdmotief’.
253

 

IV.3.3.2 Synagogenontwerpen in hun architectuurhistorische context 

De drie grote synagogen uit de tweede helft van de 19
de

 eeuw kenmerken zich door 

eenzelfde opbouwschema dat werd ontleend aan de Franse synagogenarchitectuur uit 

die periode, waarvan de plattegrond bestaande uit: een driebeukige, hallevormig schip 

met aan drie weerszijden omlopende galerijen, voorafgegaan door een voorportaal en 

afgesloten door een halfronde absis.
254

  De Lange’s vooroorlogse synagogen op het 

Filip van Maestrichtplein en in de Hoveniersstraat beantwoorden nog aan hetzelfde 
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principe, alleen gaat het hier echter om kleinere en minder geëlaboreerde, éénbeukige 

ruimten, met een galerij tegenover de absis en een zenithale verlichting.
255

  

Eveneens typerend voor de Franse synagogenarchitectuur uit de tweede helft van de 

19
de

 eeuw betreft het gevelfront. Deze vertoont een drieledige opbouw met een hoog 

oplopende middenpartij geflankeerd door vierkante torens, die tot doel heeft de 

monumentaliteit en de herkenbaarheid van de architectuur te versterken.
256

 Zoals 

bovenstaand reeds vermeld treffen we dit ‘dubbeltorenfront’ nog steeds aan in twee van 

De Lange’s vooroorlogse synagogen ontwerpen. In diens, uiteindelijk vereenvoudigd, 

ontwerp voor de synagoge van Oostende is zowel de drieledige structuur als het 

‘dubbeltorenfront’ verdwenen, waarbij het overblijvende middenfront als nieuwe 

voorgevel van de synagoge ging fungeren. Zo merken we dus op hoe De Lange zich 

inschrijft in de Franse synagogenarchitectuur, maar door omstandigheden gedwongen, 

tot een nieuwe gevelarchitectuur komt. De gevelbreedte van de bouwterrein in de 

Hoveniersstraat en op het Filip van Maestrichtplein dienden zich namelijk als te smal 

aan en de oppervlakte als te beperkt. 

In de bijhorende tekst in het jubelalbum komt nog een ander interessant aspect aan bod, 

meer bepaald in verband met de gebruikte bouwstijl. Daar waar De Lange in zijn 

ontwerp van het plattegrond en opstand van de gevel laat inspireren door de Franse 

synagogenarchitectuur uit de tweede helft van de 19
de

 eeuw, merken we in zijn 

gehanteerde bouwstijl een terugkeer naar een Duits geïnspireerde, ingetogen 

neoromaanse architectuur. 

 “Het hoofdidee was aan de gevels zooveel mogelijk een rustig en voornaam karakter te geven, 

sprekende over groote muurvlakten, kleine openingen, sobere aanwending van versieringen en 

rustige détails ; dit in tegenstelling tot de tot voor korten tijd bijna algemeen gebruikte 

onrustige en fantastische stijl, bij gebouwen bestemd voor den Israëlitischen cultus.”
257

 

Met de tot voor korten tijd bijna algemeen gebruikte onrustige en fantastische stijl
258

, 

verwijst de auteur naar de maureske of oriëntaalse stijl: een amalgaam van elementen 

uit onder meer de mammelukse en mudejar-architectuur. Deze fantasierijke architectuur 

hield een expliciete verwijzing in naar een exotisch ‘Oosten’, bovendien van 

Islamitische origine.
259
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De Lange verkoos echter de meer bedachtzame, naar verzoening strevende “Judaïsme 

Consistorial”, die in het gestrenge karakter en de discrete waardigheid van de romano-

Byzantijnse stijl een gepaste en eigentijdse uitdrukkingsvorm vond. De oosterse 

herkomst kon hier verklaard worden uit de rechtstreekse verwantschap van de romaanse 

met de Byzantijnse bouwkunst, een theorie die vanaf 1850 de ronde deed, zonder 

daarbij het ‘vreemde’ al te zeer te benadrukken.
260

 Zo merken we op dat De Lange in 

zijn vooroorlogse synagogen  ontwerpen bedachtzaam omsprong met het gebruik van 

ornamentiek en deze louter beperkte tot de elementen die de krachtlijnen van de 

architectuur onderschreven. Zijn synagogenarchitectuur uit deze periode was duidelijk 

één van een meer ingetogen aard, die eerder subtiel trachtte op te gaan in het 

straatbeeld, dan er echt boven uit te springen. Hij hanteerde een bouwstijl die veeleer de 

assimilatie van de joodse gemeenschap in de Belgische samenleving trachtte te 

benadrukken dan de eigen Israëlische identiteit (en samenhangend daarmee haar 

vreemde origine).
261

 

IV.3.3.3 Synagoge van de Russisch-Poolse Ritus in de Oostenstraat 

Op 6 december 1909 diende De Lange bij het Antwerpse gemeentebestuur een 

bouwaanvraag in voor de constructie van een synagoge in de Oostenstraat (cat. 

N1909/1). Het bouwdossier vermeldt als aanvrager Albert Wolff, ‘président d’une 

société en formation’
262

. Gezien de officiële erkenning van de orthodoxe Israëlitische 

gemeenschap pas op 14 december 1910 volgde, is het niet verwonderlijk dat de 

gemeenschap zelf nog niet als aanvrager fungeerde.
263

 Zij werd daarentegen wel al op 

bijhorende bouwplannen vermeldt. De ‘Machsiké Hadass’, waartoe verschillende 

chasidische gemeenten behoren, heeft heden haar belangrijkste synagoge, meer bepaald 

die van de ‘Russisch-Poolse ritus’, in de Oostenstraat.
264

 

Uit het bouwdossier blijkt dat het ontwerp voorzien was voor een bouwterrein in de 

Oostenstraat, ‘nevens nr. 42.’
265

 De huidige synagoge van de Russisch-Poolse ritus 

bevindt zich eveneens in de Oostenstraat, met als nrs. 43-44. Mag men hieruit afleiden 

dat het hetzelfde bouwterrein betreft, waarvoor De Lange aanvankelijk als architect 

voor de nieuwe synagoge van de orthodoxe gemeenschap in de Oostenstraat werd 
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aangeduidt? Uit de licentiaatsverhandeling van Katrijn Cools over architect Jules 

Hofman (1859-1919) blijkt dat de orthodoxe gemeenschap pas in 1912 grond aan de 

Oostenstraat kocht voor de oprichting van een synagoge. Op dat moment hadden ze 

reeds een bouwaanvraag met het ontwerp van Jules Hofman bij het Antwerpse 

gemeentebestuur ingediend. Deze werd goedgekeurd op 15 februari 1911. Een halfjaar 

later werd de aanvraag nietig verklaard omdat de bouw nog niet was gestart. 

Vermoedelijk om dat de aankoop van het bouwterrein nog niet rond was.
266

 Hetzelfde 

scenario deed zich eveneens een paar jaar eerder voor, maar dan met het ontwerp van 

De Lange. Nadat zijn bouwaanvraag op 18 februari 1910 werd goedgekeurd, moest het 

gemeentebestuur de toelating na een halfjaar weer in trekken, omdat de nodige werken 

nog steeds niet van start waren gegaan.
267

 Op basis hiervan kan men gerust aannemen 

dat het ontwerp uit 1909 bedoeld was voor hetzelfde bouwterrein als die van Jules 

Hofman, waarbij de effectieve uitvoering ervan telkens door financiële beslommeringen 

teniet werd gedaan. 

De terreinen aan de Oostenstraat die de gemeenschap in 1912 aankocht, hebben een 

oppervlakte van 947m², met aan de straat een gevelbreedte van 22,19m. De synagoge 

diende naast een gebedszaal voor 1000 gelovigen ook een woning voor de rabbi en een 

vergader- en leeszaal te bevatten. In 1913 ging de Machsike Hadass bij de 

bouwmaatschappij Vooruitzicht ten rade voor een lening, die over een periode van 30 

jaar moest worden terug betaald. Pas in de loop van de eerstvolgende jaren werd de 

synagoge opgetrokken naar ontwerp van architect Jules Hofman, weliswaar afgeremd 

door de gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog, om uiteindelijk in 1919 officieel te 

worden ingewijd.
268

    

Van alle drie ontwerpen uit het Jubelalbum van de Kring voor Bouwkunde, gaat 

ontwerp voor de synagoge van de Pools-Russische ritus, betreffende het grondplan en 

opstand van de gevel, het meest overtuigend op de Franse synagogenarchitectuur terug. 

In zijn keuze van bouwstijl zien we opnieuw een terugkeer naar een meer ingetogen 

neoromaanse stijl (afb. 6). Het ontwerp vertoont overigens interessante gelijkenissen 

met de Sint-Michielskerk in Antwerpen die ca. 1890 in de Amerikalei tot stand (afb.7), 

in dezelfde straat waar De Lange tot omstreeks 1909 woonachtig was. Het is best 

mogelijk dat de architect bij zijn ontwerp voor de synagoge in de Oostenstraat, zich 

door de (neoromaanse) architectuur van deze kerk liet inspireren, weliswaar aangepast 

aan de noden van een synagoge gebouw. Zo dienden de zijtraveëen van het gevelfront 
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met één bouwlaag hoger te worden opgetrokken om ruimte te maken voor een 

damesgallerij op de eerste verdieping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 6 Voorgevel van de synagoge van de 

Russisch-Poolse Ritus in de Oostenstraat naar 

ontwerp van architect Joseph de Lange, 1909, 

in: SAA, Modern Archief 

Afb. 7 Sint-Michielskerk, Amerikalei 165, 

eigen foto, december 2012 

IV.3.4. Tijdens het interbellum 

Tussen de twee wereldoorlogen in, ontwierp De Lange opnieuw twee synagogen, tevens 

zijn laatste. In de loop van 1923-1929 kwam de synagoge op de hoek van de 

Oostenstraat met de Van den Nestlei tot stand, sinds de jaren ‘1950 betiteld als de ‘Romi 

Goldmuntz’- synagoge.
269

 Vervolgens zag de synagoge in de Kliniekstraat in Brussel 

gedurende de periode 1928-1933 het licht.
270

 

IV.3.4.1 De synagoge Van den Nestlei/Oostenstraat in Antwerpen 

Met de officiële erkenning van de Israëlitische Gemeente van Antwerpen, de Shomre 

Hadass, per K.B. op 7 februari 1876, werd al heel snel duidelijk dat de synagoge in de 

Pieter Potstraat niet langer voldeed aan de behoeften van de gelovigen, te wijten aan 

zowel haar ligging als aan haar grootte. Ten gevolge hiervan opende op 7 september 

1893 op het Zuid de synagoge in de Bouwmeestersstraat, een gebedshuis in oriëntaalse 

stijl naar ontwerp van architect Joseph Hertogs, haar deuren.
271

  

Omstreeks het jaar 1911 ving de bouw van een nieuwe synagoge aan, toen de joodse 

gemeenschap van Antwerpen een terrein van 665m² wist te vergaren op de hoek van de 

Oostenstraat met de Van den Nestlei. Vanuit de Israëlitische Gemeente werd toelating 
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gevraagd voor de bouw van een tweede synagoge. Reden was dat de synagoge in de 

Bouwmeesterstraat te klein werd voor de circa 20. 000 joden in de stad. Om deze 

bijgevolg te ontlasten, koos men ditmaal voor de stationsbuurt, waar in de loop van de 

jaren ‘1920 ook effectief de meeste joden woonachtig waren.
272

  De nieuwe synagoge 

zou dus in het bijzonder dienen voor de joden uit de Zurenborg en deels voor de joden 

uit de ‘6
de

 wijk’.
273

 De gemeenteraad stemde echter tegen. Gevreesd werd dat een 

krediet zou worden gevraagd voor de bouw ervan.
274

  

Afb. 8 Wedstrijdontwerp ‘Nieuwe Synagoge 

Oost’ van architect Joseph de Lange, 1923,  

in: MJB-JMB, Beeldbank, inv. nr. 10056 

In de jaren 1920 werd opnieuw aanzet 

gegeven tot de bouw van deze tweede 

synagoge. Zo werd vanuit de Israëlitische 

Gemeente werd een internationale 

architectuurwedstrijd uitgeschreven.
275

 

Plannen werden gesmeed voor een 

complex bouwprogramma bestaande uit 

onder meer: een grote synagoge met 

ruimte voor circa 1600 gelovigen, 

schoollokalen, vergader- en trouwzalen, een woning voor de rabbijn en een kleinere 

weeksynagoge.
276

 Bijkomende uitdaging was het onregelmatig en relatief gezien 

beperkte bouwterrein, gelegen op de hoek van twee straten en ingesloten door de 

omringende bebouwing.
277

 De ingezonden ontwerpen werden in maart 1923 aan het 

grote publiek voorgesteld in een tijdelijke tentoonstelling, waarover in juli een artikel in 

het architectuurtijdschrift L’Emulation verscheen. Een eerste prijs werd nooit uitgereikt. 

De tweede, gedeelde, prijs ging naar de architect De Lange (afb. 8) en Germain Debré 

(afb. 9). Stadsgenoot en architect, David Moëd ging met de derde prijs aan de haal.
278

 

Overige, iets meer exotische en exuberante, ontwerpen kwamen van onder meer de 

architecten Gruenberg en Löffler (afb. 10). 
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Afb. 9 Wedstrijdontwerp ‘Nieuwe 

Synagoge Oost’ van de Frans-Joodse 

architect Germain Debré, 1923, in: MJB-

JMB, Beeldbank, inv. nr. 10057 

 
 

Afb. 10 Overige ingezonden wedstrijdontwerpen voor een ‘Nieuwe Synagoge Oost’, in: 

L’émulation, 1923, nr. 7, p. 104-105 

Gezien in de jaren na de Eerste Wereldoorlog het aantal Joodse migranten bleef 

toenemen, kocht de Israëlitische Gemeente begin 1925 bijkomend terrein aan. Het 

betrof een bouwperceel ter grootte van 2.249m², waarmee de Gemeente in totaal een 

terrein van 2.914m² bekwam.
279

  

“Door de voortdurende uitbreiding van de Israëlitische bevolking, bijzonder na de 

oorlog is het eerste ontworpen plan voor het bouwen der synagoog onvoldoende 

gebleken en kon, bijgevolg, het aangeschafte terrein niet meer volstaan.”
280

   

De Israëlitische Gemeente koos uiteindelijk het project van De Lange als ontwerp voor 

de bouw van de nieuwe synagoge. In het artikel die hieromtrent in het tijdschrift 

L’Emulation verscheen, benadrukte men dat: 
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“le plan de M. J. de Lange est, à tous points de vue, pratique jusque dans ses moindres 

subdivisions. La séparation absolue des services ainsi que le problème des accès faciles 

nous paraissent très agréablement résolus dans son projet.”
281

 

Afb. 11  Wedstrijdontwerp ‘Nieuwe Synagoge 

Oost’, in: L’émulation, 1923, nr. 7, p. 102. 

De Lange die op dit ogenblik reeds twee 

synagogen op zijn palmares had, was hier 

uiteraard niet aan zijn proefstuk toe. In zijn 

ontwerp slaagde De Lange erin om op treffelijke 

wijze én te voldoen aan het complexe 

bouwprogramma én tegemoet te komen aan de 

problemen die het onregelmatig en ingesloten 

bouwterrein met zich meebracht (afb. 11). In 

zijn plattegrond herkennen we overigens ‘zijn 

bestendige betrachting tot een eenheid tussen de 

zuivere vorm, de praktische indeling van de 

vertrekken en de verstandig berekende schikking 

van het geheel.’
 282

 Daar waar hij in zijn voor oorlogse ontwerpen zich veeleer beriep 

op het basilicale schema, zien we in dit ontwerp voor het eerst de toepassing van 

centraalbouw. Hoewel beter geschikt voor de ritus, bleef deze tot begin van de 20
ste

 

eeuw eerder zeldzaam.
283

 Het was wellicht de aard van de opdracht en de grootte van 

het bouwterrein die een massieve centraalbouw in zijn ontwerp toeliet. Deze verleende 

de synagoge van de Israëlitische Gemeente de nodige monumentale allure. 

“Nul doute que l’œuvre de M. J. de Lange à rehausser l’aspect de la belle et grande avenue 

Van den Nest, appelée à devenir, dans le développement du Plus Grand Anvers, une des plus 

importantes voies de pénétration vers la cité.”
284

  

                                                           
281

 L’Emulation, 104. 
282

 In memoriam Jozef de Lange, 1948, 9-10. 
283

 J. BRAEKEN, Beth Haknesset. Synagogen in België 1865 – 1914, 15. 
284

 L’Emulation, 105. 



69 

 

Afb. 12 Verdwenen ‘Friedberger 

Anlagesynagoge’ in Frankfurt am 

Main,  in: Synagoge Friedberger 

Anlage,  p. 9 

De Lange’s ontwerp vertoont 

opnieuw sterke gelijkenissen met de 

reeds bovenvermelde orthodoxe 

Friedberger Anlagesynagoge (afb. 

12). Het gaat immers om een 

complex van gelijkaardige stijl en proporties. De Orthodoxe synagoge in Frankfurt 

kwam eveneens tot stand na een architectuurwedstrijd.
285

 Het Frankfurtse 

wedstrijdprogramma sloot het gebruik van een ‘vreemde’ vormentaal uit. Deze 

restrictie kwam voort uit het toenmalige synagogendebat in Duitsland, dat stelde dat de 

architectuur van de nieuwe synagoge niet zozeer uitdrukking moest geven aan de eigen 

identiteit van de joodse religie, maar veeleer aan de perfecte assimilatie in het Duitse 

Keizerrijk. De stijl moest dus vooral Duits zijn en de aandacht trekken door een 

gebalde monumentaliteit, ontdaan van alle overbodige ornamentiek. De robuuste, 

romaans geïnspireerde vormentaal kwam aan deze verzuchting tegemoet.
286

 

Door de stijgende crisis zag de Israëlitisch Gemeente echter af van het immens grote, 

geplande, synagogencomplex. Dit verklaart de huidige grote binnentuin.
287

 Om 

financiële redenen bleef de bouw uiteindelijk beperkt tot de funderingen en een 

‘voorlopige’ constructie. Op 28 mei 1926 diende De Lange een bouwaanvraag in voor 

een gebouw van slechts twee bouwlagen in een sobere, doch geometriserende, art 

nouveau, zonder enige joodse symboliek in de gevelarchitectuur ervan (N1926/2). Uit 

het bouwdossier blijkt dat er binnen het gemeentebestuur enige tijd verwarring heerste 

over de ‘voorlopige’ aard van deze constructie.  

“In welke zin deze werken ‘voorlopig’ zouden zijn, wordt niet aangeduid. Is het de bedoeling, 

dat zij van voorloopigen aard zijnde, later zullen worden afgebroken, vermits zij zouden worden 

gemaakt niet in hardsteen, maar slechts in Boomsche machinesteen (…) Wanneer zou dan het 

monument in hardsteen worden opgetrokken? Of is het de bedoeling dat, vermits het gaat om 

een Synagoog waarvan voorloopig slechts een gedeelte wordt uitgevoerd, deze werken van 
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voorloopigen aard zullen wezen slechts in dezen zin, dat zij moeten behouden blijven om later te 

worden uitgebreid?”
288

 

De beheerraad van de synagoge verzekerde dat: 

“ De werken, die wij thans willen uitvoeren op het terrein van de v/d Nestlei, bestemd zijn voor 

eene tijdelijke Synagoge, welke een beslist voorloopig karakter draagt. Deze tijdelijke Synagoge 

hebben wij onmiddellijk noodig, aangezien de lokalen van de tegenwoordige Synagoge, 

ingericht i/d Hoveniersstraat 49, voor 1 November 1926 moeten ontruimd worden. Daar de 

tijdsomstandigheden ons, als openbaar Bestuur, den plicht opleggen, mede te werken tot eene 

verbetering van ’s Landsfinanciën en daarvoor de uitwerking van groote werken moeten 

uitstellen, hebben wij noodgedwongen over moeten gaan tot den bouw van eene tijdelijke 

Synagoge, waarvan het grootst gedeelte later zal worden afgebroken en waarvan dan alleen 

maar overblijven de betonvloeren en de betonpalen, zullende moeten dienen voor de definitieve 

groote Synagoge.”
289

 

Pas op 18 maart 1927 werd goedkeuring verleent voor de bouw van een ‘voorlopig 

gebouw dienstig als synagoog’ en dit voor een termijn van hoogstens vijf jaar. In april 

1931 gaf architect de Lange te kennen aan een nieuw ontwerp bezig te zijn voor een 

definitieve synagoge.
290

 Hiervoor werd echter nooit een bouwaanvraag ingediend. De 

hele zaak bleef bijgevolg aanslepen.  

In februari 1937, wanneer de toelating ondertussen al vijf jaar verstreken was, gaf de 

beheerraad nog te kennen dat het vraagstuk van de oprichting van onze synagoog het 

onderwerp is van onze voortdurende aandacht en van onze studie, om een oplossing te 

vinden voor dit hangend probleem.
291

 De voorlopige constructie werd echter nooit 

vervangen door een definitief ontwerp. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het, fel 

beschadigde, gebouw in 1954 naar ontwerp van architect Isia Isgour hersteld, verbouwd 

en heringericht.
292

 Hierbij bleef het bestaande plattegrond grotendeels intact.
293

   

IV.3.4.2 De orthodoxe synagoge van Anderlecht 

In het laatste decennium van de 19
de

 eeuw had zich een Israëlitische gemeenschap 

gevormd in de Brusselse gemeente Anderlecht. De leden van deze gemeenschap waren 

grotendeels afkomstig uit Rusland en andere landen in Centraal- en Oost-Europa en die 

hun geboorteland ontvluchtten na een golf van pogroms. Ook de erbarmelijke 
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leefomstandigheden ter plaatse speelden een belangrijke rol in de grootschalige migratie 

naar het westen.
294

  

Reeds in 1904 beschikte de orthodoxe gemeenschap in Brussel over een eigen 

gebedshuis, met name in de Van Arteveldstraat, die bezocht werd door zo’n 200 

families.
295

  Op 20 juni 1910 werd deze per K.B. erkend, waarna in 1912 hen de naam 

van Orthodoxe Israëlitische Gemeenschap van Brussel werd toegekend. Omdat het 

aantal immigranten in tussen tijd bleef toestromen werd nagedacht over de bouw van 

een nieuwe grote synagoge. Pas na de Eerste Wereldoorlog werd in 1922 door de joodse 

gemeenschap, onder leiding van voorzitter Joseph Zimmerman, de eerste concrete 

voorbereidingen voor de constructie van de synagoge getroffen. Na meerdere 

voorstellen te hebben onderzocht, waaronder in de Rue de l’Autonomie,
296

 verwierf de 

gemeenschap in 1926 een bouwterrein van ca. 550m
2
, gelegen in het hart van de joodse 

wijk in Anderlecht. Verkoper van de grond was de N.V. Damman & Washer.
297

 

Vervolgens diende De Lange in naam van de heren Eph. Ubran & C
o
 een bouwaanvraag 

in voor de constructie van een synagoge.
298

 Na de verleende goedkeuring kon, met 

(financiële) steun van het Centraal Israëlitisch Consistorie en zijn voorzitter Franz 

Philippson
299

 in 1928 de eerste steen worden gelegd (cat. N1928/1).
 300

 De constructie 

zou ongeveer gelijktijdig lopen met die van de ‘voorlopige’ synagoge in Antwerpen die 

in 1927 aanving en slechts voor hoogstens vijf jaar was voorzien, terwijl De Lange zich 

in tussen tijd over het ontwerp van een definitieve synagoge boog. Pas op 6 april 1933 

kon de nieuwe synagoge van Anderlecht uiteindelijk worden ingewijdt.
301

  

Het terrein op de hoek van de Rue du Chapeau met de Rue de la Clinique, met 

respectievelijk een gevelbreedte van 28,74 m en 19,36 m, betrof een regelmatige 

bouwoppervlakte, tevens  één van de eerste waarvoor De Lange een synagoge ontwierp 

dat niet door een woningblok omsloten werd.
302

 Gezien de grote noodzaak van de komst 
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van de synagoge, hield het bouwprogramma veel meer in dan alleen een grote centrale 

gebedsruimte. Voorts waren er ook een aantal bijkomende nutsvoorzieningen nodig, 

waaronder een aantal mikveh (rituele baden), schoollokalen, een woning voor de rabbijn 

en een kleinere doordeweekse synagoge. Uit het bouwdossier blijkt dat het eerste 

ontwerp voor de synagoge, waarmee de constructie in 1928 aanving halverwege de 

bouwperiode gewijzigd werd, meer bepaald in 1929 met het indienen van een nieuw 

ontwerp, dat hoofdzakelijk een veranderde gevelarchitectuur voorstond. Deze nieuwe 

bouwaanvraag verklaart mede waarom de constructie, naast de gewoonlijke financiële 

beslommeringen waarmee (vrijwel) elke synagoge geconfronteerd werd, in zijn geheel 

minstens vijf jaar lang aansleepte.
303

   

De bouwstijl waarin het eerste ontwerp uit 1928 was uitgedacht, betrof een sobere, 

geometriserende, art nouveau, overigens nog volledig in lijn met die waarin de 

‘voorlopige’ constructie in Antwerpen was ontworpen. De indeling van de 

binnenruimtes werd vertaald in de gevelarchitectuur, door middel van volumewerking, 

met een duidelijk onderscheid tussen die van de grote synagoge en de ingangsvestibule, 

onder meer door de toepassing van een ander raamtype. Wanneer in 1929 een gewijzigd 

ontwerp wordt ingediend, vertrekt deze in eerste plaats vanuit een aantal 

binnenveranderingen. Terwijl in het eerste ontwerp de grote synagoge werd overwelft 

en bekroont door middel van een centrale koepel (verscholen achter/onder het 

dakplatform), werd in het nieuwe ontwerp een volledig tweede verdieping toegevoegd, 

met ruimte voor kantoren en nog meer leslokalen.  

Hierdoor nam de volumewerking in de gevelarchitectuur af en werd het geheel meer in 

één blok vervat. Wellicht om eentonigheid in de gevelarchitectuur tegen te gaan, 

speelde De Lange met lichtjes met voor- en achteruitspringende volumes, waarbij het 

effect door de specifieke gevelbewerking, gekenmerkt door een linearisme en het 

gebruik van twee verschillende materiaalkleuren, extra versterkt werd. Hierdoor 

bekwam de architect een meer functionele art deco als bouwstijl. Vanwaar deze plotse 

ommekeer, is niet heel duidelijk. Wat wel opvallend is dat alle elementen die naar de 

joodse identiteit van het gebouw verwezen, in het nieuwe ontwerp verdwenen zijn. Door 

het wegvallen van de centrale koepel en de grote ramen (met Davidster), namen de 

raampartijen toe en gingen deze de gevelarchitectuur bijgevolg overheersen.  
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IV.4. Bijdrage tot de Belgische wederopbouw na 1914 

IV.4.1. Inleiding  

Vrij snel na de capitulatie van 10 oktober 1914 keerde architect De Lange terug naar de 

stad Antwerpen, waar hij aanvankelijk slechts enkele herstellingen en reconstructies van 

huizen aannam. Deze taak combineerde hij met zijn functie als secretaris-generaal van 

de zojuist opgerichte ‘comité voor beschrijving van de oorlogsschade’. Terwijl de 

Belgische regering in ballingschap actief de wederopbouw voorbereidde, begon men in 

België namelijk al op kleine schaal met het herstellen van de oorlogsschade. Ook werd 

in tussen tijd voor de provincie Antwerpen een afdeling van het Nationaal Comité voor 

Hulp  en Voeding, voorgezeten door minister Louis Franck, opgericht. Deze commissie 

was met verschillende activiteiten belast. Zo voorzag een speciaal comité, opgericht 

onder leiding van senator Van der Molen, de handhaving van de openbare orde, die 

wanorde en plundering moest tegengaan.
304

 Tevens werd, zo’n veertien dagen na de 

capitulatie, een comité samengesteld dat tot doel had de schade aan de huizen te 

schatten en te beschrijven. Samen met zijn vriend Charles Franck stapte architect De 

Lange in het comité, dat uiteindelijk van zo’n 1400 woningen de schade zou 

vaststellen.
305

 

IV.4.1. Twee projecten voor de heropbouw van stadskwartieren 

In de loop van de eerste oorlogsjaren publiceerde De Lange twee projecten voor door de 

Duitsers platgebombardeerde stadskwartieren. In 1915 was dit het geval voor de 

heropbouw van de Schoenmarkt in Antwerpen (‘De la Reconstruction du Marché aux 

Souliers) en in 1916 voor de heropbouw van de Grote Markt in Leuven (‘Om Leuven’). 

Daar waar het vraagstuk over de heropbouw van de Schoenmarkt vertrok vanuit een 

bestaande verkeersproblematiek, onderscheidde deze zich van het vraagstuk over de 

heropbouw van de Leuvense Grote Markt, waar men met de wederopbouw bijkomend 

enkele esthetische en verkeersmatige verbeteringen hoopte door te voeren.  

Beide projecten werden al vrij vroeg opgemerkt, meer bepaald in 1920, wanneer 

Edward Leonard ze aanhaalde in zijn Voor ’s Lands Wederopbouw: korte opstellen over 

bouwkunst. Leonard was voor De Lange wellicht geen onbekende, gezien de in 

bouwkunst gespecialiseerde criticus een paar jaar hoofdredacteur van De Bouwgids was.
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Nog voor zijn 20
ste

 levensjaar bundelde Leonard in Voor ’s Lands Wederopbouw een 

aantal essays met het oog op een kwalitatieve wederopbouw na 1918.
306

  In de jaren na 

de oorlog werd de stedenbouwkundige situatie in België immers beheerst door de 

wederopbouw van de vernielde steden. De naoorlogse artikels in De Bouwgids over 

België waren dan ook speciaal op deze problematiek gericht. Voor de situatie in 

Antwerpen werd Leonard als nieuwe medewerker bij De Bouwgids aangenomen. Vanuit 

het tijdschrift werden eveneens contracten gesloten met correspondenten om op de 

hoogte te blijven van de nationale wederopbouw activiteiten.
307

 

In één van zijn hoofdstukken, ‘Literatuur over wederopbouw’, geeft Leonard een kort 

overzicht van ‘enkele der voornaamste uitgaven over den wederopbouw in België’.
308

 

Hierin merkt de auteur het contrast op tussen het grote aantal publicaties over de 

wederopbouw op het platteland en de zeldzame kleine werkjes, ‘welke de minstens even 

belangrijke, zooniet veel gewichtigere vraagstukken over wederopbouwen van 

stadsdeelen beschouwen’.
309

 Volgens Leonard zou het te gemakkelijk zijn dit 

simpelweg te wijten aan een zeer beperkte belangstelling bij architecten voor 

stedenbouw. Dit domein vergt immers veel complexere en dieper ingaande studies dan 

een individuele woning of gebouw.
310

 

“Om stads- of dorpsbouw werkdadig naar modern-esthetische gezichtspunten te 

beïnvloeden, hoeft er vanwege den bouwmeester, die zich de taak aantrekt, een massa door 

eigen ervaring en bestudeering opgedane wetenschap van plaatselijke toestanden en 

eigenaardigheden. En, hoe weinigen zijn in staat die thans ter plaatse na te gaan?”311   

Verder merkt Leonard op dat er wel degelijk enkele werken werden gepubliceerd, met 

aandacht voor de wederopbouw van enkele stadskwartieren.
312

 Zo verscheen er over de 

wederopbouw van de Schoenmarkt een boekje van architect De Lange. Van dezelfde 

hand kwam eveneens een repliek op het verslag van kanunnik Raymond Lemaire over 

de wederopbouw van de Grote Markt van Leuven.
313

 Uit deze repliek zou blijken dat De 

Lange zich kant tegen de opvattingen van Lemaire, omdat deze laatste in zijn brochure 
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teveel aandacht schenkt aan het verkeer en met de veranderingen in het stratennetwerk 

de eigenheid van de stad laat teloorgaan.
314

 

In de reactie op de oorlogsverwoestingen van de Eerste Wereldoorlog waren er twee 

dimensies aanwezig, die elkaar niet noodzakelijkerwijze uitsloten. Enerzijds gaf de 

vernieling van monumenten aanleiding tot gevoelsmatige, retrospectieve, opvattingen 

die streefden naar de wedersamenstelling van een al dan niet reëel verleden. Anderzijds 

was er ook de prospectieve kijk op de ruïnes, het besef dat met de verwoesting bepaalde 

obstakels waren weggevallen die voordien verbeteringen in het stadscentrum in de weg 

hadden gestaan.
315

  De spanning tussen beide is wellicht het meest voelbaar in het geval 

van de Leuvense Grote Markt, waar de verwoestingen samenvielen met het historische 

centrum van de stad. Terwijl de vernieling van de Schoenmarkt veeleer een bestaand 

verkeersmatig vraagstuk opnieuw ter discussie bracht. 

IV.4.2. Het vraagstuk van de Schoenmarkt in Antwerpen, 1915 

Reeds voor het uitbreken van de oorlog zorgde de verkeerssituatie op de Schoenmarkt 

voor problemen. Oorzaak was de te smalle toegang tot de Schoenmarkt vanuit de 

Meirbrug. De oplossing bestond erin de meest praktische en rechtstreekse route van het 

Centraal Station (‘Middenstatie’) naar de Dokken (‘Werf’) te vinden, gezien het 

voornamelijk dit verkeer was dat de Schoenmarkt deed blokkeren. Tijdens de 

beschietingen van 1914 ontstonden een twintigtal vuurhaarden, waarvan de grootste de 

volledige huizenblok op de Eiermarkt en de Schoenmarkt in as legde.
316

 Kort na de 

capitulatie van de stad kwam het verkeersmatig vraagstuk van de Schoenmarkt opnieuw 

ter sprake. Met de geplande wederopbouw diende zich immers de kans aan om dit 

probleem definitief op te lossen.  

De Antwerpsche Tijdingen publiceerde hierover een reeks berichten, die aanleiding 

gaven tot artikels van onder meer architect Gerard de Ridder.
317

 In 1915 volgde het 

werk, De la Reconstruction du Marché aux Souliers, van De Lange. In de inleiding 

hiervan, vangt de architect met het dilemma aan dat de vernieling van de Schoenmarkt 

volgens hem in eerste plaats met zich meebracht. Deze bestond uit ofwel een 

voorzichtige ofwel een drastische aanpak van het bestaande stratennetwerk bij de 

heropbouw van het historisch winkelcentrum. Het verkeersprobleem ter plaatse werd 
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volgens de architect veroorzaakt door de te smalle verbinding tussen de Groenplaats en 

de Meir, welke hij omschreef als ‘ces deux espaces voraces’.
318

 Waardoor de 

Schoenmarkt als het ware een trechter vormde die het volk vanuit de Groenplaats naar 

de Meir leidde, en vica versa. Juist in deze nauwe doorgang werd het verkeer te kritiek 

en moest aan een verbreding worden gedacht. De Lange waarschuwt zijn lezers echter 

voor mogelijk ‘opportunisten’ die de, door de bombardementen veroorzaakte, tabula 

rasa zullen aangrijpen om hun ideeën van moderne stedenbouw op bot te vieren, met als 

gevolg dat het pittoreske karakter van dit stadsgedeelte wel eens voorgoed verloren zou 

kunnen gaan.
 319

 De Lange was immers van mening dat het bestaande tracé en zijn 

rooilijn zo goed mogelijk moest worden bewaard. 

“ Nos constructeurs de villes modernes ont la frénésie scélérate du chemin le plus court, ils 

détestent et exècrent les minces passages d’antan, s’étendant au gré de fantaisies naïves et 

de conceptions où l’âme artistique des foules de jadis exprima de si concrètes beautés. 

N’ont-ils pas la mission de couper anciennes et neuves villes en d’immuables blocs carrés, 

de sillonner capitales grandes et petites de larges avenues moroses, fades et vaniteuses 

(…)”320  

De architect was er niettemin van bewust dat men niet kon ontkomen aan enkele 

noodzakelijke verkeersmatige aanpassingen die het verkeer doorheen de Schoenmarkt 

voortaan beter zouden regelen. Bij nadere bestudering van de bestaande verkeerssituatie 

kwam hij erachter dat niet zozeer de versmalling ter hoogte van de Meirbrug, langswaar 

men de Schoenmarkt in ging, komende vanuit het centraal station, het grootste pijnpunt 

vormde, maar veeleer een versmalling ter hoogte van een belangrijke bocht in de 

Schoenmarkt, richting de Groenplaats. 

“Le rétrécissement excessif du Marché aux Souliers à l’endroit entre les numéros 39 et 22 

où la distance entre les maisons n’atteint pas plus de 9.75m. de largeur, toute occupée par 

les trottoirs et les rails du tram. (…) Le rétrécissement […] constitue tous les jours un 

danger certain pour les milliers de piétons qui s’y obstruent mutuellement le passage, et les 

centaines de conducteurs de tram et d’autres véhicules s’y prêtant à toutes sortes de 

gymnastiques et d’adresses en vue d’éviter des collisions.”321  
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Ter hoogte van die versmalling voorzag De Lange in zijn project een verbreding van de 

straat. Om de Schoenmarkt verder zo min mogelijk te belasten, besliste hij tevens het 

tramverkeer gedeeltelijk te verleggen naar de parallel lopende Eiermarkt.
322

 Deze 

verplaatsing leek hem een logische keuze, gezien de Eiermarkt als straat opvallend 

minder verkeer te verduren kreeg en breder van omvang was. Deze beslissing 

motiveerde hij als volgt: “Ne pas sacrifier la rue à la circulation, mais sacrifier la 

circulation à la rue.”
323   

Afb.  13 Bestaande situatie op de Schoenmarkt, 

met aanduiding van voorgestelde wijzigingen, 

in: De la Reconstruction du Marché aux 

Souliers, 1915, p. 18 

Vanuit de Meir (onderaan) komende, richting 

Groenplaats (boven) diende het volk door de 

smalle doorgang van de Meirbrug en die ter 

hoogte van de Schoenmarkt te passeren (straat 

links). Voortaan werd het verkeer deels via de 

Eiermarkt (straat rechts) afgeleidt en rooilijnen 

aangepast.
 

 

Op deze manier slaagde de architect erin het ‘trechter - effect’ ter hoogte van de 

Schoenmarkt te minderen, de druk van het verkeer over meerdere staten te spreiden en 
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het oude tracé zo goed mogelijk te bewaren zonder hiervoor de bestaande rooilijn teveel 

te moeten aantasten (afb. 13 en 14). Over de verdere aanleg van de Beddenstraat en de 

verschillende, nieuwe,  perspectieven die men hoopte, vanuit en naar de Schoenmarkt, 

te creëeren, sprak De Lange  zich niet concreet over uit.
 
 Deze beschouwde hij immers 

als beslissingen op subjectieve basis die genomen werden omwille van de ‘persoonlijke 

bezorgdheid voor het esthetische aspect’ en vanuit praktisch opzicht geen noodzakelijke 

verbeteringen inhielden. 

In zijn werk verwees de architect eveneens naar enkele geplande stedenbouwkundige 

ontwikkelingen in de directe omgeving van de Schoenmarkt. Deze hielden verbredingen 

van enkele omliggende straten in, waaronder de Lombardevest. Door deze te verbreden 

hoopte men het verkeer tussen het centraal station en de haven om te leiden en op die 

manier de Schoenmarkt te ontlasten. De Lange vreest dat deze werken echter niet 

voldoende zullen zijn en benadrukt de noodzaak van een definitieve en in afzienbare tijd 

realiseerbare oplossing. Volgens hem kon alleen zijn voorstel de garantie bieden dat het 

pittoreske karakter van de Schoenmarkt zo min mogelijk zou worden aangetast. 

“Ne vaut-il pas mieux alors faire brefs ces longs tracas et chercher la solution du problème 

auquel touche la présente brochure en s’inquiétant d’abord de conserver le plus possible 

l’image de notre ville telle que nous la connaissons par le tracé actuel de l’alignement des 

rues.”324 

Bovendien zou het totale kostenplaatje van zijn project, gezien de weinig drastische 

veranderingen (bestaande uit verbredingen, lichte wijzigingen van de rooilijn en enkele 

huizen die dienden te worden onteigent) minder oplopen dan alle andere voorgestelde 

heropbouwprojecten. De meerwaarde die zijn project zou creëeren, schoof hij naar voor 

als een bijkomend voordeel. Het behoud van het pittoreske karakter kon immers ook 

vanuit commerciële belangen worden verdedigd. Waar de rooilijn diende te worden 

aangepast en de huizen onteigent, kon men op de vrijgekomen gronden handelspanden 

oprichten. Het pittoreske karakter van de omgeving zou bovendien bevorderend werken 

voor de verkoop in de winkelstraten. 

“Pratiquement cela comporterait d’ailleurs une solution favorable aux commerçants y 

installés, vu qu’une rue relativement étroite est propice aux affaires de magasins menus ou 

de classe moyenne comme le sont ceux y existant maintenant et ceux qui seraient 

inévitablement érigés sur l’emplacement créé en cas d’expropriation.”325 
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Pas na de bevrijding in 1918 schreef de ‘Studiecommissie tot Inrichting der 

Antwerpsche Agglomeratie’ een internationale wedstrijd uit voor de heropbouw van de 

Schoenmarkt.
326

 In het kader van de heropbouw kwam, naast een noodzakelijke 

algemene verbreding, nog een tweede vereiste erbij: de verbetering van het verkeerspunt 

moest zo goed mogelijk aan sluiten bij het oude stadsbeeld.
327

 Een 28-tal ontwerpen 

werden ingestuurd, waaronder die van architect Jos Smolderen, Edouard Van 

Steenbergen, Alfons Francken en Max Winders.
328

 De Lange zelf diende geen ontwerp 

in. Op zijn werk De la Reconstruction du Marché aux Souliers kwam geen vervolg. Het 

lijkt ernaar dat De Lange met zijn werk in eerste instantie hoopte richtinggevend te zijn 

voor de uiteindelijke heropbouw van de Schoenmarkt. 

In Voor ’s Lands Wederopbouw merkte Leonard op dat het ontwerp ‘Sinjoor’ van 

architect  Van Steenbergen het dichtst bij het standpunt van de jury aansloot. Niet alleen 

steunde het ontwerp op de grondslagen, zoals gepromoot door Camillo Sitte, 

betreffende het aanpassen van nieuwe behoeften aan oude omgevingen. Daarbij bood 

het project volgens Leonard een financieel haalbaar en onmiddellijk uitvoerbare 

oplossing.
329

 Het modern opgevatte ontwerp oversteeg bovendien de slechte geest van 

de wedstrijd die, volgens Leonard, beheerst werd door historische stijlontwerpen.
330

 In 

de wederopbouw van Antwerpen streefde men vanuit De Bouwgids immers naar het 

herstel van de schoonheid van de stad, waarbij gepleit werd voor een heropbouw in een 

homogene en moderne stijl.
331

 Hoewel De Lange zich niet concreet uitsprak over de 

specifieke architectuur waarin de heropbouw van de Schoenmarkt diende te gebeuren en 

zich hoofdzakelijk toespitste op het behoud van het oude stratenplan, bejubelde Leonard 

de architect met de volgende woorden: 

“In de enkele bladzijden die het telt hooren we een man aan’t woord, die een zeer 

bijzonderen blik heeft voor oud stedenschoon en tevens een een ernstige studie maakt van 

moderne verkeersvraagstukken. En ofschoon we geen volledig partijganger zijn van de 

oplossing die architekt de Lange  voor het Schoenmarkt-vraagstuk voorstelt, toch moeten 
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we erkennen, dat hij de bijna eenige regeling aanwijst, die esthetisch voelende aannemen 

kunnen.”332  

Leonard merkt op dat het ontwerp van Van Steenbergen teruggaat op het project van De 

Lange.
333

 Toch dringt zich hier enige nuancering op. Zo vatte Van Steenbergen de 

rijweg van de Meirbrug breder op en nam hij minder af aan de draai van de 

Schoenmarkt/Eiermarkt, waar hij de breedte terugbracht op 15 m. De Eiermarkt en de 

Hespenstraat liet hij ongewijzigd, de tram die De Lange besloot te verleggen naar de 

Eiermarkt, bleef in het project ‘Sinjoor’ op zijn oorspronkelijke plaats.
 334

 De jury 

besliste de eerste prijs uiteindelijk niet toe te kennen zoals zij uitgeschreven was, gezien 

geen enkel project aan de twee basiseisen voldeed, maar wel ‘vijf projekten welke zekere 

hoedanigheden bezaten, elk met een deel der samengevoegde premiën te beschenken’. 

Deze hoedanigheden waren de volgende:  

“Afschaffing van de verstopping aan de Meirbrug, bijzondere schikking voor het 

achtergedeelte van de Meirbrug, gematigde, maar voldoende verbreding van de 

Schoenmarkt, aanleg van de Beddenstraat en ten slotte het behoud van het ouderwetse 

karakter van de Eiermarkt.”335  

Geen van deze projecten werd ooit gerealiseerd. Wel werd bij K.B. op 20 oktober 1921 

de nieuwe rooilijnen goedgekeurd, onder meer om de Schoenmarkt, de Eiermarkt en de 

Meirbrug te verbreden. De stad Antwerpen verzette zich tegen de perceelsgewijze 

verkoop van de gronden. Op 7 augustus 1928 ging ze over tot de verkoop van het hele 

bouwblok, ter grootte van 2152m
2
, aan de in 1921 opgerichte Algemeene 

Bankvereeniging. Op deze grond kwam uiteindelijk gedurende 1929- 1932 het project 

van de ‘Boerentoren’ tot stand.
336

 

IV.4.3. Het vraagstuk van de Grote Markt in Leuven, 1916 

De oorlogsverwoestingen van 1914 gaven ook in Leuven aanleiding tot 

(verkeersmatige) vraagstukken, meer bepaald in het geval van de Grote Markt. Het 

beroemde Leuvense plein, dat door de beschietingen zwaar werd getroffen, zou 

gedurende de hele oorlogsperiode in de aandacht blijven staan en leiden tot een (inter) 
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nationaal debat over stedelijke esthetiek en moderne vereisten.
337

 Wat uiteindelijk werd 

gerealiseerd was dan ook grotendeels het resultaat van gemeenschappelijk overleg en 

overheidstoezicht.
338

  

 Afb. 15 Ontwerp Rooilijncommissie voor de heropbouw van 

de Leuvense Grote Markt, in: Raymond Lemaire’s brochure 

Nieuw Leuven, p. 12 

Een prominent figuur in dit debat was professor kanunnik 

Raymond Lemaire (1878-1954), wiens theoretische en 

praktische invloed op de Leuvense wederopbouw van 

doorslaggevende aard is geweest.
339

 In 1915 verscheen 

zijn brochure, genaamd ‘Nieuw Leuven’, waarin hij het 

ontwerp van de Rooilijncommissie voorstelde (afb.15). 

Dit ontwerp, grotendeels uitgedacht door architect 

Vingeroedt, was volgens Lemaire het resultaat van een 

zorgvuldig voorbereide studie, gestoeld op onderzoek en waarnemingen ter plaatse. Op 

basis van deze studie bleek dat de Grote Markt met haar talloze uitgangen, vanuit 

verkeersmatig opzicht, het grootste pijnpunt vormde. De door de Rooilijncommissie 

vooropgestelde wederopbouw zou daarom trachten te voldoen aan de moderne 

vereisten van het opkomende verkeer.
340

 

Afb.16 Visuele afsluiting van de 

Statiestraat, in: Raymond Lemaire’s Nieuw 

Leuven, p. 23 

Tevens zou met de wederopbouw een 

aantal esthetische verbeteringen worden 

doorgevoerd. Zo was het ontwerp van de 

Rooilijncommissie erop gericht de 

Statiestraat (huidige Bondgenotenlaan) 

op het eind af te sluiten door middel van een ‘schildblok’ die het vergezicht vanuit de 

straat op het Stadshuis diende af te snijden (afb.16). Hierbij zou een uitspringende 

monumentale voorpartij als visuele afsluiting dienen.
341

 Want ‘de vroegere vorm, 

eindigende op het schuinsch geplaatst Tafel Rond, de grijze massa van het Stadhuis en de 
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afhellende Grote Markt, gaf aan onze straat een onafgewerkt en onrustig uitzicht.’342 

Afb.17  Situatie Leuvense Grote Markt, ca. 1490, in: 

Raymond Lemaire’s Nieuw Leuven, p. 13  

Langs de kant van de Grote Markt zou de wand 

worden opgevuld met reconstructies van het 

Brouwershuis en het Tafel-Rond. Op die manier 

moest het Leuvense binnenplein terug haar 

gesloten karakter bekomen (afb. 17). Vanuit 

verkeersmatig opzicht zouden deze interventies 

er evenzeer toe leiden dat het middendeel van de 

Grote Markt zou ontlast worden. Het stratennetwerk rondom de Grote Markt zou ten 

voordele van het opkomend verkeer, verbredingen ondergaan en het bestaande 

tramverkeer zou behouden blijven.
343

 Zo beoogde de Rooilijncommissie dat: ‘De 

Groote Markt zal dus altijd het noodzakelijk kruispunt van alle groote aders blijven en dit 

kruisen zal des te gemakkelijker zijn, daar de breedte van de straten van 7 of 8 meters tot 

12 meters gebracht zal worden (…).’”344 

In 1916 publiceerde De Lange een werk, genaamd ‘Om Leuven’, die tot doel had het 

verslag van de Rooilijncommissie, door Lemaire in zijn brochure voorgesteld, van 

repliek te dienen. Deze ving aan met:  

“Nog steeds woedt, niet ver verwijderd, met onverminderde kracht de strijd, en toch wordt 

onverdeelde aandacht geëischt voor vraagstukken van esthetischen aard, welke als direkt 

gevolg van den oorlog dringend aller belangstelling waren. (…) Werd ooit het schoone van 

eigen-aard zoo gewaardeerd, n.l. het eigenaardige, het niet-elders-te-vinden-zijnde mooie 

van steden en gebouwen, voordat de vernielende krijg aan de schoonste der Belgische 

steden zulke wonden geslagen had? (…) Echter, juist omdat de ramp zoo groot was toen 

Mars en zijne horden deze gewesten doortrokken, juist daarom moeten wij des te 

voorzichtiger handelen indien wij raken willen aan de weinige overblijfselen die uit den 

bajerd overgebleven zijn. Evenals op voorzichtige heelmeesters bij zwaar gekwetsten, rust 

hier op ons de taak om niet dan met de meest mogelijke omzichtigheid integrijpen.”345 

Uit het openingswoord van zijn betoog wordt duidelijk dat De Lange een voorzichtige, 

minder onomkeerbare, aanpak opteerde voor de heropbouw van de Leuvense Grote 

Markt, zoals dit ook het geval was voor de heropbouw van de Schoenmarkt. Opnieuw 
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hield De Lange zich vast aan datgene dat wel de oorlogsverwoestingen wist te 

overleven, meer bepaald het oude stratenplan. Zodoende beschouwde de architect de 

geplande wederopbouw van de Rooilijncommissie als een bedreiging voor wat nog 

restte van het historisch stadsgedeelte na de oorlogsverwoestingen van 1914. Daarbij 

vond hij het zijn plicht om de schoonheid van het oude stratenplan, die elke Vlaamse 

stad typeert, en in het bijzonder Leuven, haar uniekheid en eigenaardigheid verleent, te 

verdedigen. Volgens de architect werd dit gegeven in de gedachtengang van de moderne 

stedenbouw namelijk te weinig er- en herkend. Vooral met zicht op de wederopbouw 

van de Grote Markt, baarde dit De Lange zorgen. Hij vreesde immers dat haar 

schoonheid opnieuw zou worden miskend en opgeoffert aan zogenaamde 

‘verkeersnoodzakelijkheden’ die volgens hem de test van een ernstige bestudering van 

de situatie niet konden doorstaan.
346

 

 “En wel mogen wij dat thans bedenken, want, alsof het nog niet genoeg ware, nadat 

Leuven zoo vreeselijk geteisterd is, dat sommige en de allerschoonste en meest interessante 

gedeelten bijna geheel te gronde zijn gegaan, dat thans een nieuw gevaar dreigt en wel 

voor datgene wat tot nu toe intact bleef n.l. het stratenplan. Want er wordt niet door 

eenieder, die er belang in stelt, genoeg op gelet, en door anderen wordt niet voldoende 

erkend, hoe verheven de schoonheid is, die opgesloten ligt in de enkele lijnen, die de 

teekening uitmaken van een stratenplan.(…) Reeds te veel werd ook te Leuven aan de 

gemakkelijke oplossing van de rechte lijn geofferd.”347 

Toch ging de architect mee in de gedachtengang om de monding van de Statiestraat in 

de Grote Markt op een esthetische manier af te sluiten. Hij vond het terecht dat men 

zocht naar een manier om het gesloten karakter van de Grote Markt terug in eer te 

herstellen, ‘om daarin weer te genieten de nooit volprezen schoonheid van het Stadhuis 

en de, jammer genoeg ontmantelde, Sint Pieterskerk’.
348

  

”Maar waartoe leidt al het andere, geschetst in het project van de Rooilijncommissie en 

verdedigd in de brochure van Lemaire’, vraagt de Lange zich af. ‘Wij meenen toch dat men 

Leuven wil herstellen in zijne ouden vorm, of wil men misschien een nieuw Leuven 

scheppen?”349 

Het belang en de grootschaligheid van het (toekomstige) verkeer in het historische 

stadscentrum werd volgens hem overschat. Deze kon dan ook volgens de architect geen 

geldig excuus vormen voor alle verbredingen en rechttrekkingen die het project van de 
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Rooilijncommissie in het stratennetwerk rondom de Grote Markt hoopte door te voeren. 

In tegenstelling tot de situatie op de Schoenmarkt, zag De Lange in de heropbouw van 

de Leuvense Grote Markt namelijk geen verkeersmatig vraagstuk die in korte tijd een 

oplossing vereiste en in welk geval drastische ingrepen geoorloofd waren. Om dit 

pleidooi kracht bij te zetten greep hij naar enkele ‘betreurenswaardige’ ontwikkelingen 

die zich in een niet ver architecturaal verleden in Leuven voordeden en indertijd vanuit 

‘principes van moderne stedenbouw’ gemotiveerd werden.  

 “Zullen de verkeers-coëfficienten zich in de eerstkomende en zelfs in de latere jaren na den 

oorlog dusdanig verhoogen, dat een zoo generaal ingrijpen verdedigd zou kunnen worden? 

(…) Wordt nu in onze beschavings-rijke doch cultuurarme tijd zooveel beter het Schoone 

begrepen, dat nu op eenmaal al de zoo hoogst merkwaardige straten van het Centrum van 

Leuven te smal en te leelijk zijn geworden? (…) Alsof Leuven nog niet genoeg geboet heeft 

voor de zoogezegde moderne opvattingen van Stedebouw!”350 

Tot slot reageert de architect ook tegen de specifieke architectuur van de wederopbouw, 

zoals de Rooilijncommissie die beoogde. De geplande historische reconstructies, van 

onder meer het Tafel Rond en het Brouwershuis, beschouwde hij als ‘de meest 

ergerlijke anachronismen, wellicht nog erger dan het herstellen van ‘het Paleis van den 

Grooten Raad’ te Mechelen.
351

  

“Schreef Ruskin niet reeds: ‘Het oude gebouw is vernietigd … zijn vernieling is ons 

opgedrongen … accepteer het maar: verwoest het gebouw, werp de steenen naar de vier 

windrichtingen, maak er naar believen balast of mortel van: maar doe het eerlijk en 

vervang het niet door een leugen.”352 

Het nieuwe schermgebouw, op het einde van de Statiestraat, diende dan ook in een 

eigentijdse architectuur te worden opgericht, ze mocht geen leugen voorstaan. 

 “Dan echter eischt de moderne opvatting ook, dat het een modern gebouw zij, 

weergevende én de eigenschappen én het karakter én de geestelijke stroomingen van onzen 

tijd, evenals ieder gebouw in het verleden het eigen zijner eeuw tot nu toe verkondigde. Men 

vervalle hier ook niet in het naäpen van het Brouwershuis of ander gebouwen, die nog 

alléén maar uit schilderijen of platen te kennen zijn.”353 
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IV.4.4. Tuinwijk Heldenstad  in Deurne  Noord 

In de loop van de naoorlogse jaren drong zich een acute woningnood op: honderden 

gezinnen zochten een tijdelijk onderkomen in noodwoningen.
354

 Een voorbeeld hiervan 

bevond zich op de hoek van de huidige Noordschippersdok, met de Samber- en Twee 

Netenstraat. Waar een jaar eerder in 1919 de Lange nog de toestemming had verkregen 

voor de bouw van twee houten hangars voor de ‘N.V. Comptoir Charbonnier, Maritime 

& Commercial’ kwamen in 1920 een 66-tal noodwoningen van slechts één bouwlaag tot 

stand, genaamd de ‘liggende blokken’.
355

   

Twee jaar na de installatie van de Nationale Maatschappij voor Goedkoope 

Woningbouw, werd in 1921 de Antwerpse Maatschappij voor Goedkoope Huisvesting 

opgericht. Naast de lokale woningbouwmaatschappijen maakten vooral huurders en 

koperscoöperatieven gebruik van de financieringsmogelijkheden die door de N.M.G.W. 

werden aangeboden. Deze werden meestal gevormd vanuit bestaande beroeps- of 

belangenverenigingen en lagen aan de basis van de realisatie van een groot aantal 

tuinwijken in de Antwerpse rand.
356

   De tuinwijk-gedachte, oorspronkelijk in Engeland 

ontwikkeld, werd reeds voor de Eerste Wereldoorlog in De Bouwgids geïntroduceerd en 

gepropageerd, als oplossing voor het voor- en naoorlogse woningprobleem.
357

 Daarbij 

sprak het tijdschrift haar voorkeur uit voor individuele woningbouw, met veel aandacht 

voor hygiëne, comfort en huiselijkheid, en suburbane tuinwijken, veeleer dan 

(stedelijke) hoogbouw.
358

 Wellicht met de herinnering aan de onhygiënische ‘kazernes’ 

die voorheen, in de 19
de

 eeuw, voor arbeiders werden opgericht. De tuinstad 

daarentegen werd steeds meer geassocieerd met een vorm van villawijken gebouwd aan 

de rand van de stad voor rijke burgers.
359

  

De tuinwijken in de Antwerpse rand werden gerealiseerd met baksteenconstructies in 

een landelijke romantische vormgeving, hoewel die soms sterk versoberd werd onder de 

druk van de beperkte financiële middelen. Het architecturaal meest waardevolle 
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voorbeeld kwam tot stand in Deurne en bestaat nog steeds, meer bepaald de Unitas-

tuinwijk, ontworpen door architect Edouard Van Steenbergen.
360

  

Net zoals de overige randgemeenten, kende Deurne na de Eerste Wereldoorlog een 

nooit geziene gedaanteverwisseling.
361

 Bouwmaatschappijen van alle slag wierpen zich 

op de goedkope woningbouw. De N.V. Voorspoed breidde in 1921 Deurne – Noord uit 

met de bouw van 189 huizen aan de Laksborslei. De S.M. Tuinwijk van Deurne, 

opgericht in 1921, bouwde de tuinwijken Gallifort en Boterlaarbaan. Gedurende 1923 – 

1932 werd door de gelijknamige maatschappij ook nog eens de Unitas tuinwijk 

gebouwd. De N.V. Comptoir général du bâtiment – Bouwonderming Conforta brak 

echter met haar bedrijvigheid alle records.
362

   

De Lange leverde eveneens in de jaren ’1920 zijn bijdrage tot de sociale en 

architecturale beweging van de tuinstad.
363

 In opdracht van de ‘N.V. Foyers pour 

invalides de guerre et autres victimes du devoir’, ontwierp de architect in Deurne Noord 

een tuinwijk, genaamd ‘Heldenstad’, bestaande uit een 35-tal woningen. Deze kwamen 

tot stand in verschillende fases in de loop van 1923-1932 en werden opgetrokken in een 

gelijkaardige architectuur als de overige tuinwijken uit het interbellum in Deurne.  

IV.4.4.1 De N.V. Foyers pour invalides de la guerre et autres victimes 

De ‘N.V. Foyers pour invalides de guerre et autres victimes du devoir’ werd kort na de 

Eerste Wereldoorlog opgericht wanneer in de stad Antwerpen fondsen werden 

verzameld voor de oprichting van een herdenkingsmonument ter ere van de 

oorlogsslachtoffers. Bij een groep Antwerpse liberalen rijpte het idee om de verzamelde 

fondsen op een andere manier te gebruiken, meer bepaald voor de oprichting van 

woningen in de stadsrand die beschikbaar zouden worden gesteld van oorlogsinvaliden 

(oud-strijders wel te verstaan).
364

 Deze woningen zouden daarbij blijvend dienst doen 

als herdenkingsmonument voor de oorlogshelden, gestorven op het slagveld. Wanneer 

in 1923 daarboven op nog eens de grote woningnood zich liet gelden, werd de knoop 
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finaal doorgehakt en kwam de naamloze maatschappij in 1924 tot stand.
365

 Stichtende 

leden van de coöperatie waren de voorzitter Willy van de Velde en de ondervoorzitter 

Louis Strauss. Verder werd de beheerraad vervolledigd door architect De Lange, E. Van 

Put, E. Deckers en P. Baelde.
366

 De naamloze vennootschap bracht in totaal twee 

woningprojecten voort, waarvan één in Deurne en één in Schoten.  

Het woningproject in Schoten (1924-1925), naar ontwerp van architect E. Vereecken, 

was bestemd voor de zware oorlogsinvaliden die: ‘se trouvant presque tous dans 

l’impossibilité de travailler et souffrant, pour la plupart, de maladies des voies 

respiratoires’.
367 

Vandaar de keuze voor Schoten, een groene gemeente, bovendien een 

heel eind verwijderd van de grote stad. In december 1924 verwierf de coöperatie een 

bouwterrein van twee hectaren op het domein van Schotenhof, gelegen op de hoek van 

de Eikenlei met de Taxanderlei, eertijds de Grote Ring, en op de hoek van de 

Taxanderlei met de Villerslei.
368

 In 1925 kwamen hier een 18-tal gekoppelde villa’s en 

één vrijstaande villa tot stand.
 369

  

IV.4.4.2 Het woningproject in Deurne Noord (1923-1932) 

Het woningproject in Deurne was bestemd voor de minder zware oorlogsinvaliden 

(afb.18). De keuze voor de locatie in Deurne Noord was tweeledig. Enerzijds wou men 

de invaliden de blijvende mogelijkheid bieden om te gaan werken in de stad. Daarom 

leek hen de directe stadsrand de het meest opportuun, met daarbij de garantie op een 

goede woon-werk verbinding. Anderzijds wou men de bewoners verzekeren van een 

groene leefomgeving die bevorderend zou zijn voor de gezondheid. Zo kwam de 

tuinwijk, bestaande uit een 35-tal woningen, in verschillende fases tot stand langs, 

enkele belangrijke verkeersaders, met name de Turnhoutsebaan, de Ter Rivierenlaan en 

de Plankenbergstraat, in de nabije omgeving van het provinciaal domein Rivierenhof.
 370

 

Doordat de tuinwijk niet als één geheel was ontworpen en pas in de loop van de jaren 

‘1920-1930 tot stand kwam, zijn er betreffende woningen verschillen in samenstelling 

en bouwstijl waarneembaar.  
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In navolging van de tuinwijk in Schoten, werd door de coöperatie een blok woningen 

aangekocht, gelegen aan de zuidkant van de Ter Rivierenlaan, op de hoek met de 

Turnhoutsebaan.
371

 Het betrof een 11-tal woningen, waarvan vier langs de 

Turnhoutsebaan en zeven langs de Ter Rivierenlaan, ontworpen door De Lange in 1923 

in opdracht van de ‘Samenwerkende Finantieele Vennootschap’ ontwierp (cat. 

N1923/1). De woning op de hoek van de Turnhoutsebaan met de Ter Rivierenlaan was 

voorzien van een winkelpand. Het grondplan van de overige woningen verraden 

verdoken meergezinswoningen, meer bepaald door de aanwezigheid van een keuken op 

zowel het gelijkvloers als de eerste verdieping. De kamers op de mansardeverdieping 

dienden daarbij te worden verdeeld onder de huurders.
372

  

 

Afb. 18 Grondplan van de tuinwijk Heldenstad, 

Deurne, in: Foyers pour invalides de guerre et autres 

victimes du devoir, 1933 

 

Afb. 19 Reeks woningen aan de zuidkant 

van de Ter Rivierenlaan, in: Foyers pour 

invalides de guerre et autres victimes du 

devoir, 1933, p. 28 

Pas in tweede instantie ging de 

maatschappij over tot de bouw van 

eigen woningen. Gezien de vraag 

hiernaar bleef stijgen, besloot de 

maatschappij een nieuwe reeks 

woningen te bouwen op een terrein gelegen aan de zuidkant van de Ter Rivierenlaan op 

de hoek met de Plankenbergstraat die aansloot met de voorheen aangekochte blok 
                                                           
371

 Foyers pour invalides de guerre et autres victimes du devoir, ses fondations : cité à Deurne (Cité des 

Héros), cité à Schootenhof, 1933, 24. 
372

 Ibid., 29. 



89 

 

woningen (afb. 19).
373

 Het betrof een 12-tal woningen, waarvoor de maatschappij in 

1926 de nodige bouwterrein verwierf (cat. N1926/3). Deze werden door De Lange in 

eenzelfde, maar licht gewijzigde, bouwstijl ontworpen als de voorheen aangekochte 

woningen op de hoek van de Turnhoutsebaan met de Ter Rivierenlaan. De woning op 

de hoek van de Plankenbergstraat met de Ter Rivierenlaan was voorzien van een 

winkelpand en het grondplan van de overige woningen verraden opnieuw verdoken 

meergezinswoningen. 

Afb. 20 Reeks woningen aan de 

noordkant van de Ter Rivierenlaan, in: 

Foyers pour invalides de guerre et autres 

victimes du devoir, 1933, p. 29 

Een nieuwe bouwaanvraag volgde in 

1927 door Willy van de Velde. 

Ditmaal echter in naam van de ‘N.V. 

Anvers-Avenir’, waarvan zij tevens 

voorzitter bleek te zijn. Hoewel de 

bouwtoelating slechts voor negen woningen gold, werden er uiteindelijk tien woningen 

gebouwd (cat. N1927/1).
374

 Deze reeks woningen kwamen tot stand aan de overkant 

van de straat, op een terrein gelegen aan de noordkant van de Ter Rivierenlaan, op de 

hoek met de Plankenbergstraat (afb. 20). Opnieuw verraad het grondplan verdoken 

meergezinswoningen, ditmaal voorzien op telkens drie huishoudens. De achtertuinen 

zijn vervangen door achterkoeren en balkons. Het comfort is echter gestegen met de 

aanwezigheid van sanitaire voorzieningen, met name op elk afzonderlijk woonverdiep. 

Afb. 21 Hoekwoning aan de noordkant, in: Foyers pour invalides 

de guerre et autres victimes du devoir, 1933, p. 31 

In 1932 werd de Heldenstad vervolledigd met de bouw van 

twee tegenover elkaar liggende woningen, telkens op de 

hoek van de Ter Rivierenlaan met de Plankenbergstraat (cat. 

N1932/2-3). Voor het eerst is er sprake van 

meersgezinswoningen, waarbij de traphal als aparte entiteit 

fungeert en de woonverdiepingen als volwaardige 
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appartementen te beschouwen zijn. Waar het beperkte bouwterrein van de hoekwoning 

aan de noordkant (afb. 21) slechts een eenvoudig grondplan toelaat, zien we in het 

grondplan van de hoekwoning aan de zuidkant (afb. 22) voor het eerst een moderner 

opgevat grondplan, bestaande uit een grote hal, waaraan alle overige ruimtes grenzen. 

Alleen de bewoners op de begane grond konden nog genieten van een voortuintje. De 

overige woonverdiepen werden voorzien van balkons, grenzend aan de open koer. 

Afb. 22 Hoekwoning aan de zuidkant (thans gesloopt), in: 

Foyers pour invalides de guerre et autres victimes du devoir, 

1933, p. 30 

De woningen aan de zuidkant van de Ter Rivierenlaan uit 1923 en 1926 werden 

opgetrokken in een bouwstijl, sterk geïnspireerd door de Engelse cottagestijl. Door de 

beperking van de woningen tot twee bouwlagen en de introductie van privaatwegen, 

leken ze deels te beantwoorden aan het ideaal in het interbellum van een vrijstaande 

(villa) woning met tuin, met uitzondering dat het hier ging om halfopen bebouwing en 

verdoken meergezinswoningen.
375

 Bovendien vertoonde het grondplan nog steeds een 

typisch 19
de 

eeuwe indeling van een (burger)woning, met een slechts beperkt comfort. 

Zo waren in de woningen slechts de meest noodzakelijke ruimtes aanwezig, waardoor 

ze veel weg leken te hebben van zogenaamde ‘noodwoningen’. 

Het beperkte en onregelmatige terrein aan de noordkant van de Ter Rivierenlaan, liet 

geen halfopen bebouwing toe. Hierbij werd noodgedwongen afgestapt van het ideaal 

van villabouw in het groen, door het overgaan tot woningen van drie bouwlagen en het 

weglaten van privaatwegen. De meergezinswoningen kregen hierdoor meer het karakter 

van appartementsbouw, wat nog eens versterkt werd door de introductie van balkons en 

open koeren, die fungeerden als lucht- en lichtschachten, tevens gepaard gaande met de 

voorziening van sanitaire ruimtes op elk afzonderlijk verdiep. De gevelarchitectuur was 

nog steeds geïnspireerd door de Engelse cottage, alleen was al een sterke versobering 
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van het geheel waarneembaar, waarbij de verticale geleding extra benadrukt werd door 

het accentueren van de geveltoppen met pseudovakwerk.  

De hoekwoningen vervolledigden in 1932 niet alleen de tuinwijk ‘Heldenstad’. Ze 

vormden tevens het eindproduct van een evolutie in samenstelling en bouwstijl die bij 

de bespreking van de voorgaande woningen merkbaar was. De meergezinswoningen 

beschikten nu over een traphal die als aparte entiteit fungeerde, waarbij alle 

woonverdiepingen als volwaardige appartementen mochten worden beschouwd. Vooral 

in het grondplan van de woning aan de zuidkant was het modernisme voelbaar, door de 

aanwezigheid van een grote centrale hal waaraan alle overige ruimtes van de verdieping 

grensden. De kamer die zich achter de vooruitspringende hoektravee bevond, kreeg 

sterk het karakter van een ‘livingroom’, mede door haar directe aansluiting met de 

keuken. De gevelarchitectuur van de hoekwoningen beschikten nog steeds over 

kenmerken van de Engelse cottagestijl, maar met verschil dat deze laatste bouwstijl niet 

langer getrouw werd nagebootst, integendeel. De Lange ontleende enkele kenmerken 

aan deze bouwtraditie en paste ze op een eigenzinnige, vernieuwende manier toe. 

Hierdoor bekwam hij een nieuwe regionale bouwstijl, zoals die door de N.V. Foyers 

pour invalides de la guerre omschreven werd als: ‘établi dans le style flamand 

modernisé’.
376

 Zo merken we in zijn ontwerp van deze laatste woningen sterk de 

invloed van de ‘landaardstijl’ op, zoals die door De Bouwgids sterk werd gepromoot. 

Afb. 23  Elke woning afzonderlijk kreeg 

een herdenkingsplaat aan de voorgevel, net 

onder het raam van de eerste verdieping, 

in: Foyers pour invalides de guerre et 

autres victimes du devoir, 1933, p. 41 

Met het voorzien van opvang van de 

oorlogsinvaliden, in de vorm van 

tuinwijkwoningen met de nodige 

aandacht voor comfort en hygiëne, was 

het streefdoel van de stichting slechts voor de helft vervuld. De tuinwijk diende 

eveneens als ‘levende’ herdenking te fungeren voor de getroffen oorlogshelden. Daarom 

heette de tuinwijk voortaan ‘Heldenstad’ en werd elke afzonderlijke woning 

geassocieerd met een welbepaalde oorlogsheld, door het aanbrengen van een 

gegraveerde plaat aan de voorgevel (afb. 23).
377
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IV.5. Bijdrage tot de Wereldtentoonstellingen van 1930 en 1935 

Samen met Frans Blockx realiseerde De Lange de tentoonstellingswijken ‘Oud België’ 

en ‘Oud-Brussel’, respectievelijk op de wereldtentoonstellingen van Antwerpen (1930) 

en Brussel (1935). Hoewel historische reconstructies reeds in het laatste kwart van de 

19
de

 eeuw opgang maakte op diverse tentoonstellingen in het buitenland, zou België 

zich als een echte trendsetter op het gebied van historiserende reconstructies bewijzen. 

Zo realiseerden Frans Van Kuyck, Max Rooses en August Possemiers reeds in 1894 de 

tentoonstellingswijk ‘Oud Antwerpen’, die het ideaalbeeld van het Antwerpen uit de 

Gouden Eeuw moest scheppen. In 1897 realiseerde Victor Merckx-Verellen de 

reconstructie ‘Bruxelles Kermesse’ op de wereldtentoonstelling in Brussel, waar in 1910 

het succes nogmaals werd overgedaan. Luik volgde in 1905 met ‘Vieux Liège’ en Gent 

had in 1913 zijn ‘Oud Vlaenderen’. Eigen aan al deze initiatieven was de 

nauwgezetheid waarmee de voorbeelden van lokale architectuur werden heropgebouwd. 

Doorgaans werden deze initiatieven dan ook gedragen door traditionalistisch ingestelde 

(architectuur) middens en uitgetekend door belangrijke architecten en kunstenaars. Dit 

soort historiserende reconstructies diende niet enkel als een vorm van escapisme te 

midden van de moderniteit en het vooruitgangsideaal van de rest van de 

wereldtentoonstelling. Tevens hadden ze historisch-wetenschappelijke pretenties. 

Voorts vormden zij, door hun specifieke invulling en gebruik, de amusementsoorden bij 

uitstek voor de tentoonstellingsbezoekers.
378

  

                                                           
378

 D. LAUREYS, S. MIGOM, Van sprookjestuin tot modelstad. Antwerpen 1930 en de 

tentoonstellingswijk, 56-57. 
379

 M. NAUWELAERTS, De droom van de Metropool. Antwerpen en de wereldtentoonstellingen, in: De 

panoramische droom. Antwerpen en de wereldtentoonstellingen 1885-1894-1930,  61. 
380
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Afb. 24 Affice Wereldtentoonstelling 1930, in: De panoramische 

droom van M. Nauwelaerts, p. 55 

De Wereldtentoonstelling in Antwerpen opende op 26 april 1930 

met het thema, ‘Koloniën, Zeevaart en Vlaamsche Kunst’ 

(afb.24). Welke de meest voornaamste activiteiten van de stad tot 

haar essentie herleidde, met name scheepvaart, kolonies en oude 

kunst.
379

 De meest besproken en meest bezochte attractie bleek de 

tentoonstellingswijk Oud België te zijn.
380

 



93 

 

De oorspronkelijke plannen van de wereldtentoonstelling waren niet voorzien op ‘de 

evocatie van het verleden’ in de vorm van de wijk Oud België. Dit verklaart waarom 

deze niet binnen de muren, maar buiten de omheining van de tentoonstelling werd 

opgericht. Ten gevolge hiervan diende de tentoonstellingswijk als enige zich niet te 

houden aan het reglementair sluitingsuur, wat zonder twijfel haar populariteit in de hand 

heeft gewerkt.
381

  

Reeds in 1927 werd, op initiatief van enkele ‘oudheidkundigen’ en andere liefhebbers 

van oud stedenschoon, een comité opgericht die tot doel had de realisatie van Frans Van 

Kuyck uit 1894 opnieuw tot leven te blazen, daar zij van mening waren dat een ‘Oud 

Antwerpen’ op de tentoonstelling niet kon ontbreken.
382

 Het initiatief kon bij het 

bestuur van de wereldtentoonstelling maar op weinig bijval rekenen, waardoor de wijk 

er aanvankelijk niet leek te komen.
383

 In 1929 nam Willy Frilling, ondervoorzitter van 

het Uitvoerend Comité van de wereldtentoonstelling, het initiatief om de voorlopige 

plannen voor een ‘Oud Antwerpen’om te vormen tot ‘Oud België’ waarbij de 

tentoonstellingswijk een staalkaart zou aanbieden van s’lands meest karakteristieke 

historische gebouwen. Wat tevens passend zou zijn voor het ‘Eeuwfeest’, het 100-jarige 

bestaan van België, die bijkomend met de wereldtentoonstelling van 1930 gevierd 

werd.
384

  

De uiteindelijk bouw van Oud België werd gerealiseerd door de Société Coopérative de 

la Vieille Belgique, met als secretaris Willy Koninckx.
385

  Kunst van Heden-collega 

Francois Frans, tevens één van de belangrijkste promotors van het project, vertrouwde 

architecten De Lange en Frans Blockx het ontwerp van het paviljoen Oud België toe.
386

 

Op een terrein van vier hectaren realiseerden zij een geheel van 140 gebouwen, 

gegroepeerd in een uitgewerkt stratenpatroon met pleintjes en steegjes, binnenplaatsen- 

en tuinen en een marktplein. Deze moest een wandeling doorheen de geografie en 

(architectuur-) geschiedenis van België mogelijk maken (afb.25).
387
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Afb. 25 Oud België, in: Van Sprookjestuin tot 

modelstad van D. Laureys en S. Migom, p. 63 

Desondanks het feit dat Oud België evenzeer 

historische en wetenschappelijke pretenties 

bezat, was die verschillend van Oud 

Antwerpen uit 1894. Waar men bij deze laatste 

vanuit historische documentatie poogde een 

‘vervlogen Antwerpen’ te reconstrueren, richtten de architecten bij Oud België zich in 

de eerste plaats op materiële overblijfselen. Bestaande gevels, zoals die van een 

Mechelse woning ontworpen door Luc Faid’herbe in 1684, werden heropgebouwd. 

Henri Vaes stelde zelfs eigen restauratietekeningen ter beschikking.
388

 Uit bestaande 

elementen werden eveneens nieuwe gehelen opgericht, met als doel een harmonieus 

zicht te bekomen. Doordat het initiatief vrij laat tot stand kwam, moest het project in 

versneld tempo opgericht worden. De bouwwerken werden daarom verdeeld in negen 

loten en uitbesteed aan de firma’s Vooruitzicht, Liebaert en Herbiet.
389

  

Vlakbij de hoofdingang en de tentoonstellingswijk van Oud België werd tevens het 

sierlijke paviljoen van Kunst van Heden op het Eeuwfeestplein opgericht, opnieuw op 

initiatief van enkele bestuursleden van de kunstvereniging. Haar bijdrage bestond uit 

een reeks afzonderlijke tentoonstellingen gewijd aan enkele leden van de vereniging, 

waaronder Eugène van Mieghem, Frits Van den Berghe en Edgard Tytgat.
390

 Wellicht 

had ook hier De Lange de hand in het ontwerp van het paviljoen. In het memoriam van 

de architect uit 1948, omschrijft Kunst van Heden zijn bijdrage tot Oud België als volgt: 

“Jozef de Lange, die onze oude provincies had doorkruist, maakte toen een prachtige keuze 

van typisch Vlaamse en Waalse gevels,d ie hij heropbouwde met een handigheid en een zin 

voor evenwicht, die ieders bewondering afdwongen.”391 

Reeds in 1926 was door de Belgische regering beslist dat Antwerpen, samen met Luik, 

in 1930 een dubbeltentoonstelling mocht houden, waarbij de onderwerpen over beide 

steden verdeeld zouden worden. In 1935 zou het aan de beurt zijn van Brussel om een 
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grote wereldtentoonstelling te houden.
392

 Deze beslissing kwam er na een conflict 

tussen alle drie de steden om de wereldtentoonstelling in 1930 in hun stad te mogen 

houden. Gezien de derde Antwerpse wereldtentoonstelling aanvankelijk samenviel met 

het beginjaar van de Eerste Wereldoorlog, werd in 1930 de koek dus verdeeld tussen het 

Antwerpse havengebied en de Luikse industriële regio. Brussel, die had gehoopt een 

wereldtentoonstelling te kunnen houden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 

België, moest wachten tot 1935 om haar ‘Exposition universelle et internationale’ op te 

richten.
393

 Zij had als doel ‘de présenter TOUS les produits de TOUS les pays.’
394

  

Afb. 26 Zicht op Grand Palais, in: 

livre d’or de l’Exposition, 1935, p. 42 

 

 

 

 

 

 

 

De Wereldtentoonstelling in Brussel opende op 17 april 1935 en vond plaats op de 

Heizel-plateau (afb. 26).
395

 Waar tijdens de Wereldtentoonstelling van 1930 in 

Antwerpen het Eeuwfeestplein het centrum van het tentoonstellingsterrein vormde, was 

dit in Brussel het geval voor het monumentale Grand Palais. Deze zou opnieuw 

gebruikt worden tijdens de Brusselse expo van ’58, waar de herinnering aan Heizel-

toegangspoorten uit 1930 zou blijven nazinderen.
396

 Veel meer dan het geval was op 

wereldtentoonstellingen van 1930 en 1937 (in Parijs) zou het modernisme op de 

Brusselse tentoonstelling sterk vertegenwoordigd worden.
397

 

Het overweldigende succes van Oud België zette het bestuur van de Brusselse 

wereldtentoonstelling in 1935 er toe aan om voor hun tentoonstellingswijk Oud Brussel 

opnieuw beroep te doen op De Lange en Frans Blockx voor het ontwerp van een 
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gelijkaardige site. Daarnaast werden zij ook gevraagd voor het construeren van de 

Heizel-toegangspoorten op het tentoonstellingsterrein.
398

 Voorts behoorde de architect 

tot het inrichtingscomité van ‘Klas XVII Moderne Kunst-Architectuur’, samen met 

ander bekende architecten zoals Jos Smolderen (hoofdarchitect van de Antwerpse 

wereldtentoonstelling in 1930), Victor Bourgeois en Emiel Van Averbeke.
399

 

Afb. 27 De Lange en Frans Blockx realiseren 

samen Oud Brussel, in: livre d’or de l’Exposition, 

1935, p. 58 

De uiteindelijke bouw van Oud Brussel werd 

gerealiseerd door de Société des Amis du Vieux 

Bruxelles.
400

 Op een terrein van bijna vier 

hectaren richtten de De Lange en Frans Blockx 

een evocatie van het Brusselse Quartier de la 

Cour op, uit de periode van Karel van 

Lotharingen, landvoogd van de Zuiderlijke 

Nederlanden, eind 18
de

 eeuw (afb. 27).
401

 Waar men in Oud België de vestinggracht van 

de voormalige Brialmontomwalling gebruikte om een ‘minnewater’ te creëren,
402

 greep 

men voor Oud Brussel enkele plaatselijke waterbronnen aan om een zijarm van de 

Brusselse Senne te reconstrueren.
403

 Zoals altijd het geval was voor historische 

reconstructies op wereldtentoonstellingen, kwam Oud Brussel tot stand aan de rand van 

het eigenlijke expositieterrein.
404

 

Een tweede bouwproject waaraan architect De Lange en Frans Blockx op de 

wereldtentoonstelling van 1935 deelnamen, betrof het Palestijnse paviljoen Israël en 

Palestine, gelegen tussen die van Iran en Egypte. Opdrachtgevers waren het comité 

België-Palestina, het Joods Agentschap en de Zionistische Federatie van België.
405

 In 

                                                           
398

 J.F. BUYCK, In dienst van de kunst. Antwerps mecenaat rond Kunst van Heden (1905 – 1959): 

retrospectieve tentoonstelling, 84. 
399

 Livre d’Or de l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles de 1935,  56-57 en LHA, Archief 

Flor Van Reeth (R286/B2), nr.178890/203 : brief van Jef de Lange aan Flor Van Reeth, 6 maart 1935. 
400

 Ibid., 57. 
401

 Ibid., 552. 
402

 D. LAUREYS, S. MIGOM, Van sprookjestuin tot modelstad. Antwerpen 1930 en de 

tentoonstellingswijk, 60-61. 
403

 Livre d’Or de l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles de 1935, 552. 
404

 E. MATTIE, Wereldtentoonstellingen, 157. 
405

 Joods Agentschap werd, op vraag van de Volkenbond, in 1922 opgericht en diende bij deze laatste de 

belangen van de in Palestina levende joden te verdedigen. De Zionistische Federatie van België werd in 

Antwerpen opgericht en had als doel alle zionistische organisaties in België te verenigen. Bovendien 

maakte ze deel uit van de grote internationale koepelorganisatie, de Zionistische Wereldfederatie. (V. 

VANDEN DAELEN, Laten we hun lied verder zingen: de heropbouw van de Joodse gemeenschap in 

Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog (1944-1960), 224-225). 



97 

 

een artikel die in april 1935 in Réalisation verscheen, pleitte de zionistische militant 

Bentzel Averbouch nog voor de oprichting van een Palestijnse paviljoen op de 

Brusselse Wereldtentoonstelling van 1935.
406

 

“La participation palestinienne doit constituer la representation du génie juif aux yeux des 

trente pays qui participant à cette manifestationgrandiose qu’est l’Exposition de Bruxelles 

1935. (…) L’organisation de la participation palestinienne est une tâche considerable. Elle 

a besoin du concours éclair de tousnos amis, sans distinction d’opinions. Elle doit 

constituer une representation digne du judaïsme, digne de la Palestine et digne de 

l’Exposition de Bruxelles 1935. Nous espérons que la chose sera comprise de tous: que le 

judaïsme mondial, que le judaïsme palestinien nous apporteront leur appui. Nos amis de 

Belgique ne doivent épargner aucun effort pour que le pavillon qui s’érige au Heysel 

atteigne son but. Le talent de M. l’architecte de Lange va réaliser le cadre nécessaire. Les 

collectivités de la Palestine, les artistes d’Eretz-Israël, les institutions officielles doivent 

nous faire parvenir tout ce qui doit constituer le décor et le contenu du pavillon.”407 

Afb. 28 Palestijns paviljoen, in: livre d’or de 

l’Exposition, 1935, p. 489 

 

 

 

 

Het comité, dat belast was met de oprichting van het paviljoen, werd voorgezeten door 

Alfred Goldschmidt en Numa Torczyner. Het ontwerp, uitgedacht door De Lange en 

Frans Blockx, bestond uit een vrij eenvoudige constructie in oriëntaalse stijl, 

opgetrokken in witgepleisterde muren, doorbroken door spitsvormige vensters en 

bekroond door middel van een koepel (afb. 28). Het raamwerk van de spitsvormige 

vensters werd gekenmerkd door decoratieve motieven, telkens afgeleidt van de joodse 

Davidster.
408

  Dit kleine detail onthulde zodoende de Joodse identiteit, verscholen in 

het oriëntaals geïnspireerde bouwwerk, wat aansloot met diens titel Israël en Palestine.  

De verdere inrichting van het paviljoen, bestaande uit een hoofd-en erezaal, werd 

gerealiseerd naar ontwerp van de Palestijnse architect Arjeh El-Hanani. Hierbij werden 
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alle middelen uit de kast gehaald om het welvaren van de joodse gemeenschap in 

Palestina te benadrukken. Het paviljoen diende immers als visitekaartje naar de 

buitenwereld toe, waarbij alle grote verwezenlijkingen van de joodse gemeenschap 

sinds haar vroege kolonisatie in Palestina aan het publiek werden voorgesteld. 

Bovendien kregen de bezoekers de joodse geschiedenis, teruggaand op Bijbelse tijden, 

op een dienblaadje geserveerd.
409

 Hiermee hoopte het paviljoen wellicht haar doel te 

bereiken, met name het propaganderen van een Joodse staat.  

Tot slot dient vermeld te worden dat De Lange eveneens medeontwerper was van het 

project Old Europe op de Wereldtentoonstelling van 1939-1940 in New York.
410
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IV.6. Grafarchitectuur: enkele ontwerpen 

De Lange ontwierp enkele grafmonumenten voor de begraafplaats het Schoonselhof, 

waarvan één tijdens het interbellum, de overige dateren van na de Tweede 

Wereldoorlog. Veelal betroffen het grafmonumenten voor familieleden en gezien zijn 

familie van joodse origine was, kwamen deze op het Schoonselhof op het Jodenperk tot 

stand. Naast die van enkele familieleden, ontwierp architect op dezelfde afdeling ook 

het grafmonument van operazanger en joods flamingant Bernard Tokkie.
411

  

Van grafmonumenten is het moeilijker te achterhalen om welke architect het gaat, dan 

het geval is voor monumentale sculpturen. Dit komt omdat slechts weinig graven 

gesigneerd zijn, tenzij door de steenkapper in kwestie, die vaak als ‘ontwerper’ 

optrad.
412

 Toch vormt De Lange als architect geen uitzondering als ontwerper van 

grafmonumenten. Heel wat architecten hebben ongetwijfeld graftekens ontworpen, 

hetzij eenmalig voor een familielid of een vriend, hetzij meermalig. Van een echte 

specialisatie kan men vermoedelijk niet spreken.
413

 

IV.6.1. Begraafplaats Schoonselhof: het Joden- en kunstenaarsperk 

Aanvankelijk konden de Antwerpse Joden voor hun overledenen terecht op de 

bescheiden parochiale Kiel-begraafplaats. In 1828 had het Antwerpse stadsbestuur 

immers beslist haar joodse bevolking van een eigen begraafplaats te voorzien en had ze 

een deel van de Kiel-begraafplaats aan de Israëlitische Gemeente afgestaan. In tussen 

tijd groeide de Joodse bevolking sterk aan, vooral na 1880 wanneer de Russische 

pogroms een aanhoudende stroom van Oost-Europese Joodse vluchtelingen richting 

Antwerpen teweeg bracht. In het begin van de 20
ste 

eeuw zat de joodse afdeling op het 

Kiel zo goed als vol. Vervolgens kocht de Joods-Nederlandse Henri Frechie voor zijn 

begrafenisvereniging grond aan in Putte, net over de grens in Nederland, waar op in 

1910 de eerste Joodse begraafplaats werd ingewijd.
414

  

Gezien de stedelijke begraafplaats op het Kiel in zijn geheel aan een acuut plaatsgebrek 

leed, werd ook voor de niet-joodse bevolking van Antwerpen uitgezien naar een nieuwe 
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begraafplaats.
415

 Met de woorden: ‘het zal niet alleen een kerkhof zijn, maar 

terzelfdertijd een prachtig wandelpark’
416

 beklonk men in 1911 de nieuwe bestemming 

van het landgoed Schoonselhof. Hiermee werd het voormalige Antwerpse landgoed Het 

Schoonsel omgevormd tot de nieuwe stedelijke (park)begraafplaats. Pas in 1921 werd 

de nieuwe begraafplaats in gebruik genomen.
417

 Weldra werd vanuit de Israëlitische 

kerkenraad verzocht om een ‘bijzondere besloten plaats voor te behouden, waar 

uitsluitend zouden worden begraven de lijken van personen, die den Israëlitische 

godsdienst hebben beoefend.’
418

 Vermits het in feite niet mogelijk was voor eender 

welke kerkenraad- of fabriek een eigen begraafplaats te bezitten of te verwerven, werd 

het Schoonselhof uiteindelijk toch, via een omweg weliswaar, van een joodse afdeling 

voorzien.
419

 

Het bestaan van het kunstenaarsperk daarentegen, werd jarenlang door het Antwerpse 

stadsbestuur ontkend. In de eerste jaren van het bestaan van het Schoonselhof 

herinnerde het college zich maar al te goed hoe snel de Kiel-begraafplaats destijds was 

volgeraakt. Men vreesde dat de situatie op het Schoonselhof weldra niet meer te 

beheersen zou zijn. Dit leidde er toe dat weigeringen werden uitgesproken voor 

kunstenaars. Zo deed De Lange in 1930 in naam van de kunstschilder (en Kunst van 

Heden-collega) Eugeen Van Mieghem (1875-1930) aanvraag om een klein stukje grond 

van het Schoonselhof af te staan om aan de begraafplaats van de overleden kunstenaar 

een eeuwigdurende betekenis te geven. Een ereplaats op het Schoonselhof werd de man 

geweigerd, waarna hij in gewone grond werd begraven.
420

 Zijn grafmonument bevond 

zich op perk 7, maar werd in tussen tijd geruimd.
421

 

IV.6.2. Joodse funeraire architectuur op het Schoonselhof 

Op de oudste joodse graven van het Schoonselhof, die zijn overgebracht van het Kiel, 

staan uiterst eenvoudige stèles, waarvan het opschrift uitsluitend in Hebreeuws. Vanaf 

de 19
de

 eeuw werd het zoeken naar een eigen architectuurstijl, als uitdrukking van de 

herwonnen Joodse identiteit - Joodse emancipatie - in de Belgische samenleving, ook 
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voelbaar in de funeraire architectuur op het Schoonselhof. Zo werd het oriëntalisme, die 

voor de bouw van de synagoge in de Bouwmeestersstraat als inspiratie diende, eveneens 

aangewend voor grafmonumenten, onder meer voor die van de familie Tolkowsky/ 

Moëd. In de loop van de 19
de 

eeuw werden de opschriften bovendien meertalig, waarbij 

als tweede taal vooral het Frans of Nederlands werd gebruikt. De joodse families in 

Antwerpen richtten meestal eigentijdse, westerse grafmonumenten op, waarbij joodse 

symboliek werd afgewisseld met de plaatselijke funeraire symboliek. Tijdens het 

interbellum kwam er op het Joodse perk tevens een opvallende aandacht voor het 

modernisme. In de loop van de 20
ste 

eeuw evolueerde het taalopschrift naar louter Frans 

of Nederlands en werd deze bovendien korter, waarbij naast data, hoofdzakelijk de 

naam van de overledene werd vermeld.
422

  

IV.6.2.1 Grafmonument van zijn schoonfamilie, de Braunschweig’s 

In 1923 ontwierp architect De Lange in opdracht van zijn schoonouders Braunschweig - 

Lang het grafmonument voor zijn jonggestorven schoonbroer Jacques Braunschweig 

(1892-1922).
423

 Enkele jaren later werd zijn vader Moritz Braunschweig, geboren in 

1854 en overleden in Antwerpen in 1924, in hetzelfde graf bijgezet.
424

  

Het grafmonument (afb. 29 en 30) bestaat uit stèle, afgewerkt met voluten naar de 

zijkanten toe, en een afbakening van de begraafgrond met lage muurtjes. Deze wordt 

aan de voorzijde afgesloten door een klein hekje met twee horizontale staven. Het 

geheel werd uitgevoerd in arduin. Florale motieven decoreren de zijstukken van de stèle 

en omkaderen het opschrift. Deze laatste vermeldt het onder meer de namen: Jacques en 

‘Maurice’ Braunschweig.  
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Afb. 29 Grafmonuent Jacques en Moritz 

Braunschweig, perk K, eigen foto, 

december 2012 
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IV.6.2.2 Grafmonument van de familie Tokkie  

Het familiegraf van de Tokkie’s bevindt zich op perk I. Bernard Tokkie (1867-1942), de 

befaamde operazanger en joodse flamingant, kende De Lange wellicht via het Vlaamse 

cultuurleven en de diamantsector in Antwerpen. Voor Bernard Tokkie het Nederlandsch 

Lyrisch Toneel (vanaf 1920 de Koninklijke Vlaamse Opera genaamd) oprichtte en ervan 

directeur werd, ging hij immers uit financiële redenen als diamantslijper aan de slag.
425

 

Het grafmonument (afb. 31 en 32) bestaat uit een stèle, bekroond met een fronton 

waarin de familienaam ‘FAMILIE TOKKIE’ in grote letters werd uitgehouwen, en een 

afbakening van de begraafgrond met lage muurtjes. Het geheel werd in arduin 

uitgevoerd. Het opschrift op de stèle, in het Nederlands afgewisseld met het Hebreeuws, 

vermeldt de volgende namen: MOZES TOKKIE (overleden op 22 december 1927 ‘IN DEN 

OUDERDOM VAN 80 JAREN’), ELISABETH TOKKIE – MULLEN (overleden op 7 februari 

1909), JACQUES TOKKIE (overleden op 21 september 1947, ‘IN DEN OUDERDOM VAN 70 

JAREN’) en BERNARD TOKKIE (overleden op 20 februari 1942 ‘IN DEN OUDERDOM VAN 

72 JAAR’). Wellicht werd het grafmonument door De Lange ontworpen met oog op de 

overbrenging van Tokkie’s familie van de Kiel-begraafplaats naar het Schoonselhof.  

Afb. 31 Grafmonument Bernard Tokkie, 

perk I, eigen foto, december 2012 
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Afb.30 Detailfoto grafmonument, eigen 

foto, december 2012 
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Afb.32 Detailfoto grafmonument, eigen 

foto, december 2012 

 

 

 

 

 

IV.6.2.3 Grafmonument van zijn ouders, De Lange – Snitsler 

Eind de jaren ’40, na zijn terugkeer uit New York, ontwierp De Lange het 

grafmonument voor zijn ouders. Dat blijkt althans uit zijn handtekening op het ontwerp 

van 15 april 1947 dat ingediend werd bij de aanvraag. Een nieuw gedenkteken kwam er 

nadat zijn ouders op de Kiel-begraafplaats dienden ontgraven te worden. In 1898 kocht 

de Israëlitische Gemeente voor de families Snitsler en De Lange een gezamenlijke 

vergunning op het Kiel. Het grafmonument op het Kiel had het uitzicht van twee naast 

elkaar geplaatste, gelijkaardige hoge zwartgraniete stéles.
426

 Hier lagen in  eerste 

instantie De Lange’s ouders begraven: Samuel de Lange en Jeanette Snitsler.
427

 

Daarnaast nog enkele andere familieleden, waaronder Leopold en Nathan Snitsler, voor 

wie De Lange in de periode voor de Eerste Wereldoorlog nog een woning in de 

Begijnenvest ontwierp. Bij de overbrenging van het familiegraf in 1948 van het Kiel 

naar het Schoonselhof, werd de vergunning in tweëen gedeeld, waarbij zijn ouders de 

vergunning De Lange – Snitsler kregen. De vier overige familieden kwamen in het graf  

Snitsler aan de overzijde te liggen.
428

 

De uitvoering van zijn ontwerp gebeurde door de beeldhouwer Clément Jonckheer, 

wiens atelier veel grafmonumenten op het Schoonselhof realiseerde. Blijkbaar zou de 

steenkapper in 1948 van de vergunning Snitsler en De Lange op het Oud Israëlitisch 

gedeelte op de Kiel-begraafplaats een zwartgranieten gedenkteken opgehaalt hebben 

voor de overplaatsing naar het Schoonselhof (op het oorspronkelijk graf stonden er twee 

van zulke graftekens, één hiervan werd gerecupereerd voor de nieuwe begraafplaats van 
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de Snitslers). Op de vergunning uit 1947 staat echt een gedenkteken in arduin 

vermeldt.
429

   

Het grafmonument (afb. 33) bestaat uit een vrij strakke basis (plint en stèle) en is geheel 

uitgevoerd in arduin, waarbij de deksteen op de plint even breed is als de staande 

inscriptieplaat van de stèle. Deze strakheid wordt echter verzacht door middel van 

voluten die een vloeiende overgang vormen van de stèle naar de lagere zijmuurtjes. 

Florale motieven decoreren de bovenzijde van deze voluten evenals die van de stompe 

paaltjes. Op de vier hoeken van de deksteen zijn metalen ringen bevestigd. Het opschrift 

op de stèle is in grote letters uitgehouwen: S. DE LANGE/4 AUG. 1836 –17 JAN. 

1915/JEANETTE DE LANGE – SNITSLER/26 DEC. 1840 – 13 SEPT. 1927.
430

 

Afb. 33 Grafmonument De Lange – Snitsler, 

perk J, eigen foto, december 2012 

 

 

 

IV.6.2.4 Grafmonument van zijn eigen gezin, De Lange - Braunschweig 

De Lange werd aanvankelijk ter aarde besteld in de grafvergunning van zijn 

schoonouders Braunschweig – Lange. Pas in de jaren ‘1950 werd hij overgebracht naar 

een eigen begraafplaats op het Schoonselhof, waar uiteindelijk ook zijn echtgenote 

Alice Braunschweig en hun jongste zoon Paul Maurice kwamen te liggen.
431

  In 

afwachting van het definitieve grafteken werd de arduinen naamplaat met het opschrift: 

J. DE LANGE (18-4-1883/28-1-1948) door, de reeds bovenvermelde, beeldhouwer 

Clément Jonckheer mee overgebracht.
432

 Hoewel het definitieve grafmonument pas 

enkele jaren na het overlijden van De Lange werd opgericht, is het niet ondenkbaar dat 

‘een zelfbewuste architect als hij’
433

 er aanwijzingen voor gaf of er zelfs een ontwerp 

voor naliet. In de sobere krachtige lijnen herkent men in ieder geval de hand van een 
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architect. Op 29 juli 1953 werd uiteindelijk het stoffelijk overschot van De Lange naar 

zijn nieuwe begraafplaats overgebracht.
434

 

Afb.34 Grafmonument, familie De Lange – 

Braunschweig, eigen foto, december 2012 

 

 

 

Het grafmonument (afb. 34) werd bijzonder sober gehouden en bestaat uit een 

rechthoekig arduinen blok die op een plint werd geplaatst, met langs de drie zijden een 

opschrift in bronzen letters: aan de voorzijde staat JOSEPH DE 

LANGE/ARCHITECTE/1883-1948, aan de rechterzijde: ALICE DE LANGE/NEE 

BRAUNSCHWEIG/1889-1972, en aan de linkerzijde: PAUL MAURICE DE LANGE/1914-

1966. Het grafteken is bovendien gesigneerd met CL. JONCKHEER FILS.
435

 

Deze ‘catafalk’, aldus de benaming in de aanvraag tot het oprichten van het 

gedenkteken van de weduwe op 25 augustus, wil een grafmonument zijn in de ware zin 

van het woord. De basisvorm herinnert ons aan een Egyptische mastaba, een 

geometrische vorm met de juiste verhoudingen, met minieme vermelding van de 

identiteit van de overledenen, zonder toevoeging van enige symboliek of decoratie.
 436

 

IV.6.3. Grafmonumenten in hun architectuurhistorische context 

In de loop van de 20
ste

 eeuw was er een geleidelijke tendens naar versobering van de 

ornamentiek, die opnieuw kansen bood aan de toepassing van ‘klassieke symboliek’. 

Deze ‘proto- art deco’ uitte zich in de jaren ‘1910 onder meer in het eigentijds stileren 

van classicistische vormen en ornamenten.
437

 Voorts liep de vormelijke evolutie van de 

funeraire architectuur tijdens het interbellum in grote trekken gelijk met die van de 

architectuur in het algemeen. Zo valt het op dat bepaalde types van grafmonumenten 

lange tijd door gebruikt werden: ‘traditionele’ poorten of kapellen of tempels kwamen 

vooral in de jaren ‘1910 voor, maar werd eveneens in de jaren ‘1920 gebouwd. De 
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meest gevraagde types van grafmonumenten waren echter de stèle en de sarcofaag.
438

 

Deze laatste type behield De Lange voor zijn eigen grafmonument. Zijn overige 

ontwerpen vertrokken vanuit de stèle met opschrift. De stèle kende doorheen het 

interbellum een zekere evolutie, waarbij deze aanvankelijk vrij hoog bleef en 

rechthoekig of rond, en soms driehoekig of veelhoekig afgewerkt werd. Naarmate de 

tijd vorderde ging men de stèle verlagen en verbreden. Een afboording met gestileerde 

rozen werd veel gevraagd (de roos was een vroege art-deco-bloem die thuishoort  in de 

funeraire symboliek).
439

 In lijn hiervan liggen De Lange’s grafontwerpen voor zijn 

schoonfamilie Braunschweig en zijn ouders De Lange – Snitsler, waarbij de stèle lager, 

maar vooral breder werd opgevat. Haar hoekige structuur werd ‘verzacht’ door de 

afwerking met voluten en gestileerde bloem-motieven. Vooral bij het graf van zijn 

ouders valt het contrast goed op tussen het sobere gedenktteken en de gedecoreerde 

omkadering.
440

 Het grafmonument van de familie Tokkie sluit dichter aan bij de meer 

‘klassieke’ en joodse funeraire grafarchitectuur. Waar de grafmonumenten van de 

familie Braunschweig en De Lange – Snitler hoofdzakelijk naamstenen betroffen, 

aangevuld met decoratieve elementen,
441

 zien we bij de familie Tokkie nog steeds de 

toepassing van de typisch joodse Davidsster en het overvloedig gebruik van 

Hebreeuwse letters. Pas in het ontwerp van De Lange’s eigen graf zien we de 

grafarchitectuur tot zijn essentie herleidt. Op het graf komen geen Hebreeuwse letters 

voor, evenmin de toepassing van graf- of  joodse symboliek.
442
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V. Besluit  

Het oeuvre dat Joseph de Lange gedurende zijn loopbaan als architect, weliswaar 

onderbroken door twee wereldoorlogen, bijeenbracht is niet bijzonder groot. Of althans 

in zoverre dat deze is gekend. Gezien van de architect geen persoonlijk archief is 

overgeleverd, vertrok het onderzoek vanuit literatuurverwijzingen en opzoekingswerk in 

het stadsarchief van Antwerpen, waar de architect in zijn leven grotendeels woonachtig 

en werkzaam was. De kans is dus niet onbestaande dat in de toekomst in Antwerpen of 

elders nog zaken zullen opduiken die in verband met de architect kunnen worden 

gebracht. Niettemin biedt het overzicht dat met dit onderzoek werd bereikt een goed 

beeld van wat zijn oeuvre inhield, wie zijn opdrachtgevers waren en welk soort 

architectuurdenken richtinggevend voor zijn ontwerpen was.  

Geschoold in de klassieke en traditionele architectuur van de Academie bleef De Lange 

tot in het interbellum een mengelmoes van neostijlen hanteren. In de vooroorlogse 

periode werd deze afgewisseld met een sobere art nouveau en in de directe naoorlogse 

jaren opgevolgd door een beaux-arts jargon en eclecticisme. In de tweede helft van de 

jaren ‘1920 en begin de jaren ‘1930 drongen iets ‘modernere’ invloeden in zijn oeuvre 

door, waaronder de art deco opgevolgd door het, veelal in Vlaanderen gehanteerde, 

baksteenmodernisme. Opvallend betroffen het telkens bouwstijlen die reeds, of toch 

althans in zekere mate, ingeburgerd waren. Bovendien ontwierp De Lange ook geregeld 

gebouwen vanuit functioneel oogpunt, die daardoor niet in een specifieke stijlcategorie 

kunnen worden geplaatst. Van avant-gardisme valt er in zijn oeuvre echter geen spoor te 

bekennen, innoverende innovaties bleven uit. Wat men wellicht kan omschrijven als een 

soort ‘voorzichtigheid’ of ‘bescheidenheid’, maar in feite een teken was dat de architect 

in eerste plaats ontwierp naargelang de wensen van zijn opdrachtgever. Vooral het 

overvloedig gebruik van daglicht via lichtkoepels, schachten en grote raampartijen 

typeert De Lange’s ontwerpen en getuigt van zijn bekommernis voor de moderne 

normen van hygiëne en comfort in de 20
ste

 eeuwse woning. 

Voorts ontwierp De Lange een zestal synagogen. Wat gezien de context van de 

Belgische synagogenbouw, sinds haar ontstaan in 1854, een vrij hoog aantal betrof. Zijn 

ontwerpen voor de Machsiké Hadass in de Oostenstraat uit 1909 en voor de Shomre 

Hadass op de hoek van de Van den Nestlei uit 1923 bleken het slachtoffer van 

financiële beslommeringen. Aanvankelijk hanteerde de architect een neoromaans 

stijlidioom, in de loop van de jaren ‘1920 volgde een sobere art nouveau en uiteindelijk 

greep hij naar een meer functionele art deco, wat tot uiting kwam in de architectuur van 

de synagoge van Anderlecht. 
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Tot zijn voornaamste opdrachtgevers behoorden de joodse gemeenschap, het 

bedrijfsleven en de stedelijke burgerij, waarvan deze laatste voornamelijk van joodse 

afkomst. Zijn sociaal en professioneel netwerk speelde een belangrijke rol in de 

vorming van zijn oeuvre. Contacten via moederszijde (de diamantairsfamilie Snitsler) 

betekende zonder twijfel een belangrijke springplank voor zijn architectencarrière, die 

reeds in 1903 aanving. In de vooroorlogse periode verwierf de architect voornamelijk 

bouwopdrachten via diamantsector.  

De gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog vormden daarbij een keerpunt, gezien in 

de loop van het interbellum andersoortige bouwopdrachten in de plaats kwamen. De 

naoorlogse periode werd immers gekenmerkt door de Belgische wederopbouw en de 

hierbij horende huisvestingsproblematiek. In de loop van de jaren ‘1920 kwam tevens 

de handels- en dienstensector in Antwerpen tot bloei. Tijdens het interbellum deinde De 

Lange’s sociaal en professioneel netwerk verder uit. Vooral vanaf de jaren ‘1920 sloot 

de architect zich bij talrijke verenigingen en comités aan en nam hierbij vaak de taak 

van secretaris op zich. Zijn vele nevenactiviteiten, waaronder die binnen Kunst van 

Heden, de Centrale en de joodse gemeenschap van Antwerpen, namen zonder twijfel 

heel wat tijd en energie van De Lange in beslag. Dit verklaart het kleine aandeel 

nieuwbouw en grote aandeel verbouwingen, gevel- en binnenveranderingen. Deze 

laatste lieten zich immers gemakkelijker combineren met zijn vele andere sociale en 

politieke activiteiten. Dat de architect zich bewust was van zijn sociale taak, en niet 

alleen als architect, blijkt uit verschillende factoren, waaronder de oprichting van de 

overkoepelende joodse liefdadigheidsinstelling van de Centrale, maar eveneens zijn 

bijdrage tot de ‘N.V. Foyers pour invalides de la guerre’, waarvoor hij in de jaren ‘1920 

de tuinwijk Heldenstad ontwierp. Voorts droeg hij als leerkracht aan de Sociale School 

bij tot de vorming van jongeren tot maatschappelijk assistenten binnen de bedrijfs- en 

huisvestingssector. 

Niet alleen binnen zijn oeuvre vertoont de architect een teruggehoudendheid ten 

opzichte van het avant-gardisme. Ook aan de hand van zijn lidmaatschappij van Kunst 

van Heden en de Kring voor Bouwkunde, en vervolgens die van het tijdschrift De 

Bouwgids vanaf 1909, merken we zijn voorliefde voor de eigen (Vlaamse) regionale 

kunst- en bouwtraditie, waarbij hij zich afzette tegen pastiche-architectuur. De enige 

historische reconstructies waarin de architect de hand in had, waren bestemd voor de 

tentoonstellingswijken Oud België en Oud Brussel op de wereldtentoonstellingen van 

1930 en 1935, die naast hun functie als bezoekersattractie, bijkomend 

wetenschappelijke pretenties hadden. Hoewel De Lange zich tijdens zijn 

studentenperiode bijzonder actief toonde binnen de Kring voor Bouwkunde, blijft zijn 
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exacte bijdrage, als medewerker, tot De Bouwgids onduidelijk. Slechts één artikel van 

zijn hand verscheen immers in het tijdschrift, met name in 1913. Niettemin besteedde 

De Bouwgids-medewerker Edward Leonard, in de naoorlogse periode, talloze malen 

aandacht aan de architect. Uit deze bleek dat het architectuurdenken van De Lange goed 

aansloot met de ideologie van het tijdschrift. Soberheid, constructieve logica, eenvoud 

en doelmatigheid waren zeker criteria die, met oog op de aard van zijn 

verwezenlijkingen, door de architect hoog in het vaandel werden gedragen. Hierin 

school dan ook het sterktepunt van de architect De Lange, wat reeds in 1948 werd 

opgemerkt in het ‘in memoriam’ over de architect in de tentoonstellingscatalogus van 

Kunst van Heden, met name ‘zijn bestendige betrachting tot een eenheid tussen de 

zuivere vorm, de praktische indeling van de vertrekken en de verstandig berekende 

schikking van het geheel.’
443

  

Op die manier slaagde de architect erin om zelf op de meest ondankbare bouwterreinen 

zijn bouwopdrachten tot een goed einde te volbrengen. Zo kan men dus besluiten dat 

architect Joseph de Lange in eerste instantie een architect was die ontwierp in functie 

van de wensen van zijn opdrachtgever en en blijkbaar niet de behoefte of de ambitie  

had om grootse bouwprojecten voort te brengen, vooral als die niet voortkwamen vanuit 

een welbepaald maatschappelijk nut. De architect ontwierp dan wel geen eigen 

architectenwoning, wel voorzag hij tijdig het ontwerp voor zijn eigen grafmonument 

die, met oog op zijn voortgebracht oeuvre, verrassend modern oogde.   
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VII. Bijlagen  

Bijlage I: brief van Jef de Lange aan Edward Craeye 

Bron: Letterenhuis, Archief Kring voor Bouwkunde (K9025/B), nr. 93928/3-5, 14 

november 1903. 

Recto: 

J. DE LANGE 

ANVERS 

Avenue du Sud, 119 14 November 1903 

Aan de Algemeene Vergadering van den Kring voor Bouwkunde 

Mijne Heeren, 

Veroorloof me, gedurende eenige oogenblikken uwe aandacht in te roepen, voor feiten in 

het ‘ware’ daglicht te stellen, gebeurd tusschen een uwer oudste leden en uw tegenwoordig 

bestuur. Ik ben zoo vrij u de zaak in kwestie in z’n geheel voor te leggen, en ik zeg 

nogmaals de ware toedracht te verhalen, wetende, deze opzettelijk, reeds verschillende 

malen gedraaid en gedurig, slechts in mijne nadeel, verteld en behandeld wordt – 

Als lid en schrijver van onzen kring bezocht ik natuurlijk het lokaal waarin, ge nu ook 

weder uwe vergadering belegt, en had ik weet niet hoe, een liaison aangeknoopt met de 

meid;  een feit dat op zich zelf beschouwd, hoegenaamd geen kwaad is, : mensch is 

mensch, (zoo leest de leer der liefde!) – 

Eerste zonde door mij bedreven. Ten tweede ontleende ik bij de eigenaaresse van het café 

fr 5. – nog wel om een boodschap voor den kring te doen) en gaf deze eenige dagen later 

aan genoemde dame terug. 

Dit is de thesis, nu komen de bestuurskwesties. –  

Genoemde zaken kwamen Voorzitter voornamelijk en ondervoorzitter en verdere 

bestuursleden ter oore: maar wel door kwaadsprekerij van een beroovende, leugenachtige, 

babbelzieke vrouw. Het Bestuur bestaande uit de tegenwoordige leden n.l. Goeyvaerts, 

Dermond en (…) waren tegenwoordig. (ontbraken de heer Hinoulst en de 

ondergeteekende: natuurlijk in m’n tegenwoordigheid durven ze zoo iets niet zeggen en 

doen)  

Genoemde drie heeren waren het eens dat de feiten door mij bedreven  

Verso:  

eeraantastend voor de Kring voor Bouwkunde waren, en lieten door m’n toevallig 

aanwezenden vriend Gerard de Ridder, mij de boodschap weten, dat, indien ik m’n ontslag 

niet gaf, ik het gewoon weg, zouden krijgen. Deze boodschap ontvangen hebbende, schreef 

ik in datum van 18 oct m’n ontslag. Hierop ontving ik niet het minste antwoord, van uw 



 

 

Bestuur (gelieve deze brief op te eischen) 

Bij rijker overleg vond ik verkeerd gehandeld te hebben met dit overhaald ontslag  en 

schreef in datum van 1 november l.l. een zeer beleefd en nederigen brief, mijn onrecht 

bekennend door toe te staan dat m’n handelswijze enigszins verkeerd was en riep formeel 

m’n ontslag terug. Ik wilde dus beslist lid van den Kring blijven: Kring waarvan ik (al zeg 

ik het zelf) een der ijverigste leden was.  Wie bezocht regelmatig de vergaderingen? Wie 

kwam zooveel maar immers in z’n macht was? De andere bestuursleden! Daar hebben we 

bewijs (?) van. 

Hierop ontving ik als antwoord volgens schrijven. Ik schrijf in z’n geheel af: 

8 novemb. 03 

Geachte collega, het spijt mij u te moeten melden dat de beslissing door de 

bestuursvergadering van gisterenavond genomen na lezing van uw geëerd schrijven van 1e 

(?): dezer zijn vroeger besluit onwederroepelijk behoudt. 

De redens welke u hebt doen gelden door het bestuurslid in kwestie zijn als onvoldoende 

door het bestuur aanschouwt geworden. 

Aanvaard mij 

Was geteekend 

De schrijver H. Berger 

Ik sommeer het bestuur m’n schrijven van 1 november voor te lezen. Het bestuurslid de 

Heer Hinoulst heeft gezegd wat hij wist en was het u zedelijke plicht (vooral voor de 

vrome heeren) de schuldige eerst zelf te hooren en dan te oordeelen. Maar dat durft ge niet. 

Maar spreken zal ik! De boodschap door den heer de Ridder was natuurlijk niet officieel, 

maar wel officieus (begrijp goed dit verschil Heeren) en heeft het bestuur de zaak willen 

doodzwijgen om mij over te halen m’n ontslag te nemen: hetgeen ik te overhaastig deed, 

doch nog eens formeel introk. 

Recto:  

In gevolg nu van uwe beslissing waarover gij mij in uw schrijven van 8 novb l.l. spreekt, 

die ken ik officieel niet. Maar ik raad hem. 

Gij wilt mij mijn ontslag geven. Het Bestuur wil een te lastig wordend wat te veel 

critiseerend lid, wat vrij denkend mensch, uit zijn midden en uit den kring icardeeren, en 

dit gemotiveerd door reeds bovengenoemde (…) lang tongige vrouwenpraat. Of door de 

geldkwesties. 

Zoudt ge nog, op uwe eer af, heeren goeyvaerts en Dermond uw tegenwoordige algemeene 

vergadering durven (…) (zoals gij dat deed) dat om mij ooit één woord gerept hebt, over 

deze geldkwestie en mij gesproken hebt deze 5 fr. terug te geven. Durft ge dat? Heer van 

durven is geen sprake, ge kunt niet. Want het is niet waar! Dat gij mij dit gezegd hebt. Als 

ik geld ontleen (het was nog wel indirekt voor den kring) is het mijn zaak en niet de uwe 

heeren. Ik moei me niet met uwe persoonlijke zaken, of wel soms? 

Ik geloof niet dat deze kwesties aan de vrijdenkende, breedeziende en onbevooroordeelde 

leden reden zal geven mij mijn ontslag niet te willen laten intrekken. (het is nog niet eens 

noodig !! dat leg ik verder uit) 

Voor de bekrompenere verwijs ik naar de Bijbel en het geval tusschen Jezus en de 



 

 

ontuchtige  

vrouw en z’n gevleugeld woord: wien zal de eerste steen werpen en verder naar Mattheus 

VII vers 3 en 5.  Ik geloof niet u gekwetst te hebben, heeren, door een voorval uit het 

Jongelingsleven, ik ken u te goed en uwe breede, rechtschapen gedachten. (zoo ja, …) 

Nu zal ik eens uitleggen waarom ik nog niet eens noodig heb m’n ontslag in te trekken en 

nog altijd lid van uwen kring ben. De heeren bestuurders, die met het reglement in de hand  

Verso:  

des kring en willen redden, zal ik nu eens leeren hun reglementen toepassen (ze zouden 

goed doen voor ze ze toepassen ze eerst eens te lezen, dan zouden ze zich niet zo 

belachelijk maken). 

Lees a.u.b. bl. Heeren eens blad 10 art 31 1e alinea van de door de algemeene vergadering 

van 23 februari 1903 aangenomen statuten. 

Ik citeer: 

Uitsluiting art 31. Leden die den Kring op eenige wijze nadeel berokken of aan ‘Eer en 

Plicht te kort komen kunnen bij twee derden (2/3) der geldige stemmen uitgesloten 

worden’ 

Is het reglement gevolgd? Is dat geschied, neen onder de kliek is alles besloten geworden. 

Maar de vergadering zal oordeelen en gij heeren bestuurders sommige uitgestorven (?) zal 

ik dan het reglement leeren toepassen.  

“Past nu toe!! Maar goed! Lees ook bladzijde 9 art. 20. 

“Er kan geen beslissing genomen worden in de eerste zitting dan met de meerderheid (door 

gebruik geconsacreerd (?) getal 2/3) dit (…) bij! 

“In de volgende zitting is het gelijk hoe groot het getal is. 

Zoo past men reglementen toe en niet arbitrair naar bestuurders goeddunken. 

Ik eisch, als lid, officiële mededeeling der uitslag en de namen der aanwezige lede voor 

controle of de verkeerde leden in getal aanwezig waren. 

Zoo versta ik het! Heeren!  

Oordeelt nu vergaderde leden en ik leg mij er bij neder (misschien) 

Ik denk dat mijn zonde niet zo groot is mij zoodanig te straffen (als ik het zoo moet 

noemen) geen deel meer te kunnen maken van uw kring die mij werkelijk te lief is. 

Ik vraag excuus voor de heftigheid van dit schrijven. Het komt van zelf. Ik reken op de 

rechts en vriendschap gevoelens der leden. 

Met de meeste achting, 

Jef de Lange 
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VIII. Catalogus  

VIII.1. Nieuwbouw (N) 

N1904/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Bijkomende architect(en) 

Huidige toestand 

Stijl 

 

1904 

Pelikaanstraat 76-78 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

N.V. Beurs voor Diamanthandel 

G. de Ridder 

Gesloopt  

Art Nouveau (met sezession-accenten) 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1904/1598 

Literatuur: AERTS W., DE CEULAER R., GRIETEN S., Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie 

Antwerpen: arrondissement Antwerpen, Antwerpen: Antwerpen, Provincie, provinciebestuur, 1990. 

Beschrijving: beursgebouw, telde twee bouwlagen en bestond uit drie structuren, waarvan de middelste een 

grote beurszaal (veruitwendigt in de gevelarchitectuur door middel van grote boogramen). De hoofdgevel gaf 

toegang tot burelen. Een lagere deur, rechts van de grote ingang, leidde waarschijnlijk naar een 

kelderverdieping. Langs de andere zijde van de beurszaal was een woning (vermoedelijk een 

congiërgewoning).  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1904/1598) 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdgevel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto hoofdgevel beursgebouw, 1904, in: Beurs voor 

diamanthandel Antwerpen 1904-1979  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevel van de bijhorende woning  

 

Zijgevel en doorsnede van de hoofdgevel 

 

De grote beurszaal, 1904, in: Beurs voor 

diamanthandel Antwerpen 1904-1979, p. 12 Gevel met zicht op de grote beurszaal  

  



 

 

N1904/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1904 

Waalsekaai 7 (8
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

S.A. Drogueries et Huileries Anversoises 

Gesloopt 

Traditionalisme  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1904/2364 

Beschrijving: stalling voor vier paarden 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1904/2364) 

 

 

Links- en rechtsboven: voorgevel en doorsnede 

Linksonder: grondplan 

 

 

 

 

  



 

 

N1906/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1906 

Oostenstraat 29-30 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

J. S. Eisenmann 

Deels bewaard/verbouwd 

Art nouveau 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1906/1921 

Enkel bouwplannen van de kelder en het gelijkvloers 

Literatuur: Jubelalbum Kring voor Bouwkunde 1900-1910, Antwerpen: De Vos en Van der Groen, 

[1910], 77. 

Beschrijving: twee burgerwoningen, van telkens drie bouwlagen onder hellend dak. Woning nr. 29 

(links) heeft een bredere gevel dan woning nr. 30 (rechts). Gevel van nr. 29 werd in 1970 verbouwd 

n.o.v. architect Plompen, maar behield zijn oorspronkelijke gevelindeling (SAA, Modern Archief, 

bouwdossier nr. 18/53649). Gevel van nr. 30 werd lichtjes gewijzigd in 1907 n.o.v. architect J. De 

Weerdt (SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1907/823).   

Het grondplan van het gelijkvloers van beide woningen vertonen een typisch 19
de 

eeuwse indeling 

van een burgerwoning. Nr. 29: smal travee verleent toegang aan traphal met dwarsliggende trap en 

breder travee waarachter een ontbijtkamer zich bevindt. Keuken langs tuinzijde geeft zicht op 

binnentuin. Deur links in de gevel van nr. 29 verleent toegang tot een gang die de volledige diepte 

van het woonperceel doorloopt. Deze komt eerst uit op een gebedshuis (‘oratoire’) die in rechtstreeks 

verbinding staat met de binnentuin van woning nr. 29 en vervolgens op een grote tuin. Nr. 30: smal 

travee verleent toegang tot traphal en breder travee waarachter achtereenvolgend salon en eetkamer 

zich bevinden.In het verlengde van de gang bevinden zich nog een W.C. en keuken.   

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1906/1921) 

 

 

 

Grondplan kelderverdieping en gelijkvloers van 

aanpalende woningen nrs. 29-30 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto woningen nrs. 29-30, ca. 1910, in: 

Jubelalbum Kring voor Bouwkunde 1900 – 1910  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto woningen nrs. 29-30, eigen foto, december 

2012 



 

 

N1906/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1906 

Antoon Van Dyckstraat 49 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Isidore Rosenblum 

Verbouwd  

Neoclassicisme  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1906/2145 

Bronnen: Jubelalbum  Kring voor Bouwkunde 1900-1910, Antwerpen: De Vos en Van der Groen, 

[1910], 77. 

Beschrijving:  burgerwoning, van drie bouwlagen onder plat dak. Het grondplan vertoont een typisch 

19
de

 eeuwse indeling van een burgerwoning, met smal travee die toegang verleent aan traphal en breed 

travee waarachter achtereenvolgend salon, eetkamer en veranda zich bevinden. In het verlengde van 

de traphal ligt een werkkamer (‘office’), vervolgens keuken en wasplaats. De eerste verdieping bestaat 

uit twee slaapkamers, met langs straatzijde een badkamer. In het verlengde van de trap bevinden zich 

een naai- en kinderkamer. De tweede verdieping bestaat uit kinder- en logeerruimte, aansluitend 

zolderkamer met lichtkoepel en twee slaapkamers voor inwonend personeel.  

De gevel vertoont een klassieke 19
de

 eeuwse indeling en werd in 1961 n.o.v. architect P. Hertogs deels 

gewijzigd. Zo werd de gevelindeling op het gelijkvloers veranderd en van garagepoort voorzien. De 

bovenste bouwlaag bleef ongewijzigd (SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/43213). 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1906/1921) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto woning, ca. 1910, in: Jubelalbum 

Kring voor Bouwkunde 1900 – 1910  

  



 

 

N1908/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1908 

Lange Van Ruusbroecstraat, naast 18 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

S.A. Librairie Anversoise 

Gesloopt  

Art nouveau  

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen 

SAA 

1908/528 

Enkel bouwplannen van voor- en achtergevel 

Beschrijving: twee burgerwoningen,van telkens drie bouwlagen onder hellend dak, waarbij de gevel 

van de linkerwoning breder is dan die van de rechterwoning. Opvallend is de ruime aandacht voor 

grote ramen, zowel in de voor- als achtergevel van beide woningen. Langs tuinzijde heeft de 

(smallere) rechterwoning een achterbouw van twee bouwlagen, waarachter een deel van de (bredere) 

linkerwoning zich verschuilt. Het dak van de linkerwoning vertoont een groot venster, die wellicht 

wijst op de aanwezigheid van een lichtschacht die het voorhuis van het achterhuis scheidt. 

Linkerwoning beschikt tevens over een veranda, met zicht op binnentuin/koer.  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1908/528) 

  

 

 

 



 

 

N1908/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1908 

Lamorinièrestraat 82 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

S. Zwejer en Henri Wellner 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1908/1462 

Beschrijving: atelier en binnenveranderingen 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1908/1462) 

 

 

Bestaande gelijkvloers en 

veranderde gelijkvloers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelijkvloers en 1
ste

 verdieping 

(voorbouw): met aanpassingen in 

het geel angeduidt 

  



 

 

N1909/1 
Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1909 

Oostenstraat, naast 42 

2018 Antwerpen 

A. Wolff (Machsiké Hadass) 

Nooit uitgevoerd 

Neoromaans 

Archief 

Dossiernummer  
SAA 

1909/2095 

Beschrijving: synagoge 

Plattegrond van de synagoge uit een driebeukig, hallevormig schip met aan drie weerszijden 

omlopende galerijen. De gebedsruimte wordt voorafgegaan door een voorportaal en afgesloten door 

een halfronde absis, waarachter zich nog een stadskoer bevindt. Een tongewelf overspant dan wel het 

schipgedeelte, doordat de zwaartekracht kan worden afgeleid naar de zijbeuken (en vandaar naar de 

buitenste muren), ontstond een meer open structuur, dan het geval was voor de synagogen in 

Oostende en in de Hoveniersstraat.  

Opnieuw werd de Lange geconfronteerd met een bouwperceel ten midden van een woonblok. Gezien 

de gevelbreedte van het bouwterrein, had de architect hier net iets meer speling in de uitwerking zijn 

ontwerp. Zo creëerde hij aan weerszijden van het hallevormig schip zijtraveeën van één bouwlaag die 

moesten fungeren als zij - ingangen en in feite een buffer vormden tussen het eigenlijke 

cultusgebouw (= hallevormig schip) en de omringende huizen. Deze zijgangen lopen door in de 

volledige diepte van het de plattegrond en eindigen in de open stadskoer. Daarnaast sluiten de 

zijgangen aan op het voorportaal en de ruimtes langs weerszijden van de absis. Deze ruimtes 

betreffen hoofdzakelijk sanitaire voorzieningen, maar eveneens een kamer voor de rabbijn. De 

zijgangen maakte het mogelijk voor de (mannelijke) kerkgangers zich snel te verspreiden over de 

hele binnenruimte van de synagoge zonder de gebedsdienst te storen. In de gemeenschappelijk muur 

werden ramen geplaatst zodat de zijgangen mee zouden kunnen profiteren van het binnenvallend 

daglicht in het schipgedeelte. Doordat de zijtraveeën slechts één bouwlaag hoog waren, was er 

eveneens de optie om op de eerste verdieping, ter hoogte van de damesgalerij, ramen te creëren. Deze 

brachten kennelijk te weinig daglicht met zich mee, aangezien De Lange opnieuw glas-in-loodramen 

in de overwelving liet plaatsen, die de binnenruimte van een zenithale verlichting voorzagen. Het 

voorportaal werd, dankzij het regelmatige bouwperceel, rationeel ingedeeld in:  een vestibule, 

trappenruimte die leidde naar de damesgalerij, vergaderzaal en vestiaire. De eerste verdieping was 

volledig gemaakt op maat van de vrouwelijke kerkgangers bestaande uit: een damesgalerij en, 

wederom, sanitaire voorzieningen. De plattegrond vertaalt zich naar het gevelfront. Deze bestaat uit 

een drieledige opbouw met hoogoplopende middenpartij, geflankeerd door een dubbeltorenfront. 

Langs weerszijden van het gevelfront bevinden zich de zij-ingangen die slechts één bouwlaag hoog 

zijn. Dit contrast in hoogte tussen het dubbeltorenfront en de lager gelegen zij-ingangen versterken de 

monumentale allure van het gebouw, waar het deze wellicht door een gebrek aan hoogte moest 

missen.  

Doordat de helling van het dak overgaat in de noklijn van de omringende bebouwing, gaat de 

synagoge eerder in het straatbeeld op, dan dat ze deze overstijgt. Het gevelfront telt verder vier 

ingangen, waaronder de hoofdingang, twee zij-ingangen en een aparte ingang die toegang verleent 

aan een trappenhal die naar de damesgalerij leidt.  

  



 

 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1909/2095) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

N1909/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1909 

Begijnenvest 77-79/Brabantstraat (8
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Leopold en Nathan Snitsler 

Bewaard 

Art Nouveau  

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1909/1304 

Beschrijving: meergezinswoning met stalling en koetshuis. Woningen nrs. 77 en 79 aanvankelijk als 

één geheel opgevat, bestaande uit een hoekwoning (nr. 79) van drie bouwlagen onder mansardedak en 

een koetshuis/stalling (nr. 77) van twee bouwlagen. Beide woningen zijn quasi volledig onderkeldert.  

Het gelijkvloers bestaat uit: winkelpand, aansluitend  traphal en keuken. Langs de Brabantstraat 

toegang tot een eerste koetshuis, uitkomend op de binnenkoer. Deze laatste grenst aan een stalling  en 

een tweede (volwaardig) koetshuis (nr. 77) met aparte diensttrap. De eerste verdieping (nr. 79) bestaat 

uit een eetkamer, W.C., keuken en twee slaapkamers. De aparte diensttrap (nr. 77) leidt naar een 

knechtskamer en hooizolder. De tweede verdieping (nr. 79) bestaat uit een woonkamer, W.C., keuken 

en twee slaapkamers. De aparte diensttrap leidt naar drie knechtskamers. Enkel de hoekwoning 

beschikt over een mansardeverdieping, bestaande uit vier kamers. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1909/1304) 

Zicht op stalling (links) en woning van de 

Snitsler’s (rechts), eigen foto, december 2012 

  



 

 

 

Voorgevel woning nr. 79, eigen foto, 

december 2012 

 

 

Grondplan gelijkvloers Grondplan 1ste verdieping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechterzijgevel woning nr. 79, met tweede 

koetspoort, eigen foto, december 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail voorgevel woning nr. 79, eigen foto, december 

2012 



 

 

N1910/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1910 

Filip Van Maestrichtplein 3  

8400 Oostende 

Israëlitische Gemeente van Oostende 

Bewaard 

Neoromaans  

Archief 

Dossiernummer  

Cel Onroerend Erfgoed, West-Vlaanderen 

DW002179, W/01766 en 01767 

Beschrijving: synagoge 

Bouwplannen/afbeeldingen (foto’s bouwplannen afkomstig uit Synagoge (ID: 55414), in: 

<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/55414>) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraanzicht synagoge, eigen foto, december 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zicht vanuit de Gentstraat op de synagoge, 

eigen foto, december 2012 

 



 

 

Grondplan gelijkvloers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zicht op de Sint-Jozefskerk, waarachter Filip van Maestrichtplein met de synagoge van Oostende 

(rechtsboven), google maps, december 2012 

 

  



 

 

N1911/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1911 (- 12) 

Lamorinièrestraat 238 – 240 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Arnold Bamdas 

Bewaard.  

Lodewijk XVI
e  

stijl 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1911/230 

Enkel bouwplannen, geen briefwisseling 

Literatuur:  

Maclot P., Het hotel Bamdas – Tolkowsky (1910-1913). Een late bloemlezing van historisme en 

exotisme, in: GRIETEN S., BRAEKEN J., LAGAE J., Vreemd Gebouwd. Westerse en niet- westerse 

elementen in onze architectuur, Turnhout: Brepols, 2002, p. 377 – 398. 

Beschrijving: burgerwoning, van twee bouwlagen onder ‘Frans’ mansardedak. In het soutterain 

bevinden zich provisiekamers, een dienstkeuken, een kleedkamer en een halfverzonken doorrit voor 

de auto, die het volledige perceel doorloopt. Op de bel-etage (gelijkvloers) bevindt zich achter het 

smal travee een gang dat uitkomt op een vestiaire en diensttrap, die als aparte entiteit fungeert. Langs 

straatzijde liggen de ontvangstkamers, waaronder het klein en groot salon. Daaropvolgend de eet- en 

biljartkamer. Langs tuinzijde bevinden zich de meer ‘familiale, intieme’ ruimtes, zoals een 

woonkamer en een wintertuin. Centraal in de woning ligt, naast de ‘office’ (werkkamer), een 

majesteuze traphal. Op de eerste verdieping wordt deze omringt door verschillende ‘appartementen’, 

waaronder langs straatzijde deze van de ouders en die van een eventuele bijslaper. Langs tuinzijde 

bevinden zich de kinderkamers, met bijhorende studeerkamer. De diensttrap leidt verder naar de 

mansardeverdieping waar zich de kamers van het inwonend personeel bevinden, enkele slaapkamers 

voor bijslapers en zolderkamer(s). 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1911/230) 

 



 

 

 

Grondplan soutterain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan bel-etage 



 

 

Grondplan 2
de

 verdieping Grondplan zolderverdieping 

 

 

Straatgevel woning Lamorinièrestraat 238-240, eigen foto, 

december 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail voorgevel, ramen op de 2
de

 verdieping (rechts in de 

gevel), eigen foto, december 2012 

 

  



 

 

N1911/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1911 

Van Putlei/Desguinlei (8
ste

 wijk) 

2018 Antwerpen 

L. Kaplan 

Gesloopt 

Art Nouveau 

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1911/1715 

Beschrijving: garage, bijkomend aanpassen van hofmuur en installeren van badkamer 

De woning waaraan deze verbouwingen diende te worden uitgevoerd, maakte deel uit van een 

geheel van twee gekoppelde woningen in eclectische stijl n.o.v. architect P. Huygels – Van 

Humbeeck uit 1905. In 1969 werd het huis, op de hoek van de Putlei/Desguinlei, gesloopt voor 

een flatgebouw. (bron: Eclectisch burgerhuis ID: 7684, in: 

<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/7684>) 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1911/1715) 

 

Bestaande en veranderde hofmuur  met 

inkompoort langs Desguinlei 

 

Zijgevel garage, vanuit inkompoort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenaan: zicht op garage van op de binnenkoer 

  



 

 

N1911/3 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1911 

Plantin en Moretuslei 62 (6
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Diamantfirma A.M.I. Tolkowsky 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1911/1299 

Beschrijving: diamantslijperij  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1911/1299) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

N1912/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1912 

Van Noortstraat 8 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Firma van de broers Spapen 

Bewaard/verbouwd 

Art Nouveau 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1912/1042 

Beschrijving: meergezinswoning met garage en magazijn, van drie bouwlagen onder 

mansardedak. 

De gevel op het gelijkvloers heeft een grote inkompoort. Deze verleent op het gelijkvloers 

toegang tot twee opeenvolgende magazijnruimtes.Deze doorlopen bijna de volledige diepte van 

het woonperceel en eindigen in stalling en open koer. De eerste magazijnruimte heeft 

lichtkoepels en de tweede magazijnruimte een aparte trap die leidt naar een gaanderij op het 

eerste verdiep. Langs weerszijden van de grote inkompoort in de gevel bevinden zich links, een 

deur die leidt naar een traphal en rechts, een venster waarachter een bureau verscholen ligt.  Op 

het eerste, tweede en derde verdieping bevinden zich de eigenlijke woningen, met telkens 

hetzelfde grondplan, bestaande uit: salon, eetkamer, keuken, badkamer en twee slaapkamers. De 

keuken, eet- en badkamer grenzen aan open koer (waar de twee lichtkoepels van de eerste 

magazijnruimte op uitkomen). Boven de stalling bevindt zich een hooizolder. De 

mansardeverdieping bestaat uit zeven kamers. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1912/1042) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto voorgevel Van Noortstraat 8, eigen 

foto, december 2012 



 

 

 

Detailfoto voorgevel Van Noortstraat 8, eigen 

foto, december 2012 

 

Doorsnede van de woning met magazijn en 

stalling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan gelijkvloers en 1
ste

 verdieping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan 1
e
 en 2

de
 verdieping en 

mansardeverdieping 

 

  



 

 

N1912/2 
Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1912 

Hoveniersstraat 39 

2018 Antwerpen 

Israëlitische Gemeenschap van de Portugese 

Ritus 

Bewaard 

Neoromaans 

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1912/769 

Literatuur:  

Beschrijving: synagoge 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1912/769) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenzicht (richting Heilige Ark), voorgevel Hoveniersstraat en binnenzicht (richting voorgevel met 

toegangspoort) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorsnede synagoge, SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1912/769  

(Synagoge van de Portuge Ritus, in: 

<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/6883/beelden>) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan gelijkvloers, 1
ste

 verdieping en dak, SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1912/769  

(Synagoge van de Portuge Ritus, in: 

<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/6883/beelden>) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgevel, in: Synagoge van de Portugese Ritus, in: 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/6883

/beelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening van De Lange op de voorgevel 

van de synagoge van de Portugese Ritus, foto 

met dank aan Astrid de Lange - Baegen 

 

 

 

 



 

 

 

N1912/3 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1912 

Duboisstraat 39/ De Pretstraat (7
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Alfred Menke & Co 

Gesloopt  

Neoclassicisme  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1912/2508 

Beschrijving: kantoorgebouw, van twee bouwlagen onder plat dak met neoclassicistische 

afboording.  

Hoofdingang langs De Pretstraat (uiterst links) geeft toegang tot een traphal en 

nutsvoorzieningen, vervolgens op het gelijkvloers het nieuwe magazijn, aansluitend op de 

bestaande magazijnen. Grote toegangspoort langs de Duboisstraat (uiterst rechts) geeft directe 

toegang tot het magazijn. De eerste verdieping bestaat uit vestiaires, burelen, keuken, open koer 

en andere kamers. Daglicht wordt voorzien via vensters langs straatzijde, lichtkoepels en grote 

ramenpartij in de niet zichbare zijgevel. Via schuin dak vloeit het nieuwe gebouw over in de 

bestaande magazijnen in de Duboisstraat. In het hoektravee bevindt zich een schijndeur. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1912/2508) 

 

 

 

 

 

 

 

Links: hoofdgevel langs De Pretstraat, rechts: gevel langs de Duboisstraat,  

die aansloot op het bestaande magazijn 

Foto kantoorgebouw, 

1936, SAA, beeldarchief, 

FOTO GP#4163 

 

 

 

 

 

Grote toegangspoort 

langs de Duboisstraat 

werd later verplaatst naar 

de De Pretstraat,  

zoals zichtbaar op de 

foto. 



 

 

N1912/4 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1912 

Lamorinièrestraat 240 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Arnold Bamdas 

Bewaard 

Traditionalisme/cottage geïnspireerd 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1912/717  

Literatuur:  Maclot P., Het hotel Bamdas – Tolkowsky (1910-1913). Een late bloemlezing van 

historisme en exotisme, in: GRIETEN S., BRAEKEN J., LAGAE J., Vreemd Gebouwd. 

Westerse en niet- westerse elementen in onze architectuur, Turnhout: Brepols, 2002, p. 377 – 

398. 

Beschrijving: vrijstaande garage 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1912/717) 

Zicht op linkergevel garage, zicht op rechtergevel garage en doorsnede garage 

  



 

 

N1912/5 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1912 

Lamorinièrestraat 91 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Maurice Polak 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1912/2290 

Beschrijving: diamantslijperij en kantoren 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen, SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1912/2290) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan kelderverdieping en gelijkvloers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenaan: nieuwe voorgevel 

 

  



 

 

N1915/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl  

 

1915 

Schoenmarkt 25 

2000 Antwerpen 

Albert Samdam 

Wellicht nooit uitgevoerd 

Eclecticisme  

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1915/6658 

Bouwdossier niet volledig 

Beschrijving: heropbouw van meergezinswoning met winkelpand ‘Ganterie Samdam’, van vier 

bouwlagen onder mansardedak. Het gelijkvloers bestaat uit een winkelpand. Een aparte ingang leidt 

direct naar het achtergedeelte van de woning en komt uit op een kamer, W.C. en traphal. Het 

grondplan van de eerste, tweede en derde verdieping zijn hetzelfde en bestaan uit: salon en eetkamer 

langs straatzijde, aansluitend slaapkamer, badkamer en W.C. Twee licht- en luchtschachten doorlopen 

de volledige hoogte van de woning. De mansardeverdieping bestaat uit zeven kamers. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1915/6658) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

N1919/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1919 

Noordschippersdok (Zuidkade): tussen de Samber- en 

Twee Netenstraat (11
de

 wijk) 

2060 Antwerpen 

S.A. Comptoir Charbonnier Maritime 

Gesloopt/nooit uitgevoerd 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1919/7797 

Beschrijving: hangars (loodsen) in hout. In 1920 kwamen op deze locatie noodwoningen van één 

bouwlaag [SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1920/10343).  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1919/7797) 

 

Perceel op de hoek van de Twee Netenstraat met de 

Noordschippersdok (op de zuidkade) 

 

Ontwerp van twee houten hangars, gericht naar de 

Noordschippersdok (op de zuidkade) 

 

  



 

 

N1919/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1919 

Noordschippersdok (Zuidkade) 

2060 Antwerpen 

S.A. Comptoir Charbonnier  Maritime 

Gesloopt/nooit uitgevoerd 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1919/8206 

Beschrijving: kantoorgebouw, van één bouwlaag onder plat dak. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1919/8206) 

 

 

  



 

 

N1920/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1920 

Sanderusstraat 93 (8
ste

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Jos Van der Veken 

Onbekend 

Art Nouveau 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1920/9322 

Nummering in de straat is gewijzigd. Het ontwerp is wel 

degelijk uitgevoerd, gezien in het bouwdossier sprake is van een 

bouwovertreding. 

Beschrijving: heropbouw van burgerwoning, van drie bouwlagen onder mansardedak. Het 

gelijkvloers vertoont een typisch 19
de

 eeuwse indeling van een burgerwoning, met smal travee die 

toegang verleent aan traphal en breed travee waarachter achtereenvolgend salon, eetkamer en veranda 

zich bevinden.In het verlengde van de traphal bevindt zich een keuken, grenzend aan open koer. Het 

grondplan van het eerste en tweede verdieping zijn hetzelfde en bestaan uit twee slaapkamers. De 

mansardeverdieping bestaat uit drie kamers. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1920/9322) 

 

 

                      

 

  



 

 

N1920/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl  

 

1920 

Van Breestraat 25 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

F. Brandès 

Bewaard 

Beaux-Arts  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1920/9846 

Beschrijving: heropbouw van herenhuis, van drie bouwlagen onder hellend dak (waarin 

dokterspraktijk gevestigd). Het soutterain bestaat uit personeelruimtes, zoals eetkamer, vestiaire, 

dienstkeuken en provisiekamers. Het gelijkvloers vertoont een typisch 19
de 

eeuwse indeling van een 

burgerwoning, met smal travee die toegang verleent aan traphal, vervolgens voorkamer, vestiaire en 

sainitaire ruimtes. Breed travee waarachter achtereenvolgend wacht- en consultatiekamer, aansluitend 

operatiezaal. Laatste grenzen aan tuin, voorzien van grote raampartijen. De eerste verdieping bestaat 

uit: tekenkamer, salon, eetkamer (met balkon) en naaikamer. De tweede verdieping bestaat uit; drie 

slaapkamers, twee badkamers en kleedruimte. De mansardekamer bestaat uit drie slaapkamers voor 

inwonend personeel (met aparte diensttrap, in rechtstreekse verbinding met de onderliggende 

kinderkamers), twee zolderkamers en badkamer. Lucht- en lichtschachten scheiden voor- en 

achterhuis.  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1920/9846) 

 

 

Voorgevel woning Van Breestraat 

25, eigen foto, december 2012 

 



 

 

 

 

 

Grondplan gelijkvloers 

 

Grondplan  1
ste

 verdieping 

 

Grondplan 2
de

 verdieping 

 

Detail hoofdingang op het gelijkvloers, eigen foto, 

december 2012 

  



 

 

N1921/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1921 

Haantjeslei 146 (10
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Emile Van Riel 

Deels bewaard/verbouwd 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1921/11155 

Beschrijving: woning met garage, van één bouwlaag langs straatzijde, onder plat dak. De gevel op 

het gelijkvloers bestaat uit twee traveeën, waarvan linkertravee met een groot venster en rechtertravee 

met garagepoort, die fungeert als hoofdingang. De garagepoort verleent toegang aan doorrit, vervolgens 

garage. Op het einde van de doorrit bevindt zich een trap. De eerste verdieping (ter hoogte van de garage 

gaat de woning van één bouwlaag naar twee bouwlagen) beslaat slechts de helft van de oppervlakte van de 

onderliggende garage, waarvan de andere helft met asfalt bedekt. De woning bestaat uit een keuken en drie 

slaapkamers. Daglicht wordt voorzien door ramen en een lichtkoepel in de gang. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1921/11155) 

Voorgevel op het gelijkvloers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haantjeslei 146, eigen foto, december 2012 

 

 

 

 

 

Grondplan 1
ste

 verdieping (met woning) 

 



 

 

 

N1921/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1921 

Amerikalei 29 (8
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Paul Leunis 

Gesloopt 

Beaux-Arts 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1921/12397 

Beschrijving: heropbouw van burgerwoning, van drie bouwlagen onder mansardedak. Het soutterain 

bestaat uit dienstkeuken en provisiekamers. Het gelijkvloers vertoont een typische 19
de

 eeuwse 

indeling van een burgerwoning, met smal travee die toegang verleent aan traphal en breed travee 

waarachter achtereenvolgend salon, eetkamer en veranda zich bevinden. In het verlengde van de 

traphal bevindt zich een ontbijtkamer. De eerste verdieping bestaat uit: salon, slaapkamer (met balkon) 

In het verlengde van de traphal bevindt zich een badkamer. De tweede verdieping bestaat uit twee 

slaapkamers en badkamer. De mansardeverdieping bestaat uit vier kamers en twee lichtkoepels.  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1921/12397) 

 

 

 

Grondplan 1
ste

 , 2
de

 en mansardeverdieping 

(met twee lichtkoepels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

N1921/3 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1921 

Van Breestraat 19 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Henri Kleinberg 

Bewaard 

Eclecticisme  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1921/11493 

Beschrijving: burgerwoning, van vier bouwlagen onder mansardedak. Het soutterain bestaat uit 

personeelruimtes zoals eetkamer, vestiaire, dienstkeuken en provisiekamers. Het gelijkvloers 

vertoont een typisch 19
de

 eeuwe indeling van een burgerwoning, met smal travee die toegang verleent 

aan traphal en breed travee waarachter achtereenvolgend een salon, eetkamer en veranda zich 

bevinden. In het verlengde van de traphal bevindt zich een werkkamer (‘office’) met W.C. en 

diensttrap (die onder meer leidt naar een tussenverdiep met kleedruimte). De eerste verdieping 

bestaat uit salon, slaapkamer, boudoir (met balkon). In het verlengde van de trap bevindt zich een 

badkamer. De tweede verdieping bestaat uit: twee slaapkamers en badkamer. In het verlengde van de 

trap bevindt zich een bureau. De mansardeverdieping bestaat uit vier kamers. Lucht- en lichtschacht 

scheidt voor-en achterhuis. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1921/1149) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van Breestraat 19, eigen foto, december 2012 



 

 

N1923/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1923 

Turnhoutsebaan/ Ter Rivierenlaan 

2100 Antwerpen (Deurne) 

Sam. Venn. ‘Samenwerkende Finantieele Vennootschap’ 

Gesloopt  

Cottage  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

329/489 

Literatuur : Foyers pour invalides de guerre et autres victimes du devoir, ses fondations : cité à 

Deurne (Cité des Héros), cité à Schootenhof, Antwerpen : Truyens-Bredael, 1933 

Beschrijving: 11 woningen, waarvan vier langs de Turnhoutsebaan en zeven langs de Ter 

Rivierenlaan. Gekoppelde woningen in spiegelbeeld, van telkens twee bouwlagen onder hellend dak. 

Het gelijkvloers bestaat uit voor- en achterkamer, keuken, bergplaats en open koer. De eerste 

verdieping bestaat uit: twee slaapkamers en keuken, met zicht op platform. De mansardeverdieping 

bestaat uit vier kamers. Privaatweg, langs de Ter Rivierenlaan, leidt naar de achtertuinen. Bovendien 

zijn alle woningen van voortuin voorzien. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 329/489) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorsnede, voorgevel Ter Rivierenlaan, zijgevel in private weg en voorgevel Turnhoutsebaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevels van de hoek Turnhoutsebaan met de Ter Rivierenlaan 



 

 

N1923/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1923 

Rudolfstraat naast 21 (8
ste

 wijk) 

2018 Antwerpen 

J. Verhulst 

Onbekend 

Neoclassicisme  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1923/16411 

Beschrijving: burgerwoning, van drie bouwlagen onder plat dak. Het gelijkvloers vertoont een 

typisch 19
de

 eeuwse indeling van een burgerwoning, met smal travee die toegang verleent 

traphal en breed travee waarachter achtereenvolgend salon, woonkamer en veranda zich 

bevinden. In het verlengde van de traphal is een werkkamer (‘office’), vervolgens keuken, 

afwasplaats en W.C. Samen met de veranda grenzen deze ruimtes aan een open koer. Op het 

tussenverdiep bevindt zich een vestiaire (met W.C.). De eerste verdieping bestaat uit twee 

slaapkamers, waarvan één met balkon. In het verlengde van de trap bevindt zich een badkamer. 

De tweede verdieping bestaat uit één zolderkamer en tweeslaapkamers.  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1923/16411) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

N1926/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Aard van de bouwaanvraag 

Huidige toestand 

Stijl 

 

1926 

Lange Leemstraat 313 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

S. Gottschalk 

Schoolgebouw 

Onbekend 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1926/24126 

Beschrijving: schoolgebouw, van drie bouwlagen, in L-vorm, onder dakplatform, met groot 

binnenkoer (omsloten door hofmuren). De hoofdingang bevond zich langs ‘gevel 1’ en betrof 

een overdekte doorgang naar de binnenkoer. Links van de doorgang was er een grote traphal, 

sanitaire voorzieningen en een fietsstalling. Rechts hiervan bevonden zich het ‘kabinet van de 

bestuurder’, keuken met wasplaats, slaapkamer, W.C.’s en een bergplaats. Voorts langs ‘gevel 

3’ was er een kindertuin en overdekte speelplaats. De eerste en tweede verdiepingen bestonden 

uit lange vestiaire-gangen, die vertrokken vanuit de traphal, met aansluitend klaslokalen, 

waarvan in totaal zo’n tien. Gezien de gangen van geen ramen konden worden voorzien, 

voorzag De Lange vermoedelijk lichtkoepels (niet zichtbaar op de bouwplannen). De klassen 

grensden aan de open binnenkoer en werden op die manier, door middel van grote glaspartijen, 

van daglicht voorzien. Elk klaslokaal beschikte over een eigen luchtschacht. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1926/24126) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan gelijkvloers Grondplan 1
ste

 en 2
de

 verdieping 



 

 

N1926/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1926 

Oostenstraat/Van Den Nestlei (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Israëlitische Gemeente van Antwerpen 

Deels bewaard 

Art Nouveau 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1926/24159 

Beschrijving: synagoge. Voorlopige constructie bestond uit een rechthoekig gebedshuis, 

gelegen aan de zijde van de Van den Nestlei. De gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen 

bevonden zich aan de Oostenstraat. Deze gaven toegang tot een geheel van nevenruimtes 

(bestaande uit een vestibule, vestiaire en sanitaire voorzieningen) die met een knik aansloten op 

het gebedshuis. Een aparte traphal voor vrouwen verleende toegang aan een damesgalerij op de 

eerste verdieping. Er was tevens een ‘noodtrap’ voorzien.   

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen, SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1926/24159) 

 

 

 

 

 

Gevel, langs Van den Nestlei en gevel, langs de Oostenstraat, met aparte toegangvoor vrouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synagoge op de hoek van de Van den Nestlei met de Oostenstraat, eigen foto, december 2012 



 

 

N1926/3 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1926 

Ter Rivierenlaan/Plankenbergstraat 

2100 Antwerpen (Deurne) 

N.V. Foyer pour invalides et autres victimes de la 

guerre 

Gesloopt  

Cottage  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

329/1721 

Literatuur :  

Foyers pour invalides de guerre et autres victimes du devoir, ses fondations : cité à Deurne 

(Cité des Héros), cité à Schootenhof, Antwerpen : Truyens-Bredael, 1933 

Beschrijving: 12 woningen, waarvan vier langs de Plankenbergstraat en acht langs de Ter 

Rivierenlaan. Gekoppelde woningen in spiegelbeeld, van telkens twee bouwlagen onder hellend 

dak. Het gelijkvloers ebstaat uit voor- en achterkamer, keuken, bergplaats en open koer. De 

eerste verdieping bestaat uit twee slaapkamers en keuken, met zicht op platform. De 

mansardeverdieping bestaat uit vier kamers. Privaatweg langs de Ter Rivierenlaan leidt de 

achtertuinen. Bovendien zijn alle woningen van voortuin voorzien.  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 329/1721) 

 

Gevels langs Ter Rivierenlaan, zijgevel in 

private weg en gevels hoek Plankenbergstraat 

met de Ter Rivierenlaan 

 

 

Gevels langs de Plankenbergstraat 

 

 

Grondplan gelijkvloers 

 

 

Grondplan 1
ste

 verdiepinging 



 

 

N1926/4 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1926 

Desguinlei (naast) 12 (10
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Arthur Cornette 

Onbekend/gesloopt  

Art Nouveau 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1926/24645 

Beschrijving: burgerwoning, van drie bouwlagen onder plat dak. Het gelijkvloers vertoont een 

typische 19
de

 eeuwe indeling van een burgerwoning, met smal travee die toegang verleent aan 

traphal en breed travee waarachter achtereenvolgend salon, eetkamer en veranda. In het 

verlengde van de traphal is een werkkamer, vervolgens keuken en bijkeuken. Samen met de 

veranda grenzen deze ruimtes aan een open koer. De eerste verdieping bestaat uit: een 

studeerkamer, slaapkamer met balkon. In het verlengde van de trap bevindt zich een naai- en 

badkamer. De tweede verdieping bestaat uit een slaapkamer, logeerkamer en badkamer (met 

lichtkoepel). In het verlengde van de trap bevindt zich nog een slaapkamer met zicht op 

platform met asfalt.  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1926/24645) 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

N1927/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1927 

Ter Rivierenlaan/Plankenbergstraat 

2100 Antwerpen (Deurne) 

N.V. Anvers – Avenir 

Gesloopt  

Traditionalisme  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

329/2818 

Literatuur : Foyers pour invalides de guerre et autres victimes du devoir, ses fondations : cité 

à Deurne (Cité des Héros), cité à Schootenhof, Antwerpen : Truyens-Bredael, 1933 

Beschrijving: 9 woningen, waarvan twee langs de Plankenbergstraat en zeven langs de Ter 

Rivierenlaan. gekoppelde woningen in spiegelbeeld, van telkens drie bouwlagen onder hellend 

dak. Het gelijkvloers bestaat uit voor-en achterkamer, keuken, bergplaats en W.C. De eerste en 

tweede verdieping bestaat uit twee slaapkamers, badkamer, keuken, W.C. en balkon. De 

mansardeverdieping bestaat uit vier kamers. De woningen allemaal voorzien van voortuin en 

achterkoer. 

Bouwplannen/afbeeldingen ( bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 329/2818) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevels langs de Ter Rivierenlaan 

 

Gevels langs tuinzijde 

 

  



 

 

N1928/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1928 

Rue de la Clinique /Rue du Chapeau 

1070 Anderlecht 

Orthodoxe gemeenschap van Brussel (Eph. Urban en C
o
) 

Bewaard 

Art nouveau/Art Deco 

Archief 

Dossiernummer  

GAA 

21479 

Beschrijving: synagoge 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: GAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 21479) 

Eerste ontwerp: vooraanzicht synagoge, vanuit Rue 

de la Clinique 

 

Eerste ontwerp: zij-aanzicht synagoge, vanuit de 

Rue du Chapeau 

 

 

 



 

 

Tweede ontwerp: vooraanzicht synagoge, vanuit 

Rue de la Clinique  

Tweede ontwerp: zij-aanzicht synagoge, vanuit de 

Rue du Chapeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synagoge Anderlecht, eigen foto’s, november 2012 

 



 

 

N1928/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1928 

Jan Van Rijswijcklaan 188 (9
de

 wijk) 

2020 Antwerpen 

Albert Salti 

Bewaard  

Art Deco 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1928/29957 

Beschrijving: halfopen villawoning, van twee bouwlagen onder mansardedak. De hoofdingang 

bevindt zich in het midden van de linkergevel, leidt naar een grote traphal en vormt een 

scheiding tussen enerzijds de meer ‘familiale’ ruimtes gelegen aan de tuinzijde (zoals eetkamer, 

aansluitend keuken, werkkamer (‘office’) en vestiaire) en anderzijds de ontvangstruimtes 

gelegen aan de straatzijde (zoals een grote hal en salon). De eerste verdieping bestaat uit een 

slaapkamer langs straatzijde, met loggia. Aansluitend volledig uitgeruste badkamer, kleedkamer 

en studeerkamer. Langs tuinzijde bevinden zich nog twee kinderkamers, met aparte badkamer 

en W.C. Diensttrap staat in rechtstreekse verbinding met slaapkamer van de gouvernante op de 

tweede verdieping. Deze bestaat verder uit woonkamer langs straatzijde, aansluitend slaapplaats 

en badkamer. Wellicht werden deze ruimtes voorzien voor logement. Naast een werkkamer 

langs tuinzijde zijn er nog twee slaapkamers en badkamer voor inwonend personeel. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1928/29957) 

   



 

 

 

Woning Jan Van Rijswijcklaan 188, 

eigen foto, december 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan kelder verdieping, gelijkvloers, 1
ste

 en 2
de

 verdiepinging 

 

  



 

 

N1928/3 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

 

Opdrachtgever  

Bijkomende architect(en) 

Huidige toestand 

Stijl 

 

1928 

Teniersplaats 3-5-7/ Frankrijklei 38 (3
de

 

wijk) 

2000 Antwerpen 

S.A. Société Anversoise d’Enterprises 

Immobilières 

Bilmeyer en Frans Blockx 

Bewaard 

Art Deco 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1928/29698 

Beschrijving: appartementsgebouw, van zes bouwlagen, waarvan zijgevels langs de 

Teniersplaats en Frankrijklei. Hierbij werden de vensters op de bovenste bouwlaag rijker 

uitgewerkt en het geheel bekroond door middel van een soort beboording waarop een opschrift 

kon worden geplaatst.  

Het gelijkvloers werd voorbehouden voor meerdere winkelpanden, waarvan de indeling naar 

keuze van de huurders diende te  gebeuren. Langs de Frankrijklei gaf een aparte ingang toegang 

tot een lange gang met traphal en liftkas. Op elk verdiep gaf de traphal uit op sanitaire ruimtes 

en één grote ruimte, waar het woonvertrek naar eigen smaak van de huurders diende te worden 

ingericht. In het midden van de oppervlakte bevond zich een lucht- en lichtschacht die vanaf 1
ste

 

verdiep de volledige hoogte van het gebouw doorliep. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1928/29698) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan gelijkvloers  
Grondplan verschillende verdiepingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de hoek van de Teniersplaats met de Frankrijklei, eigen foto, december 2012 

  



 

 

N1928/4 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1928 

Arenbergstraat 24 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Adler Aron Adolphe  

Bewaard  

Art deco 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1928/30227 

Beschrijving: kantoorgebouw 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1928/30227) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantoorgebouw Arenbergstraat 24, eigen foto, 

december 2012 

Grondplan verschillende verdiepingen 



 

 

N1929/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1929 

Pelikaanstraat 46/ Vestingstraat 72 t.e.m. 76 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Arthur Kohn & Co 

Bewaard 

Art Deco 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1929/32327 

Geen bouwplannen 

Beschrijving: kantoorgebouw (gelegen tegenover hoekgebouw ‘Fortunia’) 

Bouwplannen/afbeeldingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaande gevel in de Vestingstraat (nr. 72), vanuit het gebouw heeft men zicht op ‘Fortunia’ 

(rechts), eigen foto, december 2012 

  



 

 

N1932/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Bijkomende architect(en) 

Huidige toestand 

Stijl  

 

1932 

Jan Blockxstraat 1  

2018 Antwerpen 

v.z.w. Kadimah (Joseph de Lange, eigenaar) 

Architectenbureau Cols - De Roeck 

Niet uitgevoerd 

Modernisme  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1932/42463 

Beschrijving: huizencomplex in U-vorm, bestaande uit een aaneenschakeling van (‘renteniers’) 

woningen van telkens drie bouwlagen onder plat dak. Grondplan van de woningen verschilt 

naargelang de vorm van het perceel en spiegelen zich aan elkaar. Gelijkaardige combinaties van 

ruimtes. Het gelijkvloers bestaat hoofdzakelijk uit traphal, eetkamer, keuken en garage. In 

sommige woningen komt hierbij nog een salon of werkkamer (‘office’) bij. De eerste verdieping 

bestaat hoofdzakelijk uit een woonkamer, slaapkamer, badkamer en nog een extra kamer (zitplaats 

of tweede slaapkamer). De tweede verdieping bestaat uit vier slaapkamers. Vrijwel alle woningen 

beschikken over een eigen tuin (afwisselend voor- en achtertuin). 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1932/24263) 

 

Grondplan gelijkvloers 
 

 

  



 

 

N1932/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1932 

Ter Rivierenlaan/ Plankenbergstraat, naast 22. 

2100 Antwerpen (Deurne) 

N.V. Foyer pour invalides et autres victimes de la guerre 

Bewaard   

Traditionalisme  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

329/8398 

Literatuur : Foyers pour invalides de guerre et autres victimes du devoir, ses fondations : cité à 

Deurne (Cité des Héros), cité à Schootenhof, Antwerpen : Truyens-Bredael, 1933 

Beschrijving: hoekwoning, van drie bouwlagen onder hellend dak, gekenmerkt door 

vooruitspringend hoektravee.  Ingang leidt naar traphal die als aparte entiteit fungeert. Gelijkvloers 

bestaat uit twee kamers, slaapkamer, keuken, badkamer, W.C. en open koer. De eerste en tweede 

verdieping bestaan uit twee kamers, slaapkamer, keuken, badkamer, W.C. en terras die grenst aan 

open koer van de begane grond. De mansardeverdieping bestaat uit vijf kamers. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 329/8398) 

 

Gevel langs de Plankenbergstraat 

 

Gevel langs de Ter Rivierenlaan 

 

Doorsnee van het hoekhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan van links naar rechts: gelijkvloers, mansardeverdieping, kelderverdieping en onderaan 

rechts, 1
ste

 en 2
de

 verdieping 

 

  



 

 

N1932/3 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1932 

Ter Rivierenlaan/ Plankenbergstraat, op 5m van nr. 37 

2100 Antwerpen (Deurne) 

N.V. Foyer pour invalides et autres victimes de la guerre 

Gesloopt 

Traditionalisme  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

329/8399 

Literatuur : Foyers pour invalides de guerre et autres victimes du devoir, ses fondations : cité 

à Deurne (Cité des Héros), cité à Schootenhof, Antwerpen : Truyens-Bredael, 1933 

Beschrijving: hoekwoning, van drie bouwlagen onder hellend dak, gekenmerkt door 

vooruitspringend hoektravee. Ingang leidt naar traphal die als aparte entiteit fungeert (die grenst 

aan open koer op de begane grond). Gelijkvloers bestaat uit grote hal, waaraan alle ruimtes 

grenzen zoals twee slaapkamers, (woon) kamer, keuken, badkamer, W.C. en open koer. De 

eerste en tweede verdieping bestaan uit opnieuw uit grote hal, waaraan alle ruimtes grenzen 

zoals twee slaapkamers, (woon) kamer, keuken, badkamer, W.C. en terras. De 

mansardeverdieping bestaat uit vijf kamers. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 329/8399) 

Gevel langs de 

Plankenbergstraat 

 

Gevel langs de Ter 

Rivierenlaan 

 

Doorsnee van het 

hoekhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan v.l.n.r.: gelijkvloers, 

mansardeverdieping,  kelder 

verdieping en onderaan rechts, 1
ste

 

en 2
de

 verdieping 

  



 

 

N1934/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Bijkomende architect(en) 

Huidige toestand 

Stijl  

 

1934 

Jan Van Rijswijcklaan 36/ Lange Lozanastraat (10
de

 wijk) 

2020 Antwerpen 

Mevr. (weduwe) Max Halévy 

Frans Blockx 

Nooit uitgevoerd 

Vermoedelijk art deco 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

18/845 

Noch bouwplannen, noch toelating aanwezig 

Beschrijving: appartementsgebouw 

In 1939 verscheen een ontwerp van Karel Van Riel voor een 

appartementsgebouw in art deco op de hoek van de Jan Van 

Rijswijcklaan en de Lange Lozanastraat, in: Bouwen in beeld: de 

collectie van het Architectuurarchief van de provincie Antwerpen, 

p. 112. 

Huidig appartementsgebouw in de Jan Van Rijswijcklaan 34, naar ontwerp van Jan De Braey, 

dateert van 1954 (SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/32281). 

 

  



 

 

N1934/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1934 

Hoveniersstraat 46 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

S. Cauveren 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/501 

Beschrijving: diamantzagerij  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/501) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan, vooraanzicht en zij - aanzicht atelier 

 

  



 

 

N1936/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1936 

Den Dijk 47 

2920 Kalmthout 

Richard Baseleer 

Bewaard 

Modernisme  

Archief 

Dossiernummer  

GAK 

1936/1/63 

Literatuur: DE LAET P., GOFFIN G., LERNOUT N., e.a., Kunstenaarswoningen uit het 

interbellum, Schilde’s-Gravenwevel, 2011. 

Beschrijving: atelierwoning van kunstenaar Richard Baseleer. Kubusvormige villa van twee 

bouwlagen onder plat dak, waarvan de kroonlijst is opgevat als een zeer brede luifel.  

Ingang bevindt zich in de zijgevel (oost). Deze verleent toegang tot een centrale gelegen gang, 

met aangrenzende ruimtes. Direct rechts bevindt zich een majesteuze traphal. De effectieve 

leefruimte (slaapkamer, bibliotheek en woonkamer) was naar de tuin (zuiden) georiënteerd en 

werd veruitwendigd door de veranda en groot buitenterras. Langs straatzijde bevindt zich de 

keuken en de garage. Op de eerste verdieping bevond zich Baseleer’s 3,75m hoge atelier, met 

groot raam in de westgevel. Twee aparte trappen, via de gang en het atelier, leiden naar de 

zolderverdieping. Verder waren er nog drie slaapkamers en een badkamer aanwezig. 

De gevelarchitectuur wordt gekenmerkt door een afwisseld materiaalgebruik. Zo werd de 

begane grond volledig in rode baksteen, met een afwisselende voeging, uitgewerkt en kreeg de 

eerste verdieping een witte bepleistering. De kroonlijst was opgevat als een brede luifel en nam 

zodoende het zicht op de half uitstekende zolderverdieping weg. De speling van grote en kleine 

muuropeningen met donkergroen geschilderde kozijnramen verleende de woning haar 

decoratieve karakter. Voor het atelier en de gevel langs tuinzijde werd geopteerd voor grote 

raampartijen. De overige gevels, die niet georiënteerd waren naar de tuin, kregen op de begane 

grond ‘getraliëde’ ramen, welke een meer gesloten indruk aan de gevels gaf. Vooral in de 

noordgevel, waar de hoofdingang zich bevond, werden ramen slechts waar noodzakelijk 

toegepast.  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: GAK, bouwdossier nr. 1936/1/63 , foto’s 

afkomstig van het Gemeentebestuur Kalmthout, bouwdossier Den Dijk 47) 

  



 

 

 

 

  

  

   

Grondplan zolder verdieping 

   

Grondplan 1
ste

 verdieping 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan kelderverdieping 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan gelijkvloers 



 

 

Zicht vanaf straatzijde, op voor- en zijgevel, 

met groot raam van de atelier (verscholen achter 

enkele bomen) 

Zicht op zijgevel (Oost) met voordeur 

Zicht vanaf straatzijde, pal op de voorgevel, met 

garagepoort rechts onder 
Zicht vanaf tuin op de achtergevel (zuid) met 

oorspronkelijke veranda 

  



 

 

N1936/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1936 

Van Diepenbeeckstraat 42 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Israëlitische Gemeente van Antwerpen 

Niet uitgevoerd 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/4769 

Beschrijving:  mikva (ritueel badhuis) 

Bouwplannen/afbeeldingen: (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/4769) 

Zicht op achtergevel en bijgebouwde badhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorsnede badhuis. Links, doorgang van twee bouwlagen, richting badhuis, met twee centraal 

gelegen mikveh (baden) en een hoogte van drie bouwlagen. 



 

 

N1936/3 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl  

 

1936 

Samberstraat 42 (11
de

 wijk) 

2060 Antwerpen 

N.V. Pol Antonssen, gev. August Michielsstraat 8-12 

Bewaard  

Moeilijk af te leiden 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/6425 

Beschrijving: kantoorgebouw en magazijn, van twee bouwlagen. Grote poort op de begane 

grond leidt naar een doorrit, vervolgens naar magazijn die de volledige diepte van het perceel 

inneemt. Langs weerszijden van de gevel een deur met getraliëd bovenlicht, naar traphal, en 

getraliëd venster, waarachter enkele nutsvoorzieningen: wasplaats, W.C. en zitplaats voor 

arbeiders. De eerste verdieping bestaat uit een klein en groot kantoor, aansluitend kleedkamer. 

Daglicht wordt voorzien door ramen op het eerste verdiep en het magazijn door ramen in het 

dak. 

Bouwplannen/afbeeldingen: (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/6425) 

 

 

 

 

  



 

 

N1936/4 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1936 

Vlaanderenstraat 6-8 (4
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Firma Braunschweig & Co 

Onbekend, nr.6 bewaard, nr. 8 gesloopt 

Modernisme 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/6551 

Beschrijving: magazijn/kantoorruimte, van vier bouwlagen onder dakplatform met een grote 

ramenpartij. Via een overbrugging ter hoogte van de eerste verdieping sloot de nieuwe 

achterbouw op het bestaande gebouw langs straatzijde aan. Het gelijkvloers en de tweede 

verdieping waren voorzien als magazijnruimte, terwijl op de eerste verdieping zich enkele 

kantoren bevonden. De bovenste verdieping werd op de bouwplannen als ‘triage’ aangeduidt, 

meer concreet, functie nog  te bepalen. Naast een traphal (met aansluitend W.C’s) was er 

eveneens een lift in het nieuwe gebouw voorzien.  

Bouwplannen/afbeeldingen: (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/6551) 

 

 

  



 

 

N1937/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1937 

Vlaanderenstraat 6-8 (4
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Firma Braunschweig & Co 

Onbekend 

Modernisme  

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

18/8987 

Deze bouwaanvraag vervangt die waarvoor toelating 

werd verleend op 19 maart 1937, onder nr. 18/6551 

Beschrijving: magazijn/kantoorruimte, van twee bouwlagen onder dakplatform met een grote 

ramenpartij. Het gelijkvloers was van magazijnruimte voorzien, de eerste verdieping werd op de 

bouwplannen als ‘triage’ aangeduidt, meer concreet, functie nog  te bepalen. Van de lift en de 

overbrugging ter hoogte van de eerste verdieping werd afgezien. 

Bouwplannen/afbeeldingen: (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/8987) 

 

 

  



 

 

N1939/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1939 

Samberstraat 93 (11
de

 wijk) 

2060 Antwerpen 

N.V. Pol Antonssen, gev. August Michielsstraat 8-12 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/13250 

Beschrijving: magazijn 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen, SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/13250) 

 

 

  



 

 

VIII.2. Verbouwingen en herstellingen (V) 

V1909/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1909 

Van Leriusstraat 42 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Israel Birnbaum 

Gesloopt  

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1909/895 

Beschrijving: keuken, bad- en slaapkamer  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1909/895) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan van links naar rechts: bestaand gelijkvloers, veranderd gelijkvloers met keuken en  

veranderd 1
ste

 verdieping met bad-en slaapkamer 

 

 

  



 

 

V1909/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1909 

Grote Kauwenberg 33-35 (2
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Firma Braunschweig & C
o
 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1909/1482 

Beschrijving: kantoorruimte langs tuinzijde met een verdieping verhogen. Nieuw 2
de

 

verdieping neemt de volledige breedte van de achterbouw in. Daglicht voorzien door middel van 

vier grote vensters langs tuinzijde en zenitaal daglicht door middel van vensters in het dak. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1909/1482) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zicht op nieuwe kantoren langs tuinzijde 

  



 

 

V1912/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1912 

Simonsstraat 48 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Maurice Saks 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1912/1390 

Beschrijving: bestaande burgerwoning krijgt nieuwe aanbouw en wordt samen met 

gelijkvloerse en eerste verdieping geheel ingericht als bedrijf- en kantoorruimte. De tweede 

verdieping was als woning ingericht. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1909/1482) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderde situatie (met nieuwe aanbouw), woning Simonsstraat 48 

   



 

 

V1913/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1913 

Van Schoonbekestraat 81-83 (8
ste

 wijk) 

2018 Antwerpen 

H. Van Emden 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1913/3059 

Beschrijving: afbreken, veranderen en herbouwen van beide woningen 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1913/3059) 

 

 

 

 

 
Grondplan gelijkvloers (veranderingen in rood 

aangeduidt) 

Doorsnede huis nr. 81 Doorsnede huis nr. 83 

 

  



 

 

V1913/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1913 

Frankrijklei 53-55 (6
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

N.V. Office Commercial 

Onbekend/gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1913/4458 

Beschrijving: verbouwing bestaande uit volledig nieuwe achterbouw en binnenveranderingen.  

De nieuwe achterbouw betrof een geheel van kantoren, traphallen ,gangen, open koeren en 

andere nutsruimtes. Vrijwel alle kantoren werden van ramen, grenzend aan open koeren, 

voorzien.  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1913/4458) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

V1915/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1915 

Oostenstraat 26 

2018 Antwerpen 

E. Van Creveld  

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1915/6585 

Beschrijving: herstelling ter hoogte van het eerste en tweede verdieping. Oostenstraat nr. 26: 

n.o.v. architect G. Fierens (1909). Thans één geheel met aanpalende nr. 27. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1915/6585) 

 

Herstelling achtergedeelte van het huis 

 

 

 

 

Herstelde (rood) gevel langs tuinzijde 

 

  



 

 

V1917/1 
Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1917 

Leopoldstraat 67 (3
de

 wijk) 

Mevr. H. Solomon 

2000 Antwerpen 

Nooit uitgevoerd 

Archief 

Dossiernummer 
SAA 

1917/7221 

Beschrijving: herstelling, met enkele binnenveranderingen, zoals nieuw tussenverdieping met 

badkamer en ingebouwde kasten. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1917/7221) 

 

 

Grondplan nieuwe tussenverdieping 

  



 

 

V1920/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1920 

Huidevettersstraat 22-24 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Louis Coetermans 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1920/9139 

Beschrijving: verbouwing pand tot restaurant, viswinkel en feestzaal (e.a.) 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1920/9139) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan gelijkvloers 
 

Grondplan 1
ste

 verdieping 



 

 

 

V1921/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Huidige toestand 

 

1921 

Britselei 10 (8
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  
SAA 

1921/11012 

Beschrijving: herstelling van de woning (met bijkomende mansarde verdieping) 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1921/11012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

V1923/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1923 

Provinciestraat 42 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Gabriël Opdebeeck 

Gesloopt  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1923/16277 

Beschrijving: nieuwe achterbouw, ingericht als kantoorruimte 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1923/16277) 

 

 

 

Nieuwe achterbouw met 

kantoorruimte, gelegen langs 

tuinzijde 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

V1923/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

 

Huidige toestand 

Stijl  

 

1923 

De Burburestraat 6 (8
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

N.V. Koninklijke Nederlandse 

Stoomkoffiebranderijen H. E. Van Ysendijk 

Bewaard 

Art nouveau geïnspireerd/ functioneel uitgewerkt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1923/14932 

Beschrijving: fabrieksgebouw met twee bouwlagen langs straatzijde verhogen 

Koffiebranderij (ID: 6328), in:< https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/6328> 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1923/14932) 

   

Grondplan van de twee nieuwe bouwlagen 

  



 

 

V1926/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1926 

Lange Leemstraat 155 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Foyer Central/Central de Bienfais avec Juive 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1926/ 24721 

Beschrijving: vergroten en veranderen van de achtergebouwen 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1926/24721) 

 

 

Veranderd grondplan gelijkvloers: keuken, 

eetzaal en vergrote eetzaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderd grondplan 1
ste

 verdieping: naaikamer, 

magazijn en wachtkamer. 

 

 



 

 

V1926/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1926 

Lombardenvest 11-19/Groenplaats 41-42 (3
de

 

wijk) 

2000 Antwerpen 

S.A. Hôtel St. Antoine 

Bewaard 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1926/23278 

Beschrijving: afbreken woningen Lombardenvest 11-19, binnenveranderingen en 

gevelverhoging 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1926/23278) 

Bouwtekening toont oorspronkelijke toestand 

(drie bouwlagen onder hellend dak) in 

combinatie met de veranderde voorgevel, 

bestaande uit twee nieuwe bouwlagen. Enkele 

oude elementen werden bewaard in het nieuwe 

ontwerp, zoals de toegangspoort en versieringen 

op de voorgevel (twee vazen). 

 

Groenplaats nrs. 41-42, eigen foto, 

december 2012 

 

 

 

 

  



 

 

V1929/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1929 

Arenbergstraat 24 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

S.A. La Combiloise, Commerciale et Immobilière 

Anversoise 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1929/33805 

Beschrijving: conciërgewoning op de 5
de

 verdieping (op de achterbouw) 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1929/33805) 

 

Grondplan 5
de

 verdieping met 

conciërgewoning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

V1931/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1931 

Ernest Van Dijckkaai 13/Haversstraat (1
ste

 wijk),  

2000 Antwerpen 

N.V. Queen’s Hotel Anvers 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1931/40833 

Beschrijving: onderling verenigen van nrs. 12, 13 en 14, het veranderen van de vensters op het 

gelijkvloers en bijbouwen van  4 bouwlagen op de achterbouw. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1931/40833) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

V1931/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1932 

Maanstraat 7 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Joseph de Lange (volmacht voor mevr. Lagey) 

Bewaard  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1932/43000 

Beschrijving:  ombouwen van hellend dak tot mansarde verdiep. De voorzijde van de mansarde 

verdieping diende te worden afgedekt met ‘schalien’ van blauwe, rode of groene kleur en 

geplaatst te worden met horizontale voegen. 

  

 

  



 

 

V1931/3 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1931 

Charlottalei 27 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Alfred Morlet  

Gesloopt  

Archief 

Dossiernummer  
SAA 

1931/39347 

Beschrijving: verbouwing van burgerwoning tot dokters- en radioloogpraktijk 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1931/39347) 

 

 

  



 

 

V1935/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1935 

Jan Van Rijswijcklaan 149 (10
de

 wijk) 

2020 Antwerpen 

R. Cautru 

Bewaard   

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/3489 

Beschrijving: bouwen van twee nieuwe woonverdiepingen en het installeren van een lift.  

Het grondplan van beide nieuwe verdiepingen is hetzelfde en gaat verder op de typisch 19
de

 eeuwse 

indeling van een burgerwoning, met de meer representatieve ruimtes langs straatzijde en ruimtes 

zoals een slaapkamer, keuken en badkamer langs tuinzijde. De W.C. grenst aan een luchtschacht en 

de traphal van het gebouw werd voorzien van zenitaal daglicht door middel van een lichtkoepel. Het 

mansardedak wordt bekroond door de uitstekende liftkast.  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/3489) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan 4
de

 en 5
de

 verdieping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe bouwlagen, Jan Van Rijswijcklaan 

149, eigen foto, december 2012 

 

Jan Van Rijswijcklaan 149, eigen foto, december 

2012 



 

 

V1937/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1937 

Anneessensstraat 20/ Van Ertbornstraat 15 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

S.A. Attractions Générales 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/7442 

Beschrijving: verbouwing van Scala-Hôtel Anneessensstraat  en chatelet Van Ertbornstraat  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/7442) 

 

Gevel Van Ertbbornstraat, nr. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevel Anneessensstraat,  nr.20 

 

 

  



 

 

V1938/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1938 

Van Diepenbeeckstraat 42 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Israëlitische Gemeente van Antwerpen 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/11411 

Beschrijving: verbouwen van zolderverdiep tot mansardeverdieping met woonruimte 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/11411) 

 

 

 

 

  



 

 

V1946/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1946 

Lange Van Ruusbroeckstraat 20-22 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen  

Israëlitische School Jesoda Hatora 

Bewaard 

Archief 

Dossiernummer   

SAA 

18/22020 

Beschrijving: bijmaken van derde verdieping langs straatzijde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

V1946/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1946 

Van Schoonbekestraat 139 (10
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Robert Braunschweig 

Bewaard 

Modernisme  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/21398 

Beschrijving: slaapkamer en badkamer 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/21398) 

Woning Van Schoonbekestraat 139 in zijn 

geheel, eigen foto, december 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouw, met slaap- en badkamer, Van 

Schoonbekestraat 149, eigen foto, december 

2012 

 

 



 

 

 

VIII.3. Gevel- en binnenveranderingen (GB) 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1903 

Mechelseplein 2 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Café du Dôme – uitbater L. Janssens 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1903/980 

Beschrijving: veranderen van ramen en deuren in de voorgevel en het verplaatsen van de trap 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1903 

Mechelsesteenweg 1 (6
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Café Leopold 1 - uitbater Henri André  

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1903/1002 

Beschrijving: veranderen van opendraaiende dubbeldeuren in openschuivende ramen  

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever 

Huidige toestand 

 

1903 

Mechelsesteenweg 1-3 (6
de

 wijk) 

2000 Antwerpen  

Café Leopold 1 - uitbater Henri André  

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1903/1454 

Beschrijving: overdekken van binnenkoer en het onderling verenigen van woningen nrs. 1-3. 

 

  



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1903 

Mechelsesteenweg 3 (6
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Café Leopold 1 - uitbater Henri André  

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1903/1598 

Beschrijving: verlenging van een glazen dak (‘marquise’) 

 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1904 

Charlottalei 18 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Jules Schnerb 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1904/896 

Beschrijving: installeren van badkamer, met aparte W.C. en lavabo (in de overloop van de trap 

op het eerste verdiep) 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1906 

Lange Winkelstraat 32 

2000 Antwerpen 

Firma Braunschweig & C
o 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1906/402 

Beschrijving:  binnenveranderingen 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Bijkomende architect(en) 

Huidige toestand  

 

1904 

Pelikaanstraat 78 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

N.V. Beurs voor Diamanthandel  

G. de Ridder 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1904/1751 

Beschrijving: kleine aanpassingen aan de voorgevel op het gelijkvloers  



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1907 

Charlottalei 18 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Jules Schnerb 

Gesloopt  

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1907/163 

Beschrijving: veranda op de 1
ste

 verdieping (aansluitend op salon) met bijhorende 

aanpassingen, waaronder aan bestaande keuken en diensttrap op het gelijkvloers 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1907 

Mercatorstraat 128 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

J. A. Neutel 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1907/164 

Beschrijving: gevelverandering, bestaande uit veranderen van een neoclassicistische naar een 

eclectistische bouwstijl, waaronder elementen uit de empire en de art nouveau 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1907/164) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

GB1908/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1908 

Kapucinessenstraat 49 (8
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Joseph  de Lange (eigenaar) 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1908/1992 

Beschrijving: bouwen van badkamer en veranderen van keuken 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 

1908/1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1908 

Stroomstraat 11 (6
de

 wijk) 

2040 Antwerpen (Lillo-Fort) 

S. Ehrenfeld 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1908/940 

Beschrijving: bouwen van veranda en vergroten van keuken en kinderkamer 

 

GB1909/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1909 

Grote Kauwenbergstraat 33-35 (2
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Firma Braunschweig & Co 

Gesloopt  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1909/1586 

Beschrijving:  installeren van een keuken en beerput verleggen 

 

  



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1909 

Mercatorstraat 48 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Merjam Geldzähler 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1909/341 

Beschrijving:  vergroten van keuken en bouwen van badkamer  

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1910 

Transvaalstraat 68 (6
de

 wijk) 

2600 Antwerpen 

Küsel 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1910/1195 

Beschrijving:  bouwen van veranda  

 

GB1910/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1910 

Antoon Van Dyckstraat 49 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Isidore Rosenblum 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1910/1152 

Beschrijving: nieuwe loggia  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1910/1152) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1910 

Charlottalei 20 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Herman Kleinberg 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1910/927 

Beschrijving: gevel- en binnenveranderingen; het verplaatsen van keuken naar het soutterain en 

vervangen door ruimte voor diensttrap en bijhorende functies. Vergroten van de veranda en aanleg 

van terras. Bijbouwen van een badkamer op de tweede verdieping, aansluitend op kinderkamers. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1910/927) 

Bestaande voorgevel en zijdelingse 

doorsnede 

Veranderde voorgevel en zijdelingse doorsnede  

 

GB1911/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1911 

Grote Kauwenberg 31 (2
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Braunschweig & Co 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1911/237 

Beschrijving:  

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1911 

Plantin en Moretuslei 34-36 (6
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Moïse Tolkowsky 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1911/61 



 

 

Beschrijving: woningen nrs. 34-36: bouwen van badkamer boven keuken, nr. 34: installeren van 

veranda;  het veranderen van echte ramen in valse ramen op de eerste verdieping 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1911 

Sint-Jozefstraat 31 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

J. Feuchtwanger 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1911/231 

Beschrijving: vergroten van de keuken en kleine binnenveranderingen 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1911 

Vestingstraat 70 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

B. Krengel 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1911/972 

Beschrijving: veranderen van voorgevel en binnenveranderingen 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1911/972) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1912 

Consciencestraat/Charlottalei 82-88 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Herz  

Onbekend/gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1912/1721 

Beschrijving: veranderen van bestaande keuken en bouwen van badkamer op eerste verdieping 

 



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1912 

Meir 53 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Louis Coetermans 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1912/2054 

Beschrijving: binnenveranderingen aan achterbouw winkelpand op de begane grond en aan de 

woning op de eerste verdieping 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1912 

Waterloostraat 13 (6
de

 wijk) 

2600 Antwerpen 

Mevr. Salti 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1912/1266 

Beschrijving: tussenverdieping met kinderkamer (achterbouw van de woning) 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1913 

Allewaertstraat 128/ Amerikalei (8
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

R. De Vos (rekening Louis Coetermans) 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1913/3375 

Beschrijving: veranderen van vals in een echt raam, met de helft vaststaand en de andere helft 

opendraaiend 

 

  



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1913 

Antoon Van Dyckstraat 49 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Isidore Rosenblum 

Onbekend/gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1913/3638 

Bouwdossier vermeldt Antoon Van Dyckstraat 43 

Beschrijving: kamer op de tussenverdieping vergroten 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1913 

Van Ecyklei 19 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Levoir (rekening Charles Rosenblum) 

Onbekend/gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1913/3785 

Beschrijving: loggia voorgevel 

 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1913 

Van Eycklei 19 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Levoir (rekening Charles Rosenblum) 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1913/3842 

Beschrijving: veranderingswerken aan het achtergebouw van de woning 

 

  



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1914 

Amerikalei 121 (8
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Schröder 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1914/5178 

Beschrijving: vergroten van ruimte in de achterbouw op de eerste verdieping en het inrichten van 

een badkamer  

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1914 

Korte Altaarstraat 13 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

C. Gusschenhoven 

Niet uitgevoerd 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1914/5905 

Beschrijving: aanpassing van gevel winkelpand naar die van een burgerwoning, en het herinrichten 

van de winkelruimte als salon. 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1914/5905) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1914 

Schoenmarkt 27 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Leon Tienrien 

Gesloopt  

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1914/5514 

Beschrijving: nieuwe vitrine in de voorgevel, binnenveranderingen en onderling verenigen van 

gebouwen nrs. 27-29  

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1918 

Klapdorp 8 (1
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

J. Reynkens 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1918/7531 

Op bouwaanvraag staat nr. 10 vermeldt 

Beschrijving: binnenveranderingen  aan apothekerij 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1919 

Charlottalei 20 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Herman Kleinberg 

Onbekend/gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1919/8682 

Beschrijving: veranderingswerken interieur burgerwoning, op tweede - en zolderverdieping 

 

  



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1919 

Simonsstraat 46 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Maurice Saks 

Onbekend/gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1919/8984 

Geen bouwplannen 

Beschrijving: gevel- en binnenverandering 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1919 

Huidevettersstraat 22-24 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Louis Coetermans 

Pand gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1919/8805 

Geen bouwplannen 

Beschrijving: binnenveranderingen 

 

GB1919/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1919 

Pourbusstraat 3-5 (8
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Firma Comptoir d’Outremer van A. Bacot & C
o
 

Onbekend (gevel bewaard) 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1919/8674 

Beschrijving: gevel- en binnenveranderingen, na het onderling verenigen van aanpalende woningen 

nrs. 3 en 5. Magazijnen op de begane grond dienden als opslagplaats voor wijn. Inkom op de begane 

grond verleende toegang aan traphal. Deze leidde naar het 1
ste

 verdiep waar de burelen zich 

bevonden. Een aparte trap voor de arbeiders leidde naar sanitaire ruimtes op de 1
ste

 verdieping.  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1919/8674) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gevels langs de Pourbusstraat 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1920 

Franrijklei 53-55 

2000 Antwerpen 

N.V. Office Commercial 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1920/10100 

Geen bouwplannen 

Beschrijving: binnenveranderingen 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1921 

Huidevettersstraat 13 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Jaak Speyer 

Verbouwd 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1921/10940 

Beschrijving: verandering uitstalraam ‘Ganterie Samdam’  

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1922 

Brederostraat 40 (8
ste

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Jos. Loos 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1922/12709 

Geen bouwplannen 

Beschrijving: veranderingswerken aan de achterbouw van de woning 

 

  



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1922 

Brederostraat 44 

2018 Antwerpen 

Jos. Loos 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1922/12874 

Geen bouwplannen 

Beschrijving: veranderingswerken aan de achterbouw van de woning 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1922 

Huidevettersstraat 32 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Louis Coetermans 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1922/13918 

Beschrijving: vergroten van veranda 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1922 

Lange Leemstraat 183 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Weduwe Max Hargot - Randaxhe 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1922/14005 

Beschrijving: binnenveranderingen aan de achterbouw van de woning 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1923 

Provinciestraat 42 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Gabriël Opdebeeck 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1923/16687 

Beschrijving: gevel- en binnenveranderingen aan de woning 

 

  



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1923 

Provinciestraat 42 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Gabriël Opdebeeck 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1923/17218 

Beschrijving: gevel- en binnenveranderingen 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1923 

Charlottalei 7 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

C. Van Den Borg - Hartog 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1923/17272 

Beschrijving: gevel- en binnenveranderingen 

 

GB1924/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

 

Huidige toestand 

 

1924 

De Burburestraat 6 (8
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

N.V. Koninklijke Nederlandse Stoomkoffiebranderijen H. E. 

Van Ysendijk 

Bewaard 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1924/19643 

Beschrijving: gevel en binnenveranderingen 

 

  



 

 

GB1924/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1924 

De Pretstraat 9/ Duboisstraat (7
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Alfred Menke & Co 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1924/17684 

Beschrijving: gevel- en binnenverandering 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 1924/17684) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1924 

Meir 53 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Louis Coetermans 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1924/19069 

Beschrijving: binnenveranderingen 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

 

1925 

Amerikalei 29 (8
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 



 

 

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

A. Laurent 

Gesloopt  

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

1925/21936 

Beschrijving: binnenverandering aan achterbouw op de tweede en derde verdieping van de woning  

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1925 

Van Noorstraat 14 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

M. Walekiers 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1925/20267 

Beschrijving:  

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1925 

Lange Kievitstraat 25 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

J. Sjouwerman 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1925/20557 

Beschrijving: binnenveranderingen, o.m. het installeren van badkamer en studeerkamer 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1926 

Antoon Van Dyckstraat 54 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Oscar Szyja Fischer 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1926/24137 

Beschrijving: binnenveranderingen 

 

  



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1926 

Grétrystraat 12 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

N.V. Beth Zion 

Onbekend/gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1926/23358 

Beschrijving: binnenveranderingen, inrichten van kantoorruimte in de achterbouw 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1926 

Grote Kauwenberg 31 (2
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

A. Fortens 

Onbekend (gevel bewaard) 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1926/22885 

Beschrijving: binnenveranderingen, waarbij het gelijkvloers van de burgerwoning wordt veranderd 

in een winkelpand en bijhorende ruimtes 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1926 

Louizastraat 46 (8
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

J. Daverveldt 

Onbekend/gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1926/250046 

Beschrijving: gevel- en binnenveranderingen 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1927 

Groenplaats 42 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

S.A. Hôtel St. Antoine 

Niet uitgevoerd 

Archief 

Dossiernummer 

Opmerkingen  

SAA 

1927/27665 

Bouwtoelating vervallen 

Beschrijving: binnenveranderingen 



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1927 

Mechelsesteenweg 136 (8
ste

 wijk) 

2018 Antwerpen 

A. Van Emden 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1927/27009 

Beschrijving: binnenveranderingen aan woning/winkelpand 

 

GB1928/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1928 

Amerikalei 119 

2000 Antwerpen 

Joseph de Lange (eigenaar) 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1928/29102 

Beschrijving: binnenveranderingen 

 

GB1928/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1928 

Vlaanderenstraat 6-8 (4
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Firma Braunschweig & C
o
 

Onbekend (nr. 6 bewaard, nr. 8 gesloopt) 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1928/31776 

Geen bouwplannen 

Beschrijving: gevel verhogen, lift verplaatsen en kantoren herinrichten (toelating niet vergund) 

 

GB1928/3 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1928 

Vlaanderenstraat 6-8 (4
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

Firma Braunschweig & Co 

Onbekend (nr. 6 bewaard, nr. 8 gesloopt) 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

1928/32122 

Bouwaanvraag vervangt die ingediend onder nr. 31776 

Beschrijving: veranderingswerken aan kantoren en magazijn 



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Aard van de bouwaanvraag 

Huidige toestand 

 

1928 

Lange Kievitstraat 69 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

D. Van Engel 

Gevel- en binnenverandering 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1928/28974 

Beschrijving:  

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1928 

Mechelsesteenweg 138 (10
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

A. Van Emden 

Onbekend/gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1928/29418 

Beschrijving: gevel- en binnenveranderingen 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1928 

Bosduifstraat 32 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

N.V. Nationale Textielmaatschappij  

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1928/31637 

Beschrijving: vergroten van magazijn en het installeren van nieuwe W.C.  

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1929 

Jan Van Rijswijcklaan 188 (9
de

 wijk) 

2020 

Albert Salti 

Bewaard  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1929/33798 

Beschrijving: kleine aanpassingen aan de uitvoering van de gevels 



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1929 

Ernest Van Dijckkaai 13-14/ Haversstraat (1
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

N.V. Queen’s Hotel Anvers 

Nooit uitgevoerd 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1929/32404 

Beschrijving: gevel- en binnenveranderingen 

 

GB1929/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1929 

Van Schoonbekestraat 62 (5
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Joseph de Lange (eigenaar) 

Gesloopt  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1929/33960 

Beschrijving: herbouwen van keuken, met er boven gelegen tussenverdieping 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Bijkomende architect(en) 

Huidige toestand 

 

1930 

Teniersplaats 3-5-7/ Frankrijklei 38 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

S.A la Foncière d’Anvers 

Frans Blockx 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1930/35704 

Beschrijving: luifel plaatsen met gevellengte van 2,80 m 

 

GB1930/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1930 

Haringrodestraat 30-32 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Joseph de Lange (eigenaar) 

Gesloopt  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1930/37964 

Beschrijving: nieuwe achterbouw met keuken en badkamer voor beide woningen 

 



 

 

GB1930/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1930 

Loosstraat 66-68 (5
de

 wijk) 

2060 Antwerpen 

Joseph de Lange (eigenaar) 

Niet uitgevoerd 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1930/36176 

Beschrijving: onderling verenigen van beide woningen; vergroten van ruimtes; inrichten van 

badkamer 

 

GB1931/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1931 

Haringrodestraat 30-32 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Joseph de Lange (eigenaar) 

Gesloopt  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1931/38318 

Beschrijving: veranderen van twee ingangsdeuren 

 

GB1931/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1931 

Haringrodestraat 34 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Joseph de Lange (eigenaar) 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1931/39558 

Beschrijving: binnenveranderingen, ondermeer verplaatsing van traphal 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1934 

Schuttershofstraat 10 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

S.A. Financière Anversoise 

Bewaard/sterk verbouwd 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

1934/45319 

Beschrijving: gevelverandering van cafépand 



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1934 

Van Leriusstraat 1/ Simonsstraat 16 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Joseph Walk 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/723 

Beschrijving: binnenveranderingen flatgebouw, meer bepaald aan de open koer 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1935 

Louizastraat 32 (8
ste

 wijk) 

2000 Antwerpen 

N.V. Grond- en Bouwondernemingen Vooruitzicht 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/3086 

Beschrijving: installeren van twee W.C.’s 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1935 

Peter Benoitstraat 20 (10
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

L. Marfust 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer 

SAA 

18/3616 

Beschrijving: binnenveranderingen op de tweede verdieping 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1936 

Quellinstraat 49 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

S.A. Sablières et Carrières Réunies 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/5693 

Beschrijving: inrichten van kantoorruimtes  

 



 

 

GB1936/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1936 

Schuttershofstraat 4 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

S.A. Financière Anversoise (eigenares Willy Vandevelde) 

Bewaard  

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

18/4310 

Op bouwaanvraag staat nr. 6 vermeldt 

Beschrijving: restaureren van de voorgevel en enkele binnenveranderingen 

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/4310) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuttershofstraat 4, eigen foto, december 2012 

Voorgevel: schets van de bestaande toestand met lichte wijziging, met name het veranderen van de 

bestaande plint in baksteen door natuursteen  

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1937 

Meir 75 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

S.A. Compagnie Immobilière d’Anvers 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/7463 

Beschrijving: binnenveranderingen en plaatsen van lift 

 

  



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1938 

Londenstraat 21/August Michielstraat 12-14 (12
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

N.V. Pol Antonssen, gev. August Michielsstraat 8-12 

Onbekend  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/10680 

Beschrijving: binnenveranderingen; panden Londenstraat 21 en August Michielsstraat 12-14 

onderling verenigen tot één eigendom (percelen grensden aan elkaar langs achteren).  

Nr. 21 reeds gesloopt, nrs. 12-14 bewaard. 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

 

Huidige toestand 

 

1938 

Lange Leemstraat 155 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Joseph de Lange, namens de beheerraad van de N.V. Notre 

Foyer Central 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/11596 

Beschrijving: binnenveranderingen 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1938 

Lange Leemstraat 169 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

G. Oedenkoven 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/11134 

Beschrijving: keuken en W.C. installeren 

 

  



 

 

GB1938/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1938 

Vestingstraat 72 t.e.m. 76 (6
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

S.A. Société Anversoise Immobilière du Centre 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

18/11294 

Geen bouwplannen 

Beschrijving: uitbreken van binnenmuren en het vergroten van de kantoorruimtes 

 

GB1938/2 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1938 

Lange Leemstraat 313 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

Israëlitische Gemeente van Antwerpen 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer 

Opmerkingen 

SAA 

18/9904 

Geen bouwplannen  

Beschrijving: vernieuwen van stortbaden en W.C.’s, vervangen van houten roostering door beton-

vloer en voorzien van verluchting 

 

GB1940/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1940 

Van Schoonhovenstraat 64 (5
de

 wijk) 

2060 Antwerpen 

Joseph de Lange (eigenaar) 

Gesloopt 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/13277 

Beschrijving: binnenveranderingen, waaronder het installeren van W.C.  

 

  



 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1946 

Arenbergstraat 24 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

S.A. La Combiloise, Commerciale et Immobilière 

Anversoise 

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/21683 

Beschrijving: binnenveranderingen 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Aard van de bouwaanvraag 

Huidige toestand 

 

1946 

Arenbergstraat 24 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

S.A. La Combiloise, Commerciale et Immobilière 

Anversoise 

Binnenverandering  

Onbekend 

Archief 

Dossiernummer  

Opmerkingen  

SAA 

18/22197 

Gewijzigd ontwerp van toelating verleend op 13 sept. 1946, 

onder nr. 18/21683 

Beschrijving: binnenveranderingen 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1946 

Hopland 20 (3
de

 wijk) 

2000 Antwerpen 

N.V. Etablissements “Brepols”, Turnhout 

Gesloopt  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/21762 

Beschrijving: gevel- en binnenveranderingen 

 

  



 

 

GB1946/1 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

Stijl 

 

1946 

Lange Van Ruusbroecstraat 20-22 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen  

Israëlitische School Jesoda Hatora 

Bewaard 

Modernisme  

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/21397 

Beschrijving: gevel- en binnenveranderingen, vergroting van binnenruimtes. Gevel 

opgetrokken in ‘Hollandse’ baksteen. Metalen vensters, van elkaar gescheiden door witte stenen 

montants en omlijst door een materiaal van donkerbruin gebakken aarde.  

Bouwplannen/afbeeldingen (bouwplannen: SAA, Modern Archief, bouwdossier nr. 18/21397) 

 

Schoolgebouw in de Lange Van Ruusbroecstraat 18-24, eigen foto, december 2012 

 

 

Identificatie 

Datering 

Adres 

Stad/gemeente  

Opdrachtgever  

Huidige toestand 

 

1947 

Zurenborgstraat 27 (7
de

 wijk) 

2018 Antwerpen 

A. Grootjans 

Bewaard 

Archief 

Dossiernummer  

SAA 

18/22763 

Beschrijving: veranderen van de tweede verdieping en het installeren van een W.C. 

 


