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Het jubileumnummer van tien jaar HistoriANT levert een brede waaier aan onder-
werpen: we maken een race door tijd en ruimte. In de startblokken liggen de 
oudste stadsprivileges van Antwerpen. Zowat achthonderd jaar geleden ontving 
Antwerpen van de Brabantse hertog Hendrik I en van zijn zoon twee oorkonden die 
in het FelixArchief bewaard worden. Het zijn als het ware ‘de geboorte-akten der 
Antwerpsche vrijheid’ zoals kanunnik Prims ze had bestempeld. In deze bijdrage 
wordt de inhoud van de charters kritisch bekeken en wordt aangetoond dat het 
eerste stadsprivilege betrekking heeft op de transacties van gronden gelegen buiten 
de stadsgrenzen, en de tweede op de vrijstelling van hertogelijke taxaties. 

Dan maakt de lezer een vlucht in de tijd naar het midden van de zeventiende 
eeuw. Balthasar Moretus II schonk toen 57 drukken uit zijn Plantijnse persen aan de 
stad Antwerpen. De stadsbibliotheek was toen nog heel bescheiden wat zijn boeken-
bezit betreft. Moretus heeft dit vrijgevige gebaar dat hem maar weinig kostte, vooral 
gedaan om zijn reputatie onder zijn mogelijke klanten en potentiële opdrachtgevers 
hoog te houden. Business as usual! 

En dan een duik naar een bijzondere familie uit de Antwerpse kunst- en antiek-
handel, die gekend is als het voormalige veilinghuis Van Herck. Vier generaties 
heeft deze familie de kunstwereld in Antwerpen mee beheerst. 

Het themadossier in dit jaarboek gaat over de haven van Antwerpen en Congo, in 
de tijd beperkt tot de negentiende en begin twintigste eeuw. De bijdragen worden 
verdeeld over twee uitvoerige artikels, een interview en korte kroniekstukken. Er 
wordt zeker geen overkoepelend overzicht over dit brede en soms geladen onder-
werp uit de geschiedenis van Antwerpen geboden. Een eerste binnenlandse vlucht 
maken we naar Antwerpen in de jaren 1930. Congolees hout was toen erg in trek 
in interieurs in art deco bij de middenklasse. Houtsoorten als limba, sapelli en vele 
andere uit onze kolonie vervingen massaal eik, mahonie of naaldhout, die nog erg 
in trek waren in de modernistische interieurs in de jaren 1920. De auteur van deze 
bijdrage gaat gretig op zoek naar het succes van deze nieuw ontdekte houtsoorten 
die toen in grote vrachten uit Congo per boot in Antwerpen toekwamen. 
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Vervolgens iets heel anders. We maken als het ware een undercoveroperatie in 
het milieu van de ‘Antwerpsche bloedzuigers’, de zogenaamde crimps. Dit zijn de 
wervers of informele tussenpersonen die de arbeidsmarkt van de matrozen op het 
land controleerden. Zij boden hun diensten aan de zeelui aan wal aan, zoals de 
nodige slaapplaatsen, kredietregelingen en zelfs ook prostituees. Hun handelingen 
waren zeer negatief geladen. De auteur van deze bijdrage belicht ook hun positieve 
eigenschappen zoals hun bijdragen in het aanwervingsproces, hun sociale relaties 
en hun goede verstandhouding met de zeevaarders. 

Dan volgen in dit jaarboek drie bijzondere kronieken die alle betrekking hebben 
op Congo en zijn koloniaal verleden. In scheervlucht gaan we naar het Museum 
voor Midden-Afrika, waar een interview wordt afgenomen van historicus Mathieu 
Zana Etambala. Als incontournable wat betreft de studie van Congo-Vrijstaat in de 
regeerperiode van koning Leopold II werd hij bevraagd over de band tussen Ant-
werpen en Congo in de periode van de rubbermaatschappijen. De Société Anversoise 
du Commerce au Congo werd op de korrel genomen. Het werd een lang interview 
dat heel wat vragen oproept en voorstellen formuleert voor verder onderzoek. 

De herdenkingsmonumenten van koloniale beroemdheden in Antwerpen zijn 
het onderwerp in een daaropvolgende bijdrage. 

Wat het bronnenmateriaal over de koloniale periode betreft, wordt in een laatste 
kroniek over het thema ‘De haven en de kolonie’ een duikvlucht genomen naar het 
FelixArchief. 

Ook komen drie gelegenheidskronieken in het vizier. In een eerste kroniek wordt 
aandacht geschonken aan een heel bijzonder historisch voorwerp dat tentoongesteld 
wordt in het nieuw gerestaureerde stadhuis van Antwerpen. Het is de zogenaamde 
‘Privilegiekom’ of Privilegiekoffer, een middeleeuwse kist waarin documenten zoals 
stadsrechten en privilegies werden bewaard. In deze bijdrage wordt bijzonder veel 
aandacht geschonken aan de wetenschappelijke studie en aan de restauratie van dit 
uitzonderlijk waardevol object. 

We maken vervolgens in een tweede kroniek een landing in Zandvliet ten 
noorden van de stad. Daarin wordt het vierhonderdjarig bestaan van deze huidige 
fusiegemeente van Antwerpen als een vestingstad herdacht. Spinola heeft de bouw 
ervan in 1622 bevolen. Voor het eerst wordt een der vroegste plattegronden van deze 
vesting met zeven bastions afgebeeld. Vandaag vallen nog enkele sporen van dit 
roemrijke militaire verleden te bespeuren. 

In de hoofdzetel van de Compagnie Maritime Belge (CMB) wordt een anoniem 
drieluik bewaard, dat een bijzonder fraai aaneensluitend beeld geeft van de histo-
rische gebouwen van Antwerpen nog voor het stuksgewijze rechttrekken van de 
Scheldekaaien door de Franse overheid. De drie monumentale doeken kunnen 
gedateerd worden tussen 1803 en 1810. Omdat de toenmalige haven van Antwerpen 
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in haar volle pracht met twee- en driemasters wordt afgebeeld, sluiten deze drie tafe-
relen goed aan bij het dossierthema van dit jaarboek. Centraal in dit havenportret 
wordt nog een groep pronkerige dames en heren gepenseeld, met in hun midden 
mogelijk Jan-Baptist Laudaens, een courtier uit de Franse tijd.

Twee vaste kronieken sluiten dit jubileumnummer af. Een korte kroniek biedt ons 
in vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Genootschap 
voor Antwerpse Geschiedenis in 2021. Tijdens dit tweede COVID-jaar van de 
pandemie werden wel tien webinars gehouden waaraan meer dan vijfhonderd geïn-
teresseerden deelnamen. Ook kon met een beperkt publiek in het FelixArchief de 
publiekslezing rond het themadossier van het jaarboek 2021 doorgaan. 

We landen uiteindelijk bij het onroerend erfgoed in Antwerpen. De belangrijkste 
restauratie is ongetwijfeld deze van het Steen. Daarnaast werden heel wat historische 
panden in Antwerpen gerestaureerd ofwel gerenoveerd: te veel om op te noemen! 
Beperken we ons tot het vermelden van de invulling van de Zaal Harmonie (zie het 
vorige jaarboek over de restauratie) als stadsloket en districtshuis, de omvorming 
van het statige Huis Dhaens op de Frankrijklei tot een culturele ontmoetingsplek en 
de restauratie van het interieur van de pastorie van de Sint-Carolus-Borromeuskerk. 
De archeologische opgravingen waren bijzonder boeiend: het blootleggen van de 
Matte- en Zakstraat incluis de burchtmuur zijn werkelijk adembenemend. Eindelijk 
ervaren we weer de oudste stadskern van Antwerpen, die in oppervlakte veel groter 
was dan men zich kan voorstellen enkel op kaart! Om te besluiten vermelden we 
enkel nog dat in 2021 de stad Antwerpen slechts één beschermd monument rijker 
werd: het lichtschip de Westhinder III.

Aan jullie nu om deze bijzondere editie van tien jaar HistoriANT te ont dekken!
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