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Restauratie gerechtshof Britselei nadert voltooiing
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Springt ook het Rubenshuis straks op die kar?
“In de kunstenaarswoning, het zwaartepunt van
het bezoek, houden we ons ver van digitale technieken. Daar moeten mensen de tijd krijgen om die
historische plek ten volle in zich op te nemen. Waar
de benadering voorheen vaak vertrok vanuit een
object, willen we straks vaker Rubens als persoon
centraal stellen. De digitale beleving is voorbehouden voor het nieuwe gebouw. Je wordt er ondergedompeld in het bredere tijdskader met ook aandacht voor werken van Rubens die we hier niet
kunnen tonen, zoals zijn monumentale schilderijen
of tapijtkunst. Van het commerciële hart van Antwerpen in de 21ste eeuw daal je zo zachtjesaan af
naar de zestiende en zeventiende eeuw om steeds
dichter bij de meester te komen.”
Wat merken we in 2022 al van de verbouwingen?
“Nog niet veel, de schutting op Hopland zal sneuvelen en een stukje van de Rubenstuin wordt ingenomen door de werken. In 2022 situeren de werken
zich nog voornamelijk in de bouwput. Pas vanaf
november dit jaar zou men boven de grond uitkomen. Het Rubenshuis blijft dit jaar ook de hele tijd
open. Door de energie die zo’n bouwproject vergt,
zit een extra thematentoonstelling er in 2022 niet
in, maar er komen wel wat nieuwe aanwinsten aan.
Vanaf het najaar wordt ook de tuin onder handen
genomen. Dat wordt onder andere een belangrijke
circulatiezone om van het onthaalpaviljoen naar
het Rubenshuis te gaan.”
Eind april 2024 opent het nieuwe gebouw.
Hopen jullie vanaf dan nog meer bezoekers te
begroeten?

“Dat was alleszins niet onze eerste behoefte. We
hebben al veel bezoekers. Ruim vierhonderd jaar
geleden, in 1620, schreef de stadssecretaris van
Antwerpen al dat buitenlandse gasten zich vergaapten aan het huis van Rubens. Destijds telde de
stad zo’n 50.000 inwoners. Nu krijgen wij op jaarbasis in het Rubenshuis vier- tot vijfmaal zoveel bezoekers. Het is niet onze ambitie om blind hogere
cijfers te halen, maar we willen er wel op voorbereid zijn. Een mensenmassa kan ook een bedreiging
vormen voor het historische weefsel van het huis.
In de eerste plaats willen we bezoekers straks een
aangenamer bezoek garanderen met meer tijd en
ruimte om te genieten. Als dat meer belangstellenden trekt, zullen we daar ook klaar voor zijn.”
Biedt het leven en werk van Rubens op termijn
wel stof genoeg voor zo’n nieuw museum?
“Absoluut, een icoon als Peter Paul Rubens is onuitputtelijk. Er zijn steeds weer nieuwe onderzoeksbenaderingen, en af en toe duiken er nog nieuwe werken op, of werken die heel lang verdwenen leken.
Ook de figuur van Rubens is enorm veelzijdig. Als
schilder was hij een solitair genie, maar ook een
teamspeler. Daarnaast was Rubens een intellectueel en wierp hij zich op als diplomaat. Hij stond,
kortom, heel gulzig in het leven. Rubens had, zoals
Iggy Pop zingt, ‘lust for life’. Hij is onze grootste
kunstenaar, en ook gewoon onze beste. Qua kaliber
vergelijk ik hem graag met Shakespeare. Als WestVlaming durf ik het bijna niet te zeggen, maar wat
Rubens aangaat, is de Antwerpenaar eigenlijk nog
niet chauvinistisch genoeg.” W
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Een van de eerste foto’s van het ge
rechtshof op wat toen nog de Nijver
heidslei was. Foto: FelixArchief

Eind dit jaar zal in het gerechtshof op de Britselei weer recht worden gesproken. Het gebouw staat sinds 2019 in de steigers voor een grondige renovatie
en restauratie. Een jaar vóór de heropening maakt citta een eerste proces van
de werken. Veel is er al gedaan, maar er is nog heel veel te doen. “Als alles
volgens plan blijft verlopen, kunnen we het werk eind dit jaar voltooien”,
stelt projectleider Cynthia Huang van de Regie der Gebouwen ons gerust.

INFO: www.rubenshuis.be
TEKST: SUZANNE ANTONIS
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Restaurateurs nemen de
wapenschilden in de
Salles des Pas Perdus
onder handen.

“De natuurstenen vloer in
de Salle des Pas Perdus is
volledig bewaard en de
wapenschilden op de
overspanningsbogen
worden gerestaureerd in
hun originele kleuren”
PROJECTLEIDER CYNTHIA HUANG

Voorzichtig en krachtvol heerschen Recht en Wet. Het
opschrift boven de imposante hoofdingang van het
gerechtshof maakt indruk. “Dat was destijds ook de
bedoeling”, zegt Cynthia. “Het gebouw was een uiting van macht en prestige.” In de emblemen zien
we de weegschaal die symboliseert hoe men in
rechtspraak bewijs en argumenten tegenover elkaar moet afwegen. Het zwaard verwijst naar de
macht die een rechter heeft om te oordelen en knopen door te hakken. De bronzen vrouwen Justitia
en Prudentia verbeelden de wet en de rechtvaardigheid. We vinden ze ook terug op het Antwerpse
stadhuis waar tot het einde van de achttiende eeuw
recht werd gesproken in burgerlijke zaken. De correctionele zaken kwamen toen voor de Vierschaar.
Daarna verhuisde de Antwerpse rechtbank naar De
Gulden Roose (nadien het Postgebouw) op de
Groenplaats. Maar door de aanhoudende bevolkingstoename was er ook een grote groei in rechtszaken en werd in 1866 beslist om op de Nijverheidslei (nu Britselei) op de gronden van de afge-

broken Spaanse omwalling een nieuw gerechtshof
te bouwen.

Van de Grote Markt naar ‘den buiten’
Cynthia: “De stad Antwerpen schreef een internationale wedstrijd uit om een gebouw te ontwerpen
waar het personeel comfortabel kon werken en dat
tegelijk het statige van de rechtspraak belichaamde. De jury wees de Antwerpse architect Louis
Baeckelmans aan als winnaar. Die had goed gekeken naar het Louvre in Parijs en tekende een monumentaal gebouw in eclectische neorenaissancestijl
met open binnenplaatsen en vier gigantische hoektorens. Het leverde in de volksmond de spotnaam
van ‘omgekeerde biljarttafel’ op.
“Baeckelmans kwam spitsvondig uit de hoek om de
wedstrijd te winnen”, weet Cynthia. “Voor de gevel
en de dakopstanden tekende hij twee versies: een
dat binnen het budget bleef en een dat veel duurder was. Uiteindelijk besliste de jury dat er meer
centen op tafel moesten komen en kostte het bouw-
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werk het dubbele van de geplande 950.000 oude
Belgische franken.”
Louis Baeckelmans overleed op 36-jarige leeftijd,
vier maanden na de eerstesteenlegging. Zijn broer
Frans nam de taak over. Op 15 november 1877
werd het gerechtshof officieel geopend met een
correctionele rechtszitting. “De enige zittingzaal
die toen afgewerkt was. Door het lawaai van de
bouwwerkzaamheden rondom waren de debatten
amper verstaanbaar”, weet Tom Hoorens. Hij is adviseur bij de minister van Justitie en als Antwerpse
stadsgids verzamelt hij verhalen over het reilen en
zeilen binnen de Antwerpse justitiemuren. “Er
kwam ook protest uit onverwachte hoek. De magistratuur en advocaten vonden het toen maar niets
dat ze voortaan naar de rand van de stad of ‘den
buiten’ moesten. De straten in de nieuwe wijk die
rond het gerechtshof ontstond, werden genoemd
naar befaamde rechtsgeleerden: Antoon Anselmo
was een Antwerpse schepen en rechtsgeleerde
(1559-1668), Pieter Stockmans raadsheer bij het
Hof van Brabant (1608-1671).” Maar ook dit gerechtshof werd al snel te klein. In 1911 werd er een
derde bouwlaag toegevoegd. De eerste elektriciteitsvoorzieningen kwamen een jaar later. In 1929
kwam er nog eens 6.600 vierkante meter bovenop
voor onder meer een bibliotheek en werd een van
de binnenplaatsen overkoepeld voor extra kantoorruimte. In 2006 opende het nieuwe justitiepaleis op
de Bolivarplaats en liep het statige gerechtshof op
de Britselei leeg. Tom Hoorens herinnert zich die
periode nog goed. “Tot de laatste snik bleven er in
de oude assisenzaal processen plaatsvinden. Ik geloof dat in 2016 caféhouder Marat Buran uit de stationsbuurt de laatste was die hier is veroordeeld
voor de zogenaamde Tornadomoorden.”

Restauratieproject
De Regie der Gebouwen nam de tijdelijke vereniging TV OGA – bestaande uit architectenbureau
HUB, restauratiespecialist ORIGIN, Bureau Bouwtechniek en studiebureau RCR – onder de arm om
de omvangrijke renovatie- en restauratiewerken
voor te bereiden. Het gebouw met een vloeropper-
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vlakte van 23.000 vierkante meter is in 1997 beschermd als waardevol erfgoed, wat betekent dat
ook het Agentschap Onroerend Erfgoed nauw betrokken is bij het project. Cynthia: “Zo is bijvoorbeeld de oorspronkelijke natuurstenen vloer in de
Salle des Pas Perdus volledig bewaard en worden
de wapenschilden op de overspanningsbogen gerestaureerd naar hun oorspronkelijke kleuren. Ook
de schilderijen op doek in de assisenzaal zijn gerestaureerd. Maar we vonden in andere zittingzalen
onder de verflagen ook prachtige muurschilderin-
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gen. Enkele proberen we daar nog van te herstellen, onder leiding van de specialisten van ORIGIN
Architecture & Engineering.”
Het gerechtshof is gebouwd in een periode dat imitatieschilderingen hip waren. Witte en blauwe natuursteen, marmerimitatie, eik- en bronsimitatie,
sjabloonschilderingen… Op veel plaatsen werden
ze later verstopt achter witgrijze verflagen. “Het is
nagenoeg onhaalbaar om al die kleuren terug te
brengen, maar op verschillende plaatsen worden
originele afwerkingen opnieuw zichtbaar gemaakt”, zegt Koen Vermeiren, projectdirecteur bij
ARTES dat de renovatiewerken uitvoert en alle
deeltaken coördineert. “Het gerechtsgebouw is een
onoverzichtelijk gebouw waarin veel werken tegelijk uitgevoerd moeten worden om binnen het tijdschema te blijven. Ook de logistieke operatie vraagt
heel wat organisatie. Het gebouw staat midden in
de stad, met weinig ruimte rondom. Het eerste jaar
waren we continu bezig met puin van de afbraakwerken naar buiten te dragen, in het begin nog met
kruiwagens. De overkoepeling van het peristilium
in 1929 was een grote vergissing, want daarmee
ging alle lichtinval in de Salle des Pas Perdus verloren. We hebben het afgebroken en er een eigentijdse open binnenplaats van gemaakt.”

Hét paradepaardje
is de assisenzaal.
De wandschilderingen
zijn van Pieter Van
der Ouderaa, Juliaan
de Vriendt en Karel
Ooms.

Huis met vele kamers

Nu nog
volop in de
stellingen,
maar tegen
eind dit jaar
zal de Salle
des Pas
Perdus
weer
schitteren.
Rechts een
beeld van
hoe het er
dan zal
uitzien.

Tijdens onze rondgang passeren we ontelbaar vele
zittingzalen, wachtkamers, griffies, advocatenkantoren en gangen die overal en nergens heen lijken
te gaan. We komen voorbij tientallen deuren die
nog wachten op een restauratiebeurt.
Cynthia: “Het is de bedoeling om welbepaalde
gangdeuren elektronisch te beveiligen. Elk gerechtsgebouw is trouwens ingedeeld volgens een
uitgekiend circulatieplan. Doordat er verschillende
ingangen zijn, kunnen beklaagden, slachtoffers,
magistraten en publiek elkaar niet tegenkomen.”
Koen: “Met de renovatie hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om acht nieuwe liftkokers te integreren om die circulatie nog meer te optimaliseren. Voor de gedetineerden komt er binnenkort een nieuw inkompaviljoen langs de kant
van de Anselmostraat. Van daaruit worden ze via
het cellencomplex in de kelder rechtstreeks naar de
zittingzalen gebracht. De Kamer van Inbeschuldigingstelling is vanaf de grond nieuw gebouwd, op
hetzelfde moment dat in de assisenzaal ernaast de
restaurateurs met penseeltjes de historische schilderingen onder handen namen. Ook het typische
houten meubilair wordt zoveel mogelijk gerestaureerd.” We zien enkele vlijtige handen schuren aan
een bank. “Die gedraaide pootjes, ze zijn verdomd
lastig”, gromt een van de werkmannen. “Ik heb nu
dertig banken behandeld en geen idee hoeveel er
nog in de wachtrij staan.”
Veel werk dat al klaar is, is opnieuw ingepakt om
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het te vrijwaren van stof, maar enkele zittingzalen
en de bibliotheek op de zolderverdieping laten al
een glimp van de toekomst zien. Ook de Salle des
Pas Perdus of de wandelzaal spreekt al tot de verbeelding. “Deze zaal is voor bezoekers toegankelijk,
ook als ze geen zitting bijwonen”, legt Tom Hoorens
uit. “Dat blijft zo, net als de grote ovalen tafel die
na de renovatie zeker terugkomt. Maar hét paradepaardje is de imposante assisenzaal. De wandschilderingen die verschillende gerechtelijke thema’s –
waaronder de Vierschaar – uitbeelden, zijn van Pieter Van der Ouderaa, Juliaan de Vriendt en Karel
Ooms. Cynthia: “Alle meubels in deze zaal en de
lambriseringen zijn uitgevoerd in prachtig ingelegd
eikenhout. Echter, wat je boven de lijst op 2,5 meter hoogte en op het plafond ziet, is imitatie.”

Sporen van een woelige tijd
Dat het gerechtelijk apparaat in ons land lang af te
rekenen had met een kwalijke reputatie, is een
open deur intrappen. Ook het gerechtshof op de
Britselei draagt daar de sporen van. Cynthia: “In
een van de gangen waar het publiek toegang had, is
er in de periode van het Dutroux-proces met eieren
gegooid. De sporen op de muur zijn na 25 jaar nog
altijd zichtbaar. Stadsgids Tom herinnert zich nog
dat toen ook het gebouw met kasseien is bekogeld.
Tom: “Een magistraat van het parket-generaal heeft

zo’n kassei door de ruit van zijn kantoor gekregen.
Die staat nog altijd op zijn bureau, als reflectie
waarom zijn werk een grote maatschappelijke relevantie heeft.”
Van zodra alle werken voltooid zijn, zullen het assisenhof, parket-generaal en auditoraat-generaal
weer aan de Britselei gevestigd worden. Net als
het hof van beroep en het arbeidshof, vandaag op
de Waalsekaai. Het gebouw daar wordt in 2024
gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe
M HKA-museum voor hedendaagse kunst. In tegenstelling tot de gesloten façade van een gerechtsgebouw, zal het M HKA dan een scharnierpunt zijn tussen de kaaien en het nieuwe park op
de vroegere Zuiderdokken.
Het hele renovatieproject van het gerechtshof zal
dan om en bij de 52,5 miljoen euro gekost hebben, studiekosten inbegrepen. “Maar ze zullen er
dan ook in alle comfort kunnen werken”, besluit
Cynthia. “Met de modernste communicatiemiddelen, in lichte en ruime kantoren en met om elke
hoek een herinnering aan de evolutie die de Antwerpse rechtspraak in die 150 jaar heeft doorgemaakt.” W
INFO: Met medewerking van de Antwerpse stadsgidsen
werkt Justitie aan een heropeningsmoment van het ge
rechtshof en rondleidingen voor alle Antwerpenaars.
Volg het op www.antwerpsestadsgidsen.be.
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