
◼	Philippe Vermoelenstraat 
◼	Alphonse Hertogsstraat 
◼	Hector Lebonstraat 
◼	Frans Detiègestraat  
◼	Mathilde Schroyensstraat

Sint-Aldegondiskaai

LoosplaatsLéopold de Waelstraat 
 en -plaats

Van Putlei
Jan Van Rijswijcklaan

Desguinlei

Craeybeckxtunnel

Gerard Le Grellelaan
Jan De Voslei

Camille Huysmanslaan

Willem Eekelersstraat

Van Cauwelaertsluis

Jan Van  
Rijswijcklaan

Desguinlei

Marnixplaats

Net zoals in talrijke 
andere grote en kleine 
steden, ontstond in het 
negentiende eeuwse 
Antwerpen de tendens 
straten en pleinen te 
noemen naar 
roemruchte historische 
figuren en recent 
overleden belangrijk 
geachte personen. 
Uiteraard stonden de 
burgemeesters op de 
eerste rij om zelf ook 
een straat of plein, en 
zo mogelijk een 
monument te krijgen.

Rockoxplein

Van Stralenstraat

Van Ertbornstraat
Van Schoonhovenstr.

Burgemeesterstraten 
in Antwerpen



Datum  
van 
naamgeving

Sint-Aldegondiskaai

LoosplaatsLéopold de Waelstraat 
 en -plaats

Van Putlei
Jan Van Rijswijcklaan

Desguinlei

Craeybeckxtunnel

Gerard Le Grellelaan
Jan De Voslei

Camille Huysmanslaan

Willem Eekelersstraat

Van Cauwelaertsluis

Jan Van  
Rijswijcklaan

◼	Philippe Vermoelenstraat 
◼	Alphonse Hertogsstraat 
◼	Hector Lebonstraat 
◼	Frans Detiègestraat  
◼	Mathilde Schroyensstraat

1800 - 1870 

1870 - 1914 

1919 - 1940 

1945 - 2000 

2000 - 2020

Rockoxplein

Van Stralenstraat

Van Ertbornstraat
Van Schoonhovenstr.

De liberale 
burgemeester Jean-
François Loos was de 
eerste die kort na zijn 
overlijden een straat,  
in dit geval een rotonde 
met een immens 
beeldhouwwerk, 
toegewezen kreeg. 

Hij was de eerste  
niet-historische 
burgemeester naar wie 
een straat werd 
genoemd. 
Talrijke andere 
burgemeesters, tot en 
met Lode Craeybeckx, 
werden in de daarop 
volgende eeuw op 
gelijkaardige wijze 
geëerd.

Desguinlei

Marnixplaats



Filips van Marnix  
van Sint-Aldegonde (1584)

Antoon Van Stralen (1565)

Florent Van Ertborn (1828) 

Jean-François Loos (1862) 

Jozef C. Van Put  
(1872) Jan Van Rijswijck (1906)

Victor Desguin (1909)

Lode Craeybeckx  
(1976)

Gerard Le Grelle (1848)
Jan De Vos (1921)

Camille Huysmans (1946)

Willem Eekelers (1947)

Frans Van Cauwelaert (1932)

Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (1584)

◼	Philippe Vermoelen (1817) 
◼	Alphonse Hertogs (1908) 
◼	Hector Lebon (1921) 
◼	Frans Detiège (1976)  
◼	Mathilde Schroyens (1982)

snelle 
naamgeving 
een of enkele 
jaren 

late naamgeving 
meerdere 
decennia 

historische 
naamgeving 
een of enkele 
eeuwen

Tijdsafstand tussen 
overlijden en 
naamgeving

Léopold de Wael (1892)

Nikolaas Rockox (1625)

Jan Van Schoonhoven (1577)

Victor Desguin (1909)

Het getal tussen 
haakjes is het jaartal 
van het einde van het 
(laatste) mandaat als 
burgemeester. 

De waarnemende 
burgemeesters zijn 
cursief gezet.



Dominante  
politieke 
kleur

Sint-Aldegondiskaai

LoosplaatsLéopold de Waelstraat 
 en -plaats

Van Putlei
Jan Van Rijswijcklaan

Desguinlei

Craeybeckxtunnel

Gerard Le Grellelaan
Jan De Voslei

Camille Huysmanslaan

Willem Eekelersstraat

Van Cauwelaertsluis

Jan Van  
Rijswijcklaan

Desguinlei

◼	Philippe Vermoelenstraat 
◼	Alphonse Hertogsstraat 
◼	Hector Lebonstraat 
◼	Frans Detiègestraat  
◼	Mathilde Schroyensstraat

Vooral de liberale en  
de socialistische 
burgemeesters hebben 
hun stempel op de 
naamgeving gedrukt. 

De meeting-
burgemeester Van Put 
heeft 27 jaar, en de 
katholiek Le Grelle zelfs 
62 jaar op zijn straat 
gewacht.

liberaal 

meetingpartij 

katholiek 

socialist

Van Ertborn was 
orangist 

Hertogs was 
katholiek liberaal

Rockoxplein

Van Stralenstraat

Van Ertbornstraat
Van Schoonhovenstr.

Marnixplaats



◼◼◼ 
◼◼

De geëerde 
burgemeesters hebben 
een uitgesproken 
voorkeur voor de 
prestigieuze, 
burgerlijke wijken aan 
de zuidkant van de stad. 

Enkel historische 
burgemeesters zijn te 
vinden in het 
stadscentrum of nabij 
de haven, waar ook 
andere historische 
figuren aanwezig zijn: 
Breydel, De Coninck, 
Van Artevelde, 
Anneessens... 

Van Cauwelaert, die in 
1962 de 30 jaar oude 
Kruisschanssluis kreeg 
toegewezen, vormt een 
uitzondering. 

Op Linkeroever zorgt 
een nieuwe wijk met 
korte straten voor een 
inhaaloperatie, waar 
bijvoorbeeld ook Hugo 
Schiltz en Eric Antonis 
worden geëerd. 

Sociale toponymie 
van de 
burgemeestersstraten

Noordelijke limiet van de burgemeesterstraten

Burgemeesterswijk

Recente  
inhaaloperatie

De Van Cauwelaertsluis  
als noordelijke uitzondering

Vrijheidshelden- 
wijk















































Van de 15de eeuw tot aan het Franse regime (1794) 
werden in Antwerpen bijna jaarlijks twee 
burgemeesters gekozen (of aangeduid ?), een buiten- 
en een binnenburgemeester.  Dezelfde namen komen 
meermaals terug, en tussen twee burgemeesters-
mandaten bleven sommigen als schepen in het 
bestuur.  Ook vaders en zonen en ooms en neven 
zitten in de lijst — tot vandaag is politiek vaak een 
familiezaak. 

 
Zo bestaat er een eindeloze lijst namen, waarvan de 
meesten al lang vergeten zijn.  De kans is groot dat ik 
bij het zoeken van burgemeesterstraten een of andere 
binnen- of buitenburgemeester van het Ancien Régime 
over het hoofd heb gezien.  Het zeer bescheiden 
Rockoxpleintje in de Tentoonstellingswijk heb ik 
trouwens slechts per toeval ontdekt, toen ik door de 
Camille Huysmanslaan liep.   
Ancien Régime-burgemeesters worden overigens vaak 
om andere redenen dan hun bestuursambt in 
straatnamen geëerd.  Antoon Van Stralen (1521-1568) 
werd op last van de hertog van Alva gevangen 
genomen, gemarteld en onthoofd, en zijn bezittingen 
en titels verbeurd verklaard — hij was heer van 
Merksem, waar een lei naar hem is genoemd ; Filips 
van Marnix van Sint-Aldegonde (1540-1598) was niet 
alleen buitenburgemeester tijdens het Spaanse beleg 
— en de val van Antwerpen (1585) —, hij was ook 
raadgever van Willem van Oranje, schrijver en 
diplomaat — de tekst van het Wilhelmus werd lange 
tijd aan hem toegeschreven ; en Nikolaas Rockox jr. 
(1560-1640) staat bekend als vriend en mecenas van 
talrijke schilders, waaronder Rubens.  Behalve voor 
Rockox mag gesteld dat hun straatnamen eerder in 
het rijtje passen van andere helden-martelaars-
vrijheidsstrijders uit de Vaderlandse geschiedenis, 
zoals Breydel, De Coninck, Anneessens, Van Artevelde 
of, elders in de stad, de Geuzen, Egmont, en Van 
Hoorne.  En allicht horen ook Pieter en Jan Van 
Wesenbeke en Jan Van Schoonhoven daarbij, al ken ik 
van die laatste alleen de jaren van zijn zeven 
burgemeestersambten in de 16de eeuw. 

Vanaf het Franse, of beter nog Nederlandse bewind is 
het makkelijker werken : behalve de overgangs- en de 
waarnemende burgemeesters, of de oorlogs-
burgemeesters, zijn de Antwerpse burgemeesters van 
de voorbije twee eeuwen bijna op twee handen te 
tellen.  De meesten daarvan worden in een Antwerpse 
straatnaam herdacht — bijna uitsluitend in de meest 
burgerlijke kant van de stad —, en het huidige bestuur 
is flink bezig de vergeten mannen, en één vrouw, op 
Linkeroever, in de Regattawijk, een straatje te geven. 

Om bij het Ancien Régime te beginnen: de Sint-
Aldegondiskaai draagt zijn naam sinds 1819, de Van 
Stralenstraat sinds 1868, de Marnixplaats sinds 1876, 
en het Rockoxpleintje sinds 1934.  Ze waren alle vier 
nieuw toen ze werden genaamd.  De Van Schoon-
hovenstraat heeft echter van 1876 tot 1934 Loosstraat 
geheten. 
De Sint-Aldegondiskaai is een vroeg voorbeeld van een 
straat die naar een wereldlijke figuur, in casu een 
historische burgemeester werd genoemd.  Een tiental 
jaren later volgde de Godefriduskaai, genoemd naar de 
markgraaf van Antwerpen Godfried van Bouillon.  
De Van Stralenstraat, de Van Schoonhovenstraat en de 
Sint-Aldegondiskaai zijn boeiende, snel evoluerende 
straten, waar concurrerende functies en stedelijke 
ambiances om het overwicht strijden, of die 's avonds 
heel anders dan 's morgens zijn.  Sinds de heraanleg 
en de bouw van het MAS is de Sint-Aldegondiskaai   
één doorlopend café-restaurant met terras geworden. 
In 1876 vond men die kaai echter niet goed genoeg 
voor Filips van Marnix van Sint-Aldegonde, want in de 
nieuwe zuidwijk kwam er ook een Marnixplaats, 
waardoor een link werd gelegd tussen het 16de en 
19de eeuwse vrijheidsstreven.  In het midden van het 
plein staat het immense, twintig meter hoge Schelde 
Vrij-monument.  In 2012 kwam er bovendien een 
beeldengroep met Marnix en Willem van Oranje in de 
tuin achter het Museum voor Schone Kunsten. 
Het kleine Rockoxpleintje in de Tentoonstellingswijk is 
echter twee keer niks : een grasveldje met enkele 
banken en bomen, en de achtertuinen van de huizen 
errond.  Als er kinderen wonen kan dat voor hen wel 
aangenaam zijn. 

Zes eeuwen Antwerpse burgemeesters 
 



We vliegen over de "Fransen" direct naar de 
"Hollanders". 
Philippe Vermoelen (1759-1825) was burgemeester 
van 1814 tot 1817 (en eerst adjoint au maire onder 
het Franse bewind).  Sinds kort heeft hij een straatje 
in de Regattawijk. 
Florent Van Ertborn (1784-1840) was burgemeester 
van 1817 tot 1828, toen hij gouverneur van Utrecht 
werd.  Hij was een overtuigd orangist, en schonk een 
belangrijke privé-verzameling aan het Museum van 
Schone Kunsten, dat er tot vandaag trots op is.  Hij 
"kreeg" zijn straat in 1869, door "amputatie" van een 
stuk van de Quellinstraat (een schildersfamilie, zoals 
er in Antwerpen misschien wel honderd straten zijn).  
De Van Ertbornstraat is vandaag veeleer een 
verkeersgoot, met de achter- of zijgevels van enkele 
grote gebouwen : de opera, het UGC-bioscoopcomplex 
en de Antwerp Tower. 
Van Ertborn werd van 1828 tot 1830 opgevolgd Willem 
Andreas de Caters (1773-1859), de laatste Hollandse 
burgemeester van Antwerpen.  Ik heb geen straat op 
zijn naam gevonden. 

Na de Belgische omwenteling volgden drie katholiek-
unionistische waarnemende burgemeesters elkaar op : 
Frans Verdussen (1783-1850), Antoine Dhanis van 
Cannart (1792-1855) en Alexis Gleizes (?-?), elk voor 
enkele dagen of weken.  De Verdussenstraat en de 
Baron Dhanisstraat zijn niet naar die burgemeesters 
genoemd, maar wel, of wellicht, naar familie ervan. 
Ook voor Alexis Gleizes heb ik geen straat gevonden. 

Gérard Le Grelle (1793-1871) was van 1831 tot 1848 
de eerste volwaardige burgemeester in het voortaan 
Belgische Antwerpen.  Ook hij was katholiek-unionist, 
maar heeft tot 1932 moeten wachten (61 jaar na zijn 
overlijden) eer een straat (de vroegere Parklaan) naar 
hem werd genoemd.  Dat heeft wellicht met zijn 
politieke kleur te maken — pas in 1932 kwam met 
Frans Van Cauwelaert opnieuw een katholiek aan de 
macht —, maar ook met het feit dat het toen nog niet 
gebruikelijk was voormalige burgemeesters omwille 
van hun burgemeesterschap met een straat te 
belonen.  De Gérard Le Grellelaan is vooral als 
verkeersweg en parking gekend, en als locatie van het 
Esso-, daarna Crest- en nu Crowne Plaza Hotel.  Het 
olympisch zwembad Wezenberg staat op de hoek met 
de Desguinlei. 

Jean-François Loos (1799-1871) was van 1848 tot 
1863 de eerste liberale burgemeester.  Onder zijn 
bewind werd de stad vergroot door het slechten van 
de Spaanse vesten en de bouw van de Brialmont-
omwalling).  Reeds in 1876, slechts vijf jaar na zijn 
overlijden, kreeg hij een plein tussen het Stadspark en 
de Sint-Jozefkerk (1862-1867), tot dan het Sint-
Jozefplein genoemd, met daarop een immens 
monument.  Het monument werd in 1960 afgebroken 
om plaats te maken voor een nog immenser 
verkeersplein, dat als Pleintjesplaats bekend stond.  
Enkele bewaarde onderdelen, vier koppen van Auguste 
Rodin (handel, nijverheid, scheepvaart en kunsten), 
staan nu aan het Museum van Schone Kunsten.   
Recht over de kerk, op een hoek van het Stadspark, 
staat sinds 1987 een standbeeld van Louis Major 
(geen burgemeester.)  Hij ziet eruit als een 
stripfiguur, en het is niet duidelijk waarom hij dáár 
staat — tenzij de vaststelling dat er in en rond het 
Stadspark veel beelden staan waarvoor men elders 
geen plaats wilde vinden.  De socialistische politicus 
Louis Major (1902-1985) is vooral bekend om de naar 
hem genoemde Wet Major uit 1972 omtrent 
havenarbeid, toen hij minister van arbeid en 
tewerkstelling was.  Je verwacht dergelijk beeld 
veeleer in of aan de rand van de haven, of bijvoorbeeld 
in de wijk Luchtbal, dan nabij de Antwerpse 
diamantairs. 
Jean-François Loos moet behalve zijn plein, veeleer 
een rotonde (en vandaag wellicht het minst bekende 
adres van Antwerpen), ook nog een straat hebben 
gehad — of was het iemand van de familie, en van het 
bedrijf Van Gend en Loos ? — want wat in 1934 de Van 
Schoonhovenstraat werd, was in 1876 als Loosstraat 
aangelegd.  



De Antwerpse bevolking keerde zich echter tegen Loos 
en zijn liberalen — vooral omwille van de Brialmont-
wallen — en koos voor de meetingpartij, met Xavier 
Gheysens (1799-1883), waarnemend burgemeester in 
1863 — in zijn geval blijkbaar niet goed genoeg voor 
een straat —,  en vooral Jozef Van Put (1811-1877), 
burgemeester van 1863 tot 1872.  Van Put wist de 
door zijn voorganger Loos bekomen stadsvergroting te 
benutten door de aanleg van de Leien, het Stadspark, 
de De Keyserlei... Na zijn overlijden heeft Van Put 27 
jaar op "zijn straat" gewacht.  De in 1904 aangelegde 
Van Putlei was, en is nog steeds, een van de meest 
prestigieuze straten van de stad.  

De liberale politicus Léopold de Wael (1823-1892) was 
van 1872 tot aan zijn overlijden in 1892 
burgemeester.  Reeds in 1894, twee jaar na zijn 
overlijden, werden delen van de recent aangelegde 
Volkstraat tot Léopold de Waelplaats en Léopold de 
Waelstraat herdoopt. Ook de Lambermontplaats heeft 
eerst Volkstraat en dan Léopold de Waelstraat 
geheten.  Onder het bestuur van burgemeester de 
Wael werden de Scheldekaaien "rechtgetrokken", de 
citadel (het "zuidkasteel") afgebroken, de wijk "het 
Zuid" aangelegd, en op gronden ervan in 1885 een 
wereldtentoonstelling georganiseerd en een museum 
van schone kunsten gebouwd.  Net als Loos kreeg De 
Wael "zijn straat" in het centrum van wat hij als 
burgemeester had gerealiseerd.  Misschien hoorde bij 
die straat en dat plein ook nog een monument, want in 
park Middelheim ziet men fragmenten ervan. 

Na het overlijden van Léopold de Wael in 1892 was 
zijn partijgenoot Georges Gits korte tijd waarnemend 
burgemeester — geen straat voor hem — tot Jan Van 
Rijswijck (1853-1906), ook liberaal, volwaardig 
burgemeester werd.  Ook hij overleed tijdens zijn 
ambtstermijn, en al in in 1910 werd een pas 
aangelegde, brede, zeer prestigieuze laan, waar later 
ook een tram moest komen, naar hem genoemd.  Deze 
laan liep toen van de Lozanastraat tot aan de 
Brialmontvesting, en werd na de Eerste wereldoorlog 
in drie fasen verlengd, eerst naar de tentoonstellings-
wijk en de Jan De Voslei (1925), daarna (noordelijk) 
naar het Albertpark (1927), en tenslotte tot aan de 
Boomsesteenweg (1937).  
Op de Craeybeckxtunnel na (files, ongevallen...) is de 
Jan Van Rijswijcklaan veruit de bekendste 
burgemeesterstraat van Antwerpen. 

Na het overlijden van Van Rijswijck is Victor Desguin 
(1838-1919) tweemaal kort waarnemend 
burgemeester geweest, in 1906 en 1908-1909.  De 
katholieke liberaal Alphonse Hertogs (1843-1908), die 
van 1906 tot 1908 burgemeester was — ook hij 
overleed tijdens zijn ambt — werd in de 
straatnaamgeving vergeten, maar krijgt weldra een 
straatje op Linkeroever.  Er moet nog worden 
gebouwd.  Het vergeten van Hertogs zal geen toeval 
zijn, want hij werd slechts burgemeester omdat de 
katholieke regering weigerde Desguin te benoemen 
(wat eerder ook al de meeting-burgemeesters 
Gheysens en, een tijdlang, Van Put, in conflict met 
Leopold I en zijn liberale regering was overkomen).  
Het is jammer dat Desguin zonder zijn voornamen als 
straat wordt genoemd, want die straat is behoorlijk 
lang en divers (van Brederodestraat tot Generaal 
Lemanstraat), én Desguin's voornamen zijn Victor 
François Seraphin Joseph Téléphore.  Desguin wordt in 
zijn straatnaam vooral als arts en onderwijsschepen 
(1882-1918) genoemd.  Onder zijn bestuur werden 
talrijke scholen en bibliotheken gebouwd.  
"De Desguinlei" is jarenlang een begrip geweest, toen 
talrijke technische diensten, en vooral stedenbouw, in 
de Desguinlei huisden.  Vandaag is ze wat minder 
bekend dan sommige van haar gebouwen : deSingel en 
het zwembad Wezenberg.  Voor velen (niet voor de 
omwonenden) is de Desguinlei gewoon de Singel. 

Jan De Vos (1844-1923) werd van 1909 tot 1921 de 
laatste liberale burgemeester van Antwerpen.  Net als 
Hertogs werd hij door de regering (of de koning, 
Leopold II) aan de stad opgedrongen.  De Jan De 
Voslei werd in 1928 naar hem genoemd, maar werd 
pas in 1954 een brede laan, en in 1968 ook een 
overdekte autoweg die de Boomsesteenweg met de 
"spaghettiknoop" en de Leien verbindt.  Vooral grote 
sociale woninggebouwen, maar ook scholen en de 
Christus Koningkerk kenmerken de straat.  Niet 
meteen zo liberaal als de burgerwoningen op de Jan 
Van Rijswijcklaan. 



De verkiezingen van 1921, en vooral het akkoord dat 
de nieuw-verkozen inwijkelingen Frans Van 
Cauwelaert en Camille Huysmans bereikten moet een 
totale ommekeer zijn geweest.  De socialist Huysmans 
aanvaardde stedelijke subsidies voor katholieke 
scholen, en kreeg als schepen de bevoegdheid over 
het onderwijs.  De katholiek Frans Van Cauwelaert 
(1880-1961) werd burgemeester, wat hij tot 1932 
bleef.  Een zogenaamd "mystiek huwelijk" dat grosso 
modo en mits verruimingen tot 2012 stand heeft 
gehouden.  Onder Van Cauwelaerts bestuur werd in 
1930 een Wereldtentoonstelling voor Koloniën, 
Zeevaart en Vlaamse Kunst georganiseerd, waarvan 
de Christus Koningkerk (1928-1930, toen een 
nationaal monument van de Belgische bouwtechniek 
én museum voor Vlaamse kunst) en heel de 
Tentoonstellingswijk het belangrijkste 
stedenbouwkundig erfgoed zijn.  Kort na Van 
Cauwelaerts overlijden in 1961 werd de in 1928 
gebouwde Kruisschanssluis naar hem genoemd.  Een 
gemiste kans om zijn naam aan een van de straten van 
de tentoonstellingswijk te geven.  

Van 1933 tot december 1940, en nadien van 
september 1944 tot augustus 1946 was Camille 
Huysmans (1871-1968) de eerste socialistische 
burgemeester van Antwerpen.  Al in 1968 werd de 
Koloniënlaan in de tentoonstellingswijk van 1930 naar 
hem genoemd.  De naam Beschavingstraat van een 
dwarsstraat verwijst tot vandaag naar de koloniale 
toponymie.  Op de middenberm van de Camille 
Huysmanslaan staat een beeld, met ook een uittreksel 
uit zijn 1-meitoespraak van 1940: "De wereld zal niet/ 
gered worden/ door diegenen die/ hun hoofd buigen/ 
en kruipen voor/ de brutale macht/ maar wel door/ 
diegenen die/ onvervaard/ rechtstaan en/ strijden 
voor/ algemene vrede en/ algemene welvaart/ voor 
een wereld/ zonder verdrukking/ en zonder 
vervolging/ in een democratische/ gemeenschap van/ 
broederlijkheid/ onder alle volken/ der aarde" . 
Dit beeld stond aanvankelijk op een hoek van het 
Koning Albertpark, tegenover de Belgiëlei, waar 
Huysmans woonde, maar werd in 1996 verhuisd om 
plaats te ruimen voor nieuwe tramsporen. 

De oorlogsburgemeesters Leo Delwaide en Jan 
Timmermans zijn niet opgenomen in de officiële lijst 
van burgemeesters. 

Kort na de bevrijding was de christendemocraat Emile 
Van Put enkele dagen waarnemend burgemeester, tot 
Camille Huysmans terug naar Antwerpen kwam.  Toen 
die in augustus 1946 Eerste minister werd, volgde zijn 
partijgenoot en schepen van onderwijs Willem 
Eekelers (1883-1954) hem op als waarnemend 
burgemeester.  Een discrete straat op de rand van de 
tentoonstellingswijk werd in 1958 naar hem genoemd. 

De socialist Lode Craeybeckx (1897-1976) is met 
voorsprong het langst burgemeester van Antwerpen 
geweest, van 1947 tot zijn overlijden, hetzij bijna 30 
jaar.  Voordien is hij ook burgemeester van Deurne 
geweest (1933-1937).  In 1981 werd de pas voltooide 
tunnel op de autoweg E19 (toen E10), ter hoogte van 
het Middelheim (park en ziekenhuis) naar hem 
genoemd, allicht de enige burgemeesterstraatnaam 
die niet onder de bevoegdheid van de gemeente viel. 
[De huidige Frank Craeybeckxlaan in Deurne-Noord 
zou aanvankelijk ook Lode Craeybeckxlaan hebben 
geheten.  Frank (1924-1943) was een neef van Lode, 
en werd tijdens de oorlog gedeporteerd.]  
In het Middelheimpark, openluchtmuseum voor 
beeldhouwkunst, dat Lode Craeybeckx in 1950 heeft 
opgericht en waarvan hij vanaf 1951 de biënnales 
promootte, staat een bekende Craeybeckx-sculptuur 
van de hand van Vic Gentils. De handelaarsvereniging 
van de Offerandestraat plaatste in 1981, ter 
gelegenheid van de tiende verjaardag van hun 
winkelwandelstraat, een monument ter ere van 
Craeybeckx op de hoek met de Lange Beeldekens-
straat.  Het werd sindsdien enigszins aangepast en 
naar de gevel van een schoolgebouw verplaatst.  Met 
uitzondering van de sluis van Van Cauwelaert, en van 
de historische burgemeesters (Van Stralen, Marnix van 
Sint-Aldegonde...) is dat beeld — een privé-initiatief — 
het meest noordelijke eerbetoon aan een Antwerpse 
burgemeester.  De Seefhoek noch de wijken Dam of 
Luchtbal werden bij het eren van burgemeesters 
betrokken. 



Na het overlijden van Lode Craeybeckx in 1976 werd 
de christendemocraat Leo Delwaide (1897-1978) korte 
tijd waarnemend burgemeester.  Hij was toen al sinds 
17 jaar schepen van de haven, en bij wijze van 
spreken burgemeester-bis (buitenburgemeester?).  
Van 1981 tot 2019 was een havendok naar hem 
genoemd, een eerbetoon dat hem ontnomen werd 
omwille van zijn actieve rol bij de jodenvervolging 
toen hij van mei 1940 tot januari 1944 (aanvankelijk 
waarnemend) burgemeester was. 

De socialisten Frans Detiège (1909-1980), Mathilde 
Schroyens (1912-1996), Bob Cools (1934), Leona 
Detiège (1942) en Patrick Janssens (1956), en de 
Vlaams-nationalist Bart De Wever (1970) waren en 
zijn de volgende burgemeesters.  Frans Detiège 
gedurende enkele maanden in 1976 en Mathilde 
Schroyens van 1977 tot 1982 waren de laatste 
burgemeesters vóór de fusie van 1 januari 1983.   
Bob Cools, van 1983 tot 1994, Leona Detiège van 1995 
tot 2003, Patrick Janssens van 2003 tot 2012, en nu 
Bart De Wever zijn burgemeesters van het gefuseerde 
Groot-Antwerpen, maar het is te vroeg om te weten of 
ze ooit in een ander district dan het Antwerpse (de 
vroegere stad) zullen worden geëerd.  Voor Cools, 
Leona Detiège en Janssens lijkt me dat alvast weinig 
waarschijnlijk, gezien hun sterke binding met 
Antwerpen-stad. 

Frans Detiège en Mathilde Schroyens kregen onlangs, 
een kleine 25 tot 40 jaar na hun overlijden, een kleine 
straat in een nieuwbouwwijk op Linkeroever (Regatta) 
waar heel veel straatjes zijn, en waar ook hun sinds 
lang vergeten voorgangers (zullen) worden geëerd : 
Philippe Vermoelen, Alphonse Hertogs, Hector Lebon. 
Naast andere politici (Hugo Schiltz, Eric Antonis...), 
wereldreizigers (Jan Van Mirlo, Joris Van Spilbergen, 
Émile Danco, Willy De Roos...), sportlui (Léon 
Huybrechts...), artiesten (Yvonne Lex, Ann Christy...) 
of schrijvers (Hugues C. Pernath, Hubert Lampo, Liane 
Bruylants...). 

Dat is misschien het verschil tussen een stad en een 
randgemeente of dorp, dat straten zo vaak naar 
personen worden genoemd. 

Straatnaamborden en officiële straatnamen werden 
pas op het einde van de 18de eeuw door het Franse 
bewind ingevoerd.  Dat was wel nodig, want de 
nieuwe machthebbers kenden niet meteen de oude, 
Nederduitse namen, en de bevolking miskende de 
nieuwe, revolutionaire namen van de oude straten.  
Het Antwerpse stadsbestuur haastte zich overigens 
erg langzaam om de nieuwe borden te bestellen en 
aan te brengen. 
Maar de toon was gezet, en onder het Hollands bewind 
werd het benoemen van straten en het hangen van 
borden voortgezet.  De Sint-Aldegondiskaai is wellicht 
het oudste voorbeeld van een nieuwe Antwerpse 
straat die naar een wereldlijke historische figuur werd 
genoemd.  Het is een vroege getuige van de verbur-
gerlijking en secularisering van de maatschappij, 
ironisch genoeg met een heiligennaam...    
Pas met de forse groei van de stad in de tweede helft 
van de negentiende eeuw zou het noemen van straten 
en eren van helden een hoge vlucht nemen, gesterkt 
door de behoefte de eigen vrijheid, onafhankelijkheid 
en roem in straatnaamborden te herdenken.  Anders 
dan in Parijs, waar straten zo vaak naar veldslagen en 
-heren zijn genoemd, gebeurde dat in Antwerpen 
vooral met vrijheidsstrijders, in feite vaak martelaren, 
én met schilders.  Van Van Stralen tot Van Veen. 

Antwerpse straatnaamborden zijn soms iets te 
zeldzaam (in sommige straten hangt nauwelijks een 
bord), maar ze zijn wel heel mooi.  Al was de vroegere 
kleurcombinatie van witte letters op donkerblauwe 
ondergond nog een stuk mooier dan de huidige, wat 
hardere, met zwart op wit.  Blijkbaar is de prachtige 
lettering een erfenis van het Groot-Antwerpen dat 
tijdens de oorlog heeft bestaan.  Volgens de 
Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en 
Geschiedenis, die me aan een deel van de informatie 
hielp, hangt het oudste, nog bewaarde bord met die 
lettering op de Merksemse Maantjessteenweg.  In 
tegenstelling tot sommige andere randgemeenten 
heeft Merksem, net als Antwerpen, die lettering en dat 
type straatnaam-bord ook na de oorlog behouden. 

Van borden 
en namen



Als we de discrete Willem Eekelers buiten 
beschouwing laten, die veeleer als schepen van 
onderwijs dan als kortstondig waarnemend 
burgemeester wordt geëerd, bood het overlijden van 
Camille Huysmans in 1968 de socialistische 
bestuurders, en met hen de socialistische beweging, 
de eerste en mooiste kans om ook hun politiek 
gewicht in de Antwerpse toponymie en in het 
Antwerpse straatbeeld uit te drukken.  Huysmans is 
zeer oud geworden, heeft zijn bestuursambt meer dan 
twintig jaar overleefd — en heeft zelfs met zijn partij, 
de BSP, op zijn oude dag overhoop gelegen — maar hij 
was wel op stedelijk, én Vlaams, én Belgisch én 
internationaal niveau een politicus van eerste rang. 
Was het een weloverwogen strategie, waarbij de 
socialisten hun voeten in de sporen van de liberalen 
zetten, of is het de som van toevalligheden ? 
Huysmans kreeg een grote laan in dezelfde 
burgemeestersbuurt aan de zuidkant van de stad, 
waar uiteindelijk ook zijn standbeeld terecht is 
gekomen, nadat het eerst op een hoek van het Koning 
Albertpark (ook de zuidkant van de stad) heeft 
gestaan.  Misschien was het een ongewild  handige zet 
om de naam Koloniënlaan, die generaties later 
bezwarend zou worden, alvast uit het straatbeeld te 
vegen, maar de kans werd verkeken om én Huysmans 
én Van Cauwelaert in de elkaar kruisende 
Koloniënlaan en Beschavingstraat te herdenken. [De 
Beschavingstraat is wel korter en minder breed dan de 
Koloniënlaan.  Misschien had Van Cauwelaert pas ná 
Huysmans moeten sterven, en niet zeven jaar eerder.] 

Iets meer dan tien jaar later, in 1981, werd een 
gelijkaardige beslissing genomen, toen de naam van 
de pas overleden burgemeester Lode Craeybeckx aan 
een autowegtunnel (in het zuiden van de stad) werd 
gegeven, en het een handelaarsvereniging was die 
hem op de hoek van hun straat, de Offerandestraat, 
een monument schonk.  Het herdopen van een straat 
is altijd een lastige zaak, die door de inwoners niet 
meteen wordt geapprecieerd, maar het resultaat is wel 
dat de Antwerpse burgemeesters, en onder hen ook de 
socialisten, de volkrijke buurten van Antwerpen-Noord 
hebben vermeden : géén straat, géén beeld in de 
Seefhoek en Stuivenberg, en ook geen één in de wijk 
Luchtbal.  [En in 1987 werd zelfs Louis Major op een 
hoek van het Stadspark geplaatst.]  De scheiding 
tussen de socialistische partij en haar kiezers, die zich 
in de federale verkiezingen van 1991 en de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1994 in Antwerpen 
voltrokken heeft, had zich tien jaar eerder in het 
Antwerpse straatbeeld voorbereid.  De noordelijke 
wijken waren niet roemrijk, niet eervol, niet belangrijk 
genoeg voor de socialisten en hun burgemeesters, en 
dat hebben hun bewoners er ook van gedacht.  

Hebben de Antwerpse socialisten op straat 
hun band met hun kiezers verbroken ?



Behalve de hoger vermelde Antwerpse Vereniging 
voor Bouwhistorie en Geschiedenis, waren ook 
volgende bronnen belangrijk voor me : 
 - de lijst van Antwerpse burgemeesters op Wikipedia, 
met soms hun individuele biografische gegevens, 
 - de Inventaris onroerend erfgoed van de Vlaamse 
overheid (die ook een voorstel tot correctie van me, 
omtrent de Sint-Aldegondiskaai aanvaardde), 
 - plaatsbezoeken, die in dit geval zowel een primaire 
als een secundaire informatiebron zijn, 
 - enige parate kennis van de Antwerpse geschiedenis 
en van de Antwerpse straten, waarzonder ik nooit aan 
dit onderzoekje begonnen was. 

Het is niet onmogelijk dat ik een of andere 
burgemeester uit het Ancien Régime over het hoofd 
heb gezien.  Ook Jan Van Schoonhoven heb ik deels 
per toeval gevonden.  En : naar wie werd de Van 
Urselstraat genoemd ?  Naar een edelman uit de 18de 
eeuw, of naar Lancelot Van Ursel (1499-1573), die 
zowel de kathedraaltoren als de stad heeft gered, dat 
laatste door de bouw van de "Spaanse omwalling" ? 

De Marnixstraat, die in 1872 samen met de 
Oranjestraat werd aangelegd in het gebied tussen 
Sint-Jansplein en Spoor Noord verwijst naar Jan van 
Marnix van Toulouse, de oudere broer van Filips van 
Marnix van Sint-Aldegonde, die in 1567 in de slag bij 
Oosterweel werd gedood. 

Post scriptum : De naam Van Veen op pagina 31 is een 
zoekertje.  De schilder is beter bekend als Otto Venius, 
en heeft sinds 1841 een straatnaam in Antwerpen.  De 
Otto Veniusstraat is de straat waar hij van 1593 tot 
1620 woonde. 


