
 

 

 

    

Inleiding: Een laan zonder bomen 

Ondanks protestacties van milieuactivisten en nogal wat 

persaandacht, werden in november 2011 de 96 lindebomen 

in de Antwerpse Keyserlei gerooid. De majestueuze bomen 

waren een dertigtal jaren eerder aangepland. Op bevel van 

het stadsbestuur moesten ze wijken in het kader van de 

heraanleg en de dringende herwaardering van de eens zo 

bruisende stadsader. 

Zoals altijd in zo’n emotioneel geladen debatten 

kwamen  voor- en tegenstanders aandragen met zowel 

zinvolle als met wat vergezochte argumenten. Lokale 

politici en hun raadgevers hadden daarbij uiteraard al meer 

dan louter één oog op de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. Sommigen wierpen zich met 

hartstocht op als een soort patroonheiligen voor de fel 

geplaagde horecasector. Hun tegenstanders spelen dan weer 
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in op de zucht van de burger naar wat groen en propere 

longen. Het mocht niet baten: terwijl het stadsbestuur nog 

maar eens een Spaanse architect een deel van Antwerpen 

ingrijpend liet hertekenen, speelde de Metropool haar 

eigenste Ramblas kwijt. De Keyserlei is voorlopig dus een 

laan zonder bomen. Dit is trouwens niet de eerste maal. Wie 

oude postkaarten op chronologische volgorde zou leggen 

(bv. aan de hand van datumstempels op postzegels, of aan 

de hand van de modellen auto’s in het straatverkeer) zou 

kunnen zien dat zo’n algemene kapping reeds eerder 

plaatsvond. 

 



 
  Het einde van een tijdperk  

en een lei zonder bomen... 

We laten hier in het midden, wie het tot op welke hoogte bij 

het rechte eind moge hebben. Wat wel zo is, is dat de 

radicale ingreep als voorbereiding op de heraanleg van de 

Keyserlei een onbedoeld interessant neveneffect had. Voor 

het eerst sedert jaren werden immers de historische gevels 

en modernere ingrepen niet langer door loof aan het zicht 

onttrokken. Voor fotografen meteen een unieke gelegenheid 

om voor heel wat fraai beeldmateriaal te zorgen. 

Ook amateurhistorici kunnen een graantje meepikken, een 

beetje zoals archeologen soms kunnen tijdens belangrijke 

openbare werken. Voor hen biedt het verdwijnen van de 

lindebomen immers een unieke gelegenheid om de huidige 

situatie te vergelijken met de vergane glorie uit de Belle 

Epoque. Voor Retroscoop gingen we op zoek naar 

raakpunten en verschillen, aan de hand van oude 

postkaarten en de huidige situatie. Zelfs al is de “oogst” wat 

fragmentarisch, het bleek niettemin een interessante 

oefening te zijn, waaruit een aantal merkwaardige evoluties 



blijken, maar ook een aantal hardnekkige constanten. 

Vooraleer daartoe over te gaan, eerst een bondig stukje 

voorgeschiedenis. Bondig, omdat het onmogelijk is om alle 

in feite belangrijke evenementen op een grote 

verscheidenheid aan vlakken en domeinen in dit korte 

bestek weer te geven. 

In Deel 2 en 3 van deze trilogie wordt in de mate van het 

mogelijke de geschiedenis van de verschillende panden op 

de Keyserlei huisnummer per huisnummer nagegaan, eerst 

aan de onpare kant, vervolgens aan de pare. 

1) De man achter de naam 

 
Nicaise de Keyser 

Gravure uit een "Illustration" uit 1887 

Omstreeks 1887 kreeg de brede weg die thans het Centraal 

Station en de Frankrijklei verbindt haar huidige naam: de 

Keyserlei. Niet Bonaparte, Caesar of de Duitse Kaiser 

dienden daarbij als inspiratiebron, maar wel de Antwerpse 



kunstschilder Nicaise de Keyser (1813-1887). Om het 

struikelen over een dubbel voorzetsel te vermijden, wordt 

doorgaans gemakshalve het woordje “de” uit zijn complete 

familienaam gelicht. Spreken over “de De Keyserlei” klinkt 

inderdaad een tikkeltje absurd. 

De biografie van Nicaise de Keyser leest een beetje als een 

Hollywood verhaal. Van oorsprong was hij een simpele 

herdersjongen, die echter een enorm tekentalent bleek te 

hebben. Het leidde tot een beurs, en naar zijn eerste 

schilderijen. In 1836 brak hij definitief door, met een 

ophefmakend, pathetisch schilderij over de 

Guldensporenslag. Het schilderij zou Hendrik Conscience 

inspireren tot het schrijven van zijn Leeuw van Vlaanderen. 

De Keyser´s thema sloeg zeer goed aan. Het nog jonge 

België was immers naarstig op zoek naar een nationale 

identiteit. Zulke grootse kunstwerken, bol van pathetische 

overdrijvingen en niet altijd vrij van historische 

onzuiverheden werden gezien als een krachtig instrument 

om dit doel te bereiken. 



 
Het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen 

De trappenhal van het Museum voor Schone Kunsten in 

Antwerpen werd als het ware als een ode aan zijn fameuze 

“schilderijencyclus” over historische onderwerpen opgevat. 



 
 Nicaise de Keyser 

Portret van Prinses Charlotte (1857) 

De Keyser maakte ook veel indruk als portretschilder. Zo 

portretteerde hij ondermeer Leopold I, Marie Louise 

d’Orleans en Prinses Charlotte. Behalve portretten 

van leden van het Belgische Hof volgden er ook een aantal 

opdrachten in het buitenland. Zo maakte hij in 1849 een 

indrukwekkend statieportret van Anna Pavlovna, de 

toenmalige Nederlandse koningin en eega van Koning 

Willem II van Oranje. (1) 

De Keyser waagde zich ook aan heel andere thema’s. Zo 

beeldde hij ook bijvoorbeeld een anonieme Napolitaanse 



man af, of halfnaakte “Orientaalse” vrouwen. (Benieuwd 

wat de kardinaal en zijn bisschoppen daarvan dachten) 

Vanaf 1853 leidde de Keyser als directeur de Antwerpse 

Academie voor Schone Kunsten. Hij volgde daarbij 

Gustave Wappers op, die zich blijkbaar niet bij iedereen 

populair gemaakt had.) 

2) Een stadsader krijgt zijn vorm en een 

naam  

De brede “laan” die thans als Keyserlei bekend staat, werd 

als een project in twee fasen opgevat. De drijvende kracht 

achter dit project was de toenmalige burgemeester Jozef 

Cornelis Van Put. 

  

In 1867 werd het eerste deel ervan aangelegd. Het gaat om 

het stuk tussen de huidige Frankrijklei (vroeger Kunstlei) 

tot aan de Breydelstraat. Dit eerste gedeelte werd 

oorspronkelijk Tenierslei genoemd, naar de 17de eeuwse 

kunstschilder. 



1873 zag de voltooiing van het project, met de afronding 

van de werken aan het tweede en kortere deel. Dit nieuwe 

stuk liep van de Breydelstraat tot aan de plek waar nu 

het Centraal Station ligt. Hieraan werd omstreeks 1874 de 

naam Wapperslei gegeven, naar de net overleden schilder 

Gustaaf Wappers (1803-1874) Wappers was ook directeur 

van de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten geweest. 

In 1885 werd deze nieuwe weg opgesmukt in het kader van 

de Universele Tentoonstelling, die dat jaar in Antwerpen 

doorging. 

Volgens het VIOE en een Wikipedia-artikel gebeurde de 

naamsverandering in Keyserlei in 1893. Voorheen was er 

weliswaar een straatje dat naar de Keyser genoemd werd, 

maar die werd uiteindeindelijk niet overeenkomstig met 

zijn prestige en aanzien geacht. Dat jaartal van 1893 is 

nochtans vreemd, in die zin dat in een artikel in de Liberale 

krant Het Volksbelang (N°14 jg.22) uit 1888 een diner 

wordt aangekondigd dat plaats zal vinden in het Hotel Mille 

Colonnes. En dat hotel lag wel degelijk in wat vandaag 

de Keyserlei genoemd wordt. Aangezien Nicaise de Keyser 

op 17 juli 1887 overleed, is het niet onaannemelijk dat de 

naamswijziging ergens na deze overlijdensdatum 

plaatsvond, maar toch voor het aangekondigde diner uit 

1888. Dit punt moet nog verder worden onderzocht.)  (2) 

Teniers en Wappers werden niet helemaal vergeten. De 

toegangsplaats tot de Meir heet thans Teniersplaats, en er 

bestaat ook vandaag nog een Gustaaf Wappersstraat in 

Antwerpen. Wel is het zo, dat de naam van de Keyser’s 

voorganger als directeur van de Academie voor Schone 

Kunsten blijkbaar naar de Linkeroever werd “verbannen” 

(of gedegradeerd ?). 



 

  

Ondertussen ontving Antwerpen in 1885 heel wat 

binnenlands en buitenlands bezoek in het kader van de 

Universele Tentoonstelling. Vermoedelijk werd de 

hieronder afgebeelde tijdelijke triomfboog in de Keyserlei 

ter ere van Koning Leopold II en Koningin Maria Hendrika 

eveneens in dat jaar opgetrokken. 



) 

3) Bloei van een stationsbuurt 

In 1835 maakte de allereerste trein op het Europese 

vasteland een ritje vanuit de Belgische hoofdstad tot 

Mechelen. Reeds het jaar daarop werd de spoorlijn 

doorgetrokken tot Antwerpen. Daarmee werd de eerste stap 

van de IJzeren Rijn gerealiseerd, die Antwerpen via 

ondermeer Leuven en Luik met Keulen moest verbinden.. 

Het was ook een belangrijke aanwijzing voor het belang die 

de jonge staat aan de havenstad hechtte. Die haven was toen 

nog qua omvang relatief bescheiden, en beperkt tot de 

Scheldekaaien, het Bonaparte- en Willemsdok. Pas in 1860 

werd een nieuw dok in gebruik genomen, dat Kattendijkdok 

gedoopt werd. In 1869 en 1880 werd dit derde dok 

systematisch verruimd. 

In 1836 werd ongeveer waar nu Antwerpen Centraal ligt, 

het voorlopig stationnetje “Borgerhout” in gebruik 

genomen. Gezien het treinverkeer nog in zijn 



kinderschoenen stond, en het niet eens zeker was of er wel 

toekomst in deze ijzeren piste lag, ging het om een nog zeer 

bescheiden stopplaats. Het geheel bestond uit een houten 

constructie, drie grote "tenten" en vier spoorlijnen, waarvan 

één uitgerust was met een draaischijf. Het was in dit 

stationnetje dat de eerste trein in Antwerpen aankwam.(3) 

 
Dit zou naar verluidt het allereerste 

stationnetje in Antwerpen zijn geweest (?) 

Het eerste stationnetje lag eigenlijk een tikkeltje in the 

middle of nowhere, en kon op dat moment nog niet per 

koets bereikt worden. Passagiers moesten dus verderop 

uitstijgen, en een eindje doorheen wat toen nog een 

landweg was stappen. 

In 1854 werd het vervangen door een nieuw station, dat nu 

met de nieuwe naam Antwerpen Oost werd aangeduid. In 

hetzelfde jaar werd gewerkt aan een spoorverbinding met 

Rotterdam. 



   

Vanaf 1873, het jaar waarin de werken aan de Keyserlei 

werden afgerond, werd het station een terminusstation, wat 

het tot 2007 zou blijven. De Noord-Zuidverbinding werd 

afgebroken, en vervangen door een ringspoor om de stad. 

De oorspronkelijke houten barak werd vervangen door een 

nieuw gebouwtje. Ook al was dit station al een hele 

verbetering, toch was het nog een vrij bescheiden 

constructie.  

 

Tot het begin van de 20ste eeuw stapten de meeste reizigers 

nog af aan het nieuwe Zuidstation, dè toegangspoort tot 

Antwerpen voor wie uit Brussel kwam. Toch viel er vanaf 

de 1880’s en zeker 1890’s steeds meer en meer te doen in 

de buurt van het (huidige) Centraal station. De Zoo van 

Antwerpen bijvoorbeeld is één van de oudste uit Europa, en 

bestond al sinds 1843. 



Net zoals Brussel in de 1870’s zeer belangrijke 

transformaties onderging, zou hetzelfde met Antwerpen 

gebeuren in de 1890’s en vroege 1900’s. Het Stadsbestuur 

en wellicht ook een aantal promotoren wilden een nieuwe 

toegangsweg naar het hartje van de stad aanleggen. Het 

traject dat ze daarvoor uitkozen, maakte geen gebruik van 

een vroegere weg die naar één van de oude stadspoorten 

leidde, maar betrof een volledig nieuw project. Daarbij 

zouden de Keyserlei en een nieuwe brede aan te leggen 

winkelstraat –de Meir- als een soort twee-eenheid worden 

geïntegreerd. Een majestueus spoorwegstation moest het 

één en het ander voldoende allure geven, om rijke 

investeerders aan te trekken. 

Tot 1860 zat Antwerpen geprangd in een gordel van forten 

en grachten uit de periode van de Spaanse bezetting. De 

militaire verdedigingswal stond bekend als de Spaanse 

Vesten. Het jaar daarvoor had Burgemeester Loos 

verkregen dat deze zouden worden ontmanteld of gedempt. 

Deze gigantische werkzaamheden namen uiteindelijk 10 

jaren in beslag. Net zoals in Brussel de kleine ring over de 

afgebroken stadsomwallingen loopt, werden de brede leien 

(oud woord voor lanen) op de vrijgekomen plaats van de 

vesten aangelegd. Het ging om de 

• Handelslei (na WO I ter ere van de Gealliëerde 

overwinning Italiëlei herdoopt) 

• Kunstlei (Frankrijklei) 

• Nijverheidslei (Britselei) 

• Zuidlei (Amerikalei) 

Bij de Antwerpenaren zou deze brede halve cirkel lang 

bekend blijven als de “Boulevard”  



In de 1880’s werden ook nog de Antwerpse ruien of 

stadsgrachten overwelfd. Een stelsel van 8 km grachten 

werd op die manier overkluisd. In dezelfde periode, 

omstreeks 1880 werd voorts de Schelde “rechtgetrokken”. 

Daarbij werd de gemiddelde breedte van de rivier van 

ongeveer 250 m verdubbeld naar de huidige 500 m. Vanaf 

1885 begonnen de eerste koloniale waren uit Kongo in 

Antwerpen binnen te stromen, waaronder (veelomstreden) 

rubber en ivoor. In 1893 werden een 40-tal huizen nabij het 

Groenplein voor het eerst op het elektriciteitsnet 

aangesloten. 

 

 

Verschillende hotels verrezen langs de huidige Keyserlei. 

Er was bijvoorbeeld het Hotel de Cologne, het hotel Mille 

Colonnes en de Grand Hotel de Londres, dat in 1881 werd 

opgetrokken. In datzelfde jaar werd in Antwerpen ook een 

nog beperkt netwerk van stromend water in gebruik 

genomen. Van zodra hotels aangesloten waren op het 



elektriciteitsnet werd dit feit als een sterke troef in 

reclamepostkaarten uitgespeeld. 

   

 



 

 
De Bouw- en Nijverheidskamer herbergde vroeger het Grand Café 

Tussen 1893 en 1904 bevond er zich een overdekte markt 

waar zich thans de Opera bevindt. Vanaf 1900 schoten 

nieuwe bouwwerken als paddenstoelen uit de grond, 

anticiperend op de ingebruikname van het nieuwe en 

enorme Centraal Station. Zo bouwde Nicolas Weber, tot 

dan toe uitbater van de Hotel de Cologne zijn fraai Grand 

Hotel Weber (1901). Rond dezelfde periode opende het 

Grand Café in de Statiestraat, in hetzelfde gebouw als waar 



de Bouwkamer gevestigd was. Verderop, in de verbrede 

Meir liet een andere Duitser, Leonhard Tietz zijn 

fonkelnieuw grootwarenhuis (1901) optrekken. In 1908 

werd de majestueuze Stadsfeestzaal (1908) zijn nieuwe 

buur.) 

5) Een tweede kathedraal voor Antwerpen  

Net zoals de Keyserlei werd ook het Centraal Station in 

twee aparte fasen aangelegd, waarvoor ook twee 

verschillende ontwerpers verantwoordelijk waren. Iedereen 

kent wellicht Victor Horta of Henri Van de Velde. Al heel 

wat meer mensen zullen moeten afhaken, wanneer ze de 

naam Michel Polak zouden horen. Maar ongetwijfeld een 

overgrote meerderheid zal het antwoord schuldig moeten 

blijven, indien hen gevraagd zou worden de ontwerpers van 

het Centraal Station te noemen. Gezien de wereldwijde 

roem en faam van dit prachtige bouwwerk mag het 

werkelijk verbazingwekkend heten, dat hun namen nooit 

echt goed ingang hebben gevonden bij het grote publiek. 

Laten we ook hier dus even beide heren bij naam noemen, 

als een soort eerbetoon. Het was de spoorwegingenieur 

Clement van Bogaert, die de indrukwekkende 

spoorwegoverkapping in glas en gietijzer voor de 

terminussporen ontwierp. De bouw van deze 43 m hoge hal 

werd tussen 1895 en 1899 gerealiseerd. 



 

Voor het ontwerpen van het hoofdgebouw werd Louis 

Delacenserie aangetrokken. Koning Leopold II gaf de 

Bruggeling zoveel aanwijzingen en instructies, dat men 

bijna kan zeggen dat hij over de schouder van de architect 

heen mee tekende. 

De bouw van het monumentale ontwerp verlengde de 

aanwezigheid van de “werf van de eeuw” nog eens van 

1899 tot 1905. Al die tijd bleef het vroegere station dienst 

doen als voorlopige vertrek- en aankomsthal. 



 
Het station van Luzern 

   

De koepels van Luzern en Antwerpen 

   

Het Pantheon in Rome en de koepel van het Centraal Station 



Vreemd genoeg zou er ook tussen het nieuwe hoofdgebouw 

en Zwitserland een link blijven bestaan. Men kan inderdaad 

heel goed zien dat de architect voor de 75 m hoge koepel 

inspiratie haalde bij het prachtige Station van Luzern. Dit 

elegante gebouw werd helaas in 1971 door brand verwoest. 

Voor de binnenbekleding van de koepel vormde het 

Pantheon in Rome dan weer een voorbeeld dat inspirerend 

werkte, zoals Delacenserie ook ruiterlijk toegaf. 

Terwijl het Centraal Station in opbouw was, werd de werf 

omringd door reclameborden voor uiteenlopende producten, 

zoals voor Liebig en voor Brunita margarine. 

 



 

Gezien het Centraal Station bedoeld was als een 

publiekslokker met allures, zou men toch hebben mogen 

verwachten dat de inhuldiging in 1905 met de nodige luister 

en feestelijkheden zou zijn gebeurd. Verbazingwekkend 

genoeg gebeurde de openstelling echter met de stille trom, 

zonder vorst om een lintje door te knippen, zonder 

indrukwekkende verzameling eregasten met ronkende 

namen en titels, buishoeden of dure avondjurken, stola’s en 

excentrieke hoofddeksels. 

Heel wat plaatselijke middenstanders waren niet tevreden 

met het feit dat de hoofdingang van het station uitgaf op het 

Stationsplein, en niet op de nieuwe Keyserlei. Dit was 

uiteraard niet goed voor hun investering. Uit puur 

architecturale overwegingen maakte de ligging van de 

hoofdingang wel zin: wie langs deze kant naar binnen stapt, 

komt via de “salle des pas perdues” meteen oog in oog te 

staan met de monumentale Y-vormige trap. Een fraaie 



toevoeging, die niet zou hebben misstaan in een 

operagebouw of grote toneelzaal. (Bij de opening van het 

Centraal Station was deze trap nog bedoeld voor de 

reizigers  2° en de 3° klasse !) 

 

De middenstand had echter geen oren naar architecturale 

argumenten, en schermde daarentegen met het woorden als 

"doorstroming". Ze eiste dan ook de toevoeging van een 

grote in- en uitgang aan de kant van de Keyserlei. Eentje 

die er na heel wat gelobby trouwens ook zou komen. 

Nu het wondermooie bouwwerk tot stand was gekomen, 

was de rol van het voorlopig station uit 1853 uitgespeeld. 

Aangezien het om een soort prefab constructie ging, werd 

het gebouw ontmanteld. Het werd in Dendermonde in 

gewijzigde maar nog steeds herkenbare vorm als station 

heropgebouwd. Het tweede leven van dit klein stationnetje 

zou echter maar een kort bestaan beschoren zijn. In 1914 

werd het gebouw door drieste Duitsers vernield, tijdens een 

niet bepaald “precies” te noemen bombardement. Zoals 



reeds in het artikel over het sanatorium van Bokrijk ter 

sprake kwam, werd ook het klooster van de Zwartzusters in 

Dendermonde tijdens deze oorlog in de as gelegd. Er lijken 

niet zo heel veel afbeeldingen van het oude station in 

Antwerpen te bestaan. Gelukkig kon het beschikbare 

beeldmateriaal dan ook aangevuld worden met opnames uit 

Dendermonde uit de periode 1905-1914. 

 

 
Het import-station in Dendermonde 

   

6) Conscienceviering (1912) 



    

 
Triomfboog n.a.v. de Conscience-viering 

Links de Grandes Galeries Belges (Zie deel 3) 

In 1912 vierde Antwerpen de 100ste verjaardag van de 

geboorte van Hendrik Conscience. Zoals reeds ter sprake 

kwam, was het zien van een geromantiseerd schilderij van 

Nicaise de Keyser over de Guldensporenslag de aanleiding 

voor Conscience om zijn “Leeuw van Vlaanderen” te 

schrijven. Deze viering was de aanleiding voor een grootse 

stoet, die doorheen de stad zou trekken. In de Keyserlei 

werd een tijdelijke triomfboog ter ere van de schrijver 

opgesteld. Naast deze tijdelijke constructie werden de 



Antwerpse straten met vlaggen, wimpels en lichtjes 

versierd. In de Meir was dit bijvoorbeeld het geval voor de 

grote winkel van Leonhard Tietz.) 

6) Tramsporen 

 
Huurkoetsiers wachten  op klanten 

1 Fr voor een rit in een gesloten koets, 1,50 Fr voor in een open caleche 

of "cabriolet" uit die tijd. Zien en vooral... gezien worden ! 



 
Goed beeld van de oorspronkelijke bedding van de tramsporen,  

de twee wissels en het kruisstuk  

De tramsporen liepen oorspronkelijk dicht bij de rand van 

de nieuwe laan, langsheen de stoeprand. (Onmogelijk om te 

zeggen of er toen reeds voetpaden waren aangelegd). De 

tramsporen doorkruisten de Kunstlei (huidige Frankrijklei), 

de Teniersplaats, zo door de Leysstraat en … jawel, 

doorheen de (nog niet verbrede) Meir ! 

Tot 1902 werd de verbinding naar de Groenplaats door een 

paardentram verzekerd, waarna een elektrische tram deze 

taak overnam. Sedert 1885 reden er op sommige lijnen ook 

stoomtrams. Blijkbaar werden deze in het stadscentrum 

geweerd (?) 



 

 

In 1904 was heel het tramnetwerk van Antwerpen 

geëlektrificeerd. Oude postkaarten laten zien hoe de 

bovenleiding opgehangen werden aan ranke draagarmen 

versierd met een frivole krul. Het zijn zo’n grappige details, 

die samen een straatbeeld meer cachet geven. Iets wat onze 



“eigentijdse” architecten helaas compleet verleerd lijken te 

zijn, afgaande op de vaak anemische en steriele ontwerpen. 

Een gebrek aan fantasie dat doorgaans wordt weg 

geargumenteerd met de uitleg dat frivoliteit niet past in een 

"no nonsense" benadering. Waarmee vrolijkheid en fantasie 

dus meteen gedegradeerd worden tot nonsense... 

 
Vermoedelijk is de man op het stoeltje gezeten een wisselwachter  

Oorspronkelijk moesten wisselwachters de wissels 

handmatig bedienen. Ze zaten op stoelen naast de 

tramsporen, en verzetten de wissel iedere maal als dit 

vereist was. 

Naarmate het autoverkeer toenam, werd de oorspronkelijke 

ligging van de tramsporen als hinderlijk en gevaarlijk 

ervaren. Gehaaste chauffeurs hadden toen al de neiging om 

bij tramchauffeurs voor ongezonde hartkloppingen, 

irritaties en ergernis te zorgen. Zeker omdat trams niet even 

bruusk kunnen remmen als hun collega-voertuigen op 

rubberen banden. 



Daarom werd besloten om de tramsporen naar het midden 

van de lei te verhuizen. Wanneer dit precies gebeurde valt 

moeilijk te bepalen, maar de klus lijkt alvast geklaard te 

zijn geweest voor het uitbreken van WO 2. 

 
De situatie in de vroege 1950´s 

Na verloop werd ook deze route als hinderlijk ervaren. Het 

aantal auto’s nam in de 1960’s zo sterk toe, dat het 

Antwerps stadsbestuur zich verplicht zag om allerlei 

monumenten van plaats te verschuiven. Zo verhuisde 

bijvoorbeeld het Peter Benoit-monument op de Frankrijklei 

naar het Harmoniepark. Ook het standbeeld ter ere van 

Burgemeester Loos vlak bij het Stadspark werd als een 

obstakel voor Koning Auto bestempeld. Het werd in 

stukken gezaagd en naar elders verhuisd. Dit zijn maar twee 

voorbeelden uit een lange lijst van wijzigingen in het 

stadslandschap.  

Wat de trams betreft, begon men in de 1960’s te denken aan 

deze deels ondergronds te laten lopen. Ook dit 

tunnelnetwerk werd in een aantal fasen afgewerkt. Een 

eerste stuk tunnel liep van de Charlottalei zo onder de 



Pelikaanstraat en vandaar naar het Centraal Station. Eens de 

trams in de Keyserlei aankwamen, verschenen ze via een 

hellend vlak weer bovengronds. Uiteindelijk verdween heel 

het parcours doorheen de Keyserlei en de Meir; zo naar de 

Groenplaats ondergronds. Via een tunnel onder de Schelde 

werd Antwerpen Linkeroever met het historisch centrum 

van de stad verbonden. 

 
Foto: Ministerie van Communicatie 

Tot slot vermelden we nog, dat het prachtige Centraal 

Station in 1975 geklasseerd werd. In het kader van 

Europalia werd het gebouw grondig gerenoveerd. Daarbij 

werden de ernstig door roetdeeltjes vervuilde ruiten van de 

glazen overkapping systematisch vervangen. Vanaf dan viel 

er weer volop licht in de ruime vertrek- en aankomsthal. 

Sedert 2007 is Antwerpen Centraal niet langer een 

terminusstation. 



6) Verlichting en verkeersveiligheid 

    

Heel veel informatie over de verlichting in de Keyserlei 

lijkt niet voor handen te zijn. Oude postkaarten tonen 

indrukwekkende vijf-armige mastodonten, die op gas 

werkten. Deze sierlantaarns droegen in sterke mate bij tot 

de uitstraling van de Keyserlei. Wellicht was deze 

verlichting niet voldoende. Van zodra de elektrificatie van 

Antwerpen in gang schoot, werden immers elektrische 

draden dwars over de Keyserlei gespannen, waaraan extra 

hanglantaarns bevestigd werden. 



 

Uiteindelijk werden de gaslantaarns afgeschaft, en 

vervangen door elektrische verlichting. De eerste 

elektrische lantaarns waren slank en sierlijk. 

 

In de 1950’s en 1960’s werd de Keyserlei vaak uitgedost 

met feestelijke reclameverlichting. Een hele reeks oude 

postkaarten tonen bijvoorbeeld opstellingen voor 

Ford, Solo, Oxo of Royco-soep. 



 

 
Op deze postkaart zijn de (niet meer zo) blauwe voetpadtegels te zien 



 
Deze stenen uit de 1970´s of ´80´s kwamen weer aan de oppervlakte 

na de afbraak van de voorbouwtjes in de Keyserlei  

Reeds in de 1970’s of vroege 1980’s zorgde het 

Stadsbestuur voor “meer blauw op de straat”, zij het op een 

wat eigenwijze manier. De voetpaden van de Keyserlei 

kregen een blauwe kleur, en waren voorzien van een soort 

golvend motief. In dezelfde periode werd de als verouderd 

geldende straatlantaarns omgeruild tegen ranke moderne 

lantaarns, die eveneens blauw waren. Echt lang lijkt de 

blauwe kleur van de voetpaden niet te hebben 

standgehouden: de technieken uit die tijd waren nog 

mijlenver verwijderd van de kwaliteit die men vandaag de 

dag aan kleurbeton kan meegeven. 



 

Omdat het verkeer rond het Centraal Station behoorlijk 

begon toe te nemen, werd nog lang voor WO 2 een kruising 

van een "preekstoel" en uitkijktoren voor het station 

neergepoot, van waarop een goed zichtbare agent het 

verkeer regelde. Ook aan het kruispunt tussen de Keyserlei 

en de Kunstlei (Frankrijklei) waren de geoefende handen en 

longen van verkeersagenten nodig. Het zou interessant zijn 

om proberen te weten te komen, wanneer precies 

verkeerslichten werden geïnstalleerd. Er werden voorts ook 

paaltjes met reflectoren op de kruispunten geplaatst, om de 

kans te verlagen dat automobilisten op de tramsporen 

zouden terechtkomen. Op de postkaart hieronder is links 

onder ook te zien hoe de zebrapaden er in de 1960´s op de 

Keyserlei uitzagen. 



 ) 

7) Identificatie van de panden in de 

Keyserlei 

 



 
Twee "nachtvlinders" in de vorm van welstellende jongedames 

op stap met een frivole Afrikaan of Jazz-muzikant (1923) 

Daar waar de Meir vooral winkels van uiteenlopende 

grootte en prestige zou aantrekken, verrezen er in de 

Keyserlei vooral horeca-zaken, waaronder zowel kleine als 

grote hotels, pensions, restaurants, brasseriën, herbergen, 

tavernen en cafés. Daarnaast vond men er danszalen en later 

ook cinema’s. De kleinere panden boden onderdak aan 

coiffeurs, op zijn minst twee apotheken, patisserieën en 

tabakshandelaars. 

Dicht bij het station bevond zich eveneens een “Bazar”, die 

een uiteenlopend assortiment van koopwaar verkocht. In het 

interbellum opende een reisbureau er haar deuren, en in 

de golden sixties -heel toepasselijk- vestigde een bekende 

juwelier zich eveneens in deze drukke uitgaans- en 

handelsbuurt. 



  

Een aantal moeilijkheden deden zich voor tijdens dit 

(voorlopig) onderzoek 

• De meeste afbeeldingen van de Keyserlei werden in 

een scherpe hoek ten opzichte van de gevels 

getrokken. Dit maakt het vaak onmogelijk om 

naamborden te ontcijferen, zelfs wanneer het 

beeldmateriaal sterk vergroot wordt. Daar staat 

tegenover dat een aantal zaken, vooral de hotels en dit 

soms in eigen beheer goed beeldmateriaal uitbrachten. 

Andere zaken, zoals tabakwinkels, patisserieën of 

reisbureaus gaven doorgaans geen postkaarten of 

afbeeldingen van hun zaak uit. Sommigen zijn 

niettemin identificeerbaar op algemene 

overzichtskaarten van de Keyserlei. Een aantal 

handelspanden die teruggaan naar lang vervlogen 

tijden, bestaan nog steeds. Dit is het geval voor de 

Hulstkamp. 



• Voorts belemmeren de bomen afgebeeld op 

postkaarten vaak de ontcijfering van naamborden die 

handelspanden plaatsten. Verschillende naamborden 

laten weliswaar toe om de activiteit van een zaak te 

identificeren (“Cigares”), maar daarmee hebben we 

nog geen naam van de winkel 

• De straatnummers van weleer komen niet steeds 

overeen met de huidige nummering. 

• Sommige gebouwen zijn ondertussen volledig 

verdwenen (bv. het Grand Hotel Weber), anderen 

ondergingen min of meer grondige wijzigingen aan de 

gevel. Sommige huizen vormden in het verleden een 

eenheid (bv. Hotel St. Jean), anderen doen dit anno 

2011 wel, maar deden dat niet in het verleden. Dit 

soort van onvermijdbare evoluties bemoeilijkt de 

identificatie van sommige huizen of handelspanden. 

• Tot slot wijzen we erop dat we enkel postkaarten en 

foto’s als vertrekbasis gebruikten. Verder onderzoek in 

archieven (bv. het Felix-archief) zou ongetwijfeld dit 

voorlopig resultaat verder kunnen aanvullen. Ook 

verschillende oude jaargangen van telefoonboeken en 

toeristische gidsen zouden uiteraard heel wat 

aanvullende puzzelstukjes kunnen opleveren. Zo’n 

diepgaande opzoekingen overstijgen evenwel de 

beperktere ambities van Retroscoop. Maar misschien 

zet dit artikel wel mensen aan, om deze handschoen 

eens op te nemen, en de evolutie van de Keyserlei 

verder uit te spitten… 

  

Voetnoten  



(1) De de Keyser-cyclus opgesteld in het Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen  

(2) Wikipedia-artikel over de Keyserlei (versie nov. 2011) 

en Volksbelang n° 14 jg 22, 1888digitaal Liberaal Archief. 

Zie ook: Bouwen door de eeuwen heen deel 3 nc van het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 

van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu / Bestuur der 

Monumenten en Landschappen (Brepols, Turnhout). 

Daarin wordt 1893 vermeld als het jaar waarin de huidige 

Keyserlei zijn naam kreeg. 

Voor meer over de geschiedenis van het Centraal Station en 

zijn voorgangers, zie ook het zeer interessante 

Stationsroman: "Geschiedenis van een "belle petite gare" 

(3) De spoorwegen te Antwerpen  

(4) Breedhuis Breydelstraat VIOE  

 

http://staging.kmska.be/Templates/content.aspx?id=1864
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Keyserlei
ftp://digitaal.liberaalarchief.be/Periodieken/Volksbelang/1880-1889/1888/18880407/Volksbelang - 18880407.pdf
http://www.stationsroman.be/geschiedenis.html
http://rixke.tassignon.be/spip.php?article143&lang=fr#outil_sommaire_2
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/6574

