
    ________________   NIEUWSBRIEF  2019 - 03

trRo mm
aelm k

der
 Begijnhoven

          Mechelen

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019 10.00U - 16.00U



Nieuwsbrief  Buren op het 
Groot Begijnhof 
Augustus 2019

Nieuwsbrief 2019 - 03
Inhoudstafel
Dag Buur!    2
Rommelmarkt der begijnhoven                 3
Buurtwerking op bezoek        
bij de stad    4
Terugblik Buurtfeest                  6
Open monumentendag               8
Lief en leed                                    10
Nieuws op het groot begijnhof    11
Gezocht... en gevonden!            11
Oude en nieuwe bewoners
op het begijnhof                                       12
Greep uit de oude doos          16
Agenda         20

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
Groot Begijnhof Mechelen vzw
p.a. Inez Vanoverschelde
Nieuwe Beggaardenstraat 31
2800 Mechelen
www.groot-begijnhof-mechelen.be

Alle opmerkingen over deze nieuws-
brief zijn welkom! 

Werkten mee aan dit nummer:
Redactie: Inez Vanoverschelde, Johan 
De Keersmaeker, Pier De Kock, Tom 
Depuydt, Wim Devos

Foto’s: Ineze Vanoverschelde, 
Wim Devos, Pier De Kock, 

Lay-out: Paul Lettany

Eindredactie: Tom Depuydt
2

Dag Buur!

Midden juni trok een delegatie van de 
buurtwerking naar het stadhuis om te ho-
ren welke plannen het nieuwe stadsbestuur 
heeft met het Begijnhof. Het relaas van hun 
bezoek vind je in deze nieuwsbrief.  

Begin september is het van oudsher niet 
alleen de hoogste tijd om boekentassen 
en brooddozen terug boven te halen, 
maar ook om de zolder op te ruimen en 
een laagje stof te blazen van de spullen 
die op de Rommelmarkt verkocht kun-
nen worden. Dit jaar kan je op zaterdag 
14 september jouw rommel aan de man 
of vrouw brengen of zelf gaan snuisteren 
tussen andermans spullen.

Een week eerder kan je heel wat interes-
sante locaties bezoeken tijdens Open 
Monumentendag. We verklappen alvast 
de locaties die je in het Begijnhof kan 
bezoeken.

Pier bracht enkele weken geleden een 
bezoek aan Hilde die lekker brood bakt 
op het Begijnhof. En Wim is terug in de 
geschiedenis gedoken. Hij vond een oude 
foto van de garage en tankstation aan de 
Centjesmuur.

Dit en nog veel meer kom je te weten 
in deze derde nieuwsbrief van 2019! Veel 
leesplezier!

De buurtwerking
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Wat vliegt de tijd! Het lijkt alsof de vorige 
Rommelmarkt nog maar net voorbij is, en we 
zijn alweer druk in de weer met het organi-
seren van een nieuwe editie. 

Deze edit ie gaat door op zaterdag 
14 september van 10u00 tot 16u00. In 
het Moreelshuis zal Kroes Flamoes vanaf 
de middag zorgen voor een gesmaakt 
optreden. Op het Klein Begijnhof aan De 
Rooster is er ook muziek met om 14u00 
Tache de Beauté en om 21u30 Frituur 
Paula. 

Rommelmarkt
der begijnhoven

De Rommelmarkt gaat gepaard met de 
nodige parkeer- en verkeersaanpassingen.

Bijna alle straten van het Begijnhof zijn 
PARKEER- EN VERKEERSVRIJ vanaf 
vrijdagavond 20u00 (tenzij je zaterdag-
morgen vóór 06u00 wil opstaan om de 
wagen te verplaatsen …) tot zaterdag-
avond 18u00 in de volgende straten: 
Schrijnstraat,Twaalf-Apostelenstraat, 
Acht-Zalighedenstraat, Cellebroeders-
straat, Sint-Beggastraat, Sint-Alexiusstraat, 
Krommestraat, Nonnenstraat, Begijnen-
kerkhof, Moreelstraat, Hoviusstraat en 
Conventstraat. 
In de Guido Gezellelaan kan je in het 
gedeelte tussen brouwerij Het Anker 
en de Nonnenstraat niet parkeren, maar 
je kan er wel de hele dag met de auto 
voorbij rijden.
Alle mensen met een garage op het Be-
gijnhof: houd er rekening mee dat je je 
wagen niet meer binnen of buiten kunt 
plaatsen op zaterdag 14 september!

De hulpdiensten dienen wel altijd door-
gang te hebben in de afgesloten straten.

Als je dit leest, zijn trouwens de inschrij-
vingen afgesloten. Hopelijk is je plaatsje al 
gereserveerd. 
Aan alle anderen, geniet van deze drukke 
maar gezellige dag, en veel plezier met 
het zoeken naar dat ultieme ‘rommeltje’ 
afkomstig van een of andere zolder… 
Maar je bent uiteraard ook welkom om 
te komen genieten van de muziek in de 
binnentuin van het Moreelshuis en op het 
binnenplein van Het Anker.

Mocht je nog vragen over de Rommel-
markt hebben, dan kan je hiermee terecht 
op info@groot-begijnhof-mechelen.be of 
bij Tom Depuydt op 0476/73.22.14. 
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Op 12 juni was het Begijnhof op bezoek bij 
schepen Vandersmissen (Mobiliteit), sche-
pen Princen (Openbare werken, Natuur- en 
Groenontwikkeling Parken en Stadstuinen) 
en Marc Debatty (hoofd dienst Monumen-
tenzorg) van de stad Mechelen naar aan-
leiding van een brief die we ontvingen rond 
het opmaken van een beheersplan voor het 
Groot Begijnhof. 

Als bewoners van het Begijnhof wilden we 
graag meer informatie hoe zo een plan wordt 
opgemaakt, wat dit nu concreet zal beteke-
nen en of we zullen betrokken worden.
 
Unesco Werelderfgoed vraagt aan de stad 
Mechelen om een beheersplan op te stel-
len voor het beschermde stadgezicht het 
Groot Begijnhof. Unesco heeft hiervoor 
een werkwijze opgesteld. Zo is het betrek-
ken van de bewoners bij het opstellen van 
een beheersplan essentieel. Concreet zul-
len alle inwoners uitgenodigd worden, ver-
moedelijk in september, voor een startver-
gadering waar de dienst Monumentenzorg 
zal uitleggen wat er staat te gebeuren en 

Buurtwerking op
bezoek bij de Stad

hoe ze te werk zullen gaan.
Het doel van het beheersplan is om een 
langetermijnvisie te ontwikkelen hoe in 
de toekomst met het Begijnhof om te 
gaan. Dit wil zeggen dat er zal nagedacht 
worden hoe het Begi jnhof met zi jn 
gebouwde omgeving, groen en mobiliteit 
en mogelijk nog andere aspecten zal 
omgaan. De inhoudelijk invulling zal 
opgestart worden in het najaar. Zo kan ons 
idee rond groen rond de gerestaureerde 
Begijnhofkerk mee opgenomen worden in 
dit plan. Concrete ideeën zijn zeer welkom.

We hebben de ontmoeting ook gebruikt 
om bij het nieuwe stadsbestuur te polsen 
of er al concrete plannen zijn, specifiek 
voor onze buur t, vanuit de nieuwe 
beleidsploeg. De schepenen zijn momen-
teel bezig met het beleidsplan te bestude-
ren: het financieel plaatje berekenen, be-
kijken in welke volgorde de verschillende 
maatregelen kunnen uitgevoerd worden 
om dan om te zetten in concrete acties. 

Rond mobiliteit is het de bedoeling om in 
de binnenstad alles op het tempo van fiet-
ser en voetganger te laten verlopen en dan 
pas de auto. Ook zal de stad nog meer op 
deelauto’s, deelsteps en  deelfietsen inzet-
ten. Hiermee hopen ze zoveel mogelijk 
inwoners te overtuigen om het zonder 
(tweede) auto te doen en zo de parkeer-
druk te verlichten. Als Begijnhof voelen we 
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dat de parkeerdruk steeds blijft toenemen.
Oplossingen hiervoor zijn dus welkom.
Rond het Begijnhof zal er de komende 
jaren ook heel wat veranderen. Zo zal het 
Keerdok verder ontwikkeld worden. Er 
komt een parkeertoren naast het Keer-
dok, de parking op het Rode Kruisplein 
verdwijnt en gaat voor bewoners van het 
Keerdok ondergronds. Op 7 juli werd 
er door de stad al een evenement 
georganiseerd. Wij hebben de stad ge-
vraagd om de ontwikkeling van het Keer-
dok ook toe te lichten op de startvergade-
ring van het beheersplan van het Begijnhof 
in het najaar. We vroegen ook om tijdens 
de bouwfase goed na te denken en te 
zorgen voor tijdelijke parkeerplaatsen 
omdat veel bewoners op het Rode Kruis-
plein gaan parkeren. Als daar parking ver-
dwijnt zal dit te voelen zijn in onze buurt.

Naast het parkeerbeleid, hebben we ook 
het te snel rijden aangekaart in het Begijn-
hof. Metingen zullen gebeuren bij de start 
van het nieuwe schooljaar, vnl. in de 
Moreelstraat. 
Kortom een goede kennismaking met een 
aantal leden van het nieuwe stadsbestuur. 
Wij hopen dat deze ontmoeting de lokale 
beleidsmakers duidelijk heeft gemaakt dat 
wij als Begijnhof graag actief betrokken zijn 
en willen blijven bij de verdere plannen 
voor het Begijnhof. (Nathalie, Inez, Wim, Robin, Herman)
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Terugblik op
het buurtfeest

Op zaterdag 8 juni waren verschillende 
buurtbewoners present voor het jaarlijkse 
buurtfeest. Het werd een gezellige ontspan-
nen muzikale avond in de tuin van het Mo-
reelshuis. Er was drank, er waren frietjes en 
er was fijne muziek van Louis Apers en zijn 
band Kroes Flamoes.
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Open Monumentendag is hét grootste 
monumentenfeest van Vlaanderen. Honderden 
monumenten openen op zondag 8 september 
gratis de deuren om monumentenliefhebbers en 
nieuwsgierigen te verwelkomen. Snuister door het 
programma op www.openmonumentendag.be, 
selecteer je favorieten en ontdek de verborgen 
plekjes.

Dit jaar kan je in het Begijnhof de binnenzijde 
van de Begijnhofkerk bezoeken alsook het 
Convent van Coeckelbergh. En zij die op 7 juli 
niet naar Sfeerdok zijn gegaan, hebben tijdens 
Open Monumentendag nog de kans om de 
nieuwe invulling van de ‘Ouwen Dok’ aan het 
Rode Kruisplein te ontdekken.

Open Monumentendag

 

Stellingenbezoek
interieurrestauratie Begijnhofkerk

De buitenzijde van de barokke Begijnhof-
kerk (1628-1638) is weliswaar sinds kort 
uit de steigers, maar aan de binnenkant 
gonst het nog van de bedrijvigheid. De res-
tauratie van het kleurrijke interieur startte 
in november 2017 en draait momenteel 
op volle toeren. Klim met een gids mee op 
de stellingen en bewonder de indrukwek-
kende inrichting van nabij. 

Opgelet:
enkel toegankelijk na gratis reservatie via 
www.uitinmechelen.be
van 19 augustus t.e.m. 6 september om 12u.

Convent van Coeckelbergh
‘t Sociaal Profijtje (Twaalf-Apostelenstraat 17)

Voor de eerste maal kan je tijdens de Open 
Monumentendag een bezoekje brengen aan 
dit nog grotendeels authentieke begijnencon-
vent. Met een stichting in 1345 - toen nog in 
het Groot Begijnhof buiten de stadsmuren - 
behoort het tot de oudere Mechelse conven-
ten. Na de vernietiging van het begijnhof buiten 
de muren tijdens de 16de-eeuwse godsdienst-
oorlogen kocht het bestuur van het convent 
een huis in de stadswijk rond de Nonnenstraat, 
waar een nieuw hof werd ingericht. Eeuwen-
lang verbleven hier talrijke begijnen, van wie de 
aanwezigheid nog bijna tastbaar is. Na hun ver-

Start rondleidingen:
elk half uur van 10u tot 17u
(geen rondleiding om 12.30u)

Duur stellingbezoek: 
50 minuten

Aantal plaatsen per groep: 
maximaal 15 personen

Deze activiteit is niet geschikt voor kin-
deren onder de 12 jaar en personen met 
hoogtevrees. Niet rolstoeltoegankelijk. Ste-
vige schoenen zijn aangewezen.
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De Ouwen Dok
Hotel Van der Valk 

Wie kent er niet de Ouwen Dok aan het 
Rode Kruisplein? Opgestart in 1916 als 
een bouwproject om te vermijden dat 
de Duitse bezetter lokale werkkrachten 

zou opeisen, werd dit pronkstuk van ar-
chitect August Van Haesendonck in 1924 
afgewerkt.

Na bijna 100 jaar zwemmers, baders, 
douaniers, sporters en vele anderen ver-
welkomd te hebben, sloot het complex in 
2001 de deuren. Binnenkort zal dit statige 
monument echter het kloppende hart 
zijn van een nieuwe wijk met 800 wonin-
gen en veel groen.

Na een eerdere buitenrestauratie in 
2015-2017, wordt er door de groep Van 
der Valk sinds 2017 gewerkt om het vroe-
gere ‘zwempaleis’ tegen dit najaar om te 
toveren tot een hotel.
Zin om in avant-première een blik te ko-
men werpen op deze imposante werf? 
Kom dan zeker langs om met eigen ogen 
te zien hoe de laatste hand wordt gelegd 
aan dé nieuwe hotspot van Mechelen.

Van buitenaf is dit niet altijd zichtbaar, 
maar sinds de bouw van dit complex met 
talrijke zwem-, bad- en opslagruimten in 
1916-1924 onderging de Ouwen Dok 
verschillende transformaties. Veranderen-
de wetgeving, gewoonten en noden zorg-
den intern voor heel wat herschikkingen 
en verbouwingen.

Vrij toegankelijk van 12u00 tot 20u00.
De werf is niet toegankelijk voor rolstoe-
len en buggy’s.

trek bood het huis onderdak aan verscheidene 
huurders en in de jaren 1960-1980 zelfs aan 
het Museum voor Folklore. Sinds enkele jaren 
is het de thuis van ‘t Sociaal Profijtje, een sociale 
kruidenier die betaalbaar voedsel aanbiedt aan 
mensen met een minimuminkomen.

Elk halfuur kan je aansluiten bij een gids die 
je meeneemt op een verkenning in dit grote, 
authentieke pand, dat in 1976 terecht werd 
beschermd als monument. De vrijwilligers van 
het Sociaal Profijtje maken duidelijk dat naas-
tenliefde van alle tijden is.

Vrije toegang.
 



We hebben afscheid moeten nemen van:

Frans Peeters, 

° 23 april 1927  
† 30 juli 2019

Lief en leed

Er is nieuw leven op het begijnhof.

Op 26 mei zag Len het levenslicht. Hilke 
en An uit de Acht-Zalighedenstraat zijn de 
trotse ouders.
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Controle op
foutparkeren

Via de stad hebben we vernomen dat er van-
af het najaar controle zal uitgevoerd worden 
op het foutparkeren in het Begijnhof. Het is 
immers noodzakelijk dat bijvoorbeeld een 
ambulance of brandweerwagen vlot door het 
Begijnhof kan rijden wanneer er hulp gebo-
den moet worden. 

Dat betekent dat wagens in een parkeervak 
dienen te parkeren of een parkeerplaats 
moeten gebruiken zoals aan de Centjes-
muur of het Rode Kruisplein.

De stad wijst er ook op dat het parkeren 
voor/naast/tegen de Begijnhofkerk niet is 
toegelaten.

 
Gezocht…
en gevonden!

Ben je op zoek naar medebewoners om aan 
een culturele activiteit deel te nemen, zoek 
je een babysit of ben je net op zoek naar 
kinderen waar je mag op passen…?

Via deze rubriek vind je misschien geïnteres-
seerde buren! Bezorg je zoekertje aan info@
groot-begijnhof-mechelen.be of steek het in 
de bus van Inez (Nieuwe Beggaardenstraat 
31). Ook blijde gebeurtenissen of andere 
meldingen zijn welkom langs deze weg. 11
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Oude en nieuwe
bewoners op het begijnhof

De geur van brood

Op de eerste dag dat er een nieuw hitte-
record gebroken wordt, zit ik op de trein 
richting Oudenaarde. Ik zit zo stil mogelijk, ik 
probeer rustig te ademen, maar zit toch te 
puffen en te zweten. De eerste trein was zo 
een blauwe, een Nederlandse. Ik schrijf dit 
niet vanuit een nationalistische reflex, maar 
gewoon om het verschil te duiden. Op deze 
trein met gele strepen werkte de airco per-
fect. Het was zelfs eerder fris. Vanaf Brussel-
Zuid was het een Belgische. Daar werkte de 
airco ook, maar dan wel met warme lucht. 
Wat een wereld van verschil. Ik zit daar te 
puffen en mij te schamen als Belg. Plots flitst 
een zin mij door het hoofd: ‘De geur van 
brood’ als titel. Tja zo gaat dat. 

Een tijdje geleden vertelde mij iemand dat 
er in de buurt een online bakker actief 
was. En aangezien ik zelf elke week zuur-
desembrood bak, was mijn nieuwsgierigheid 
geprikkeld. Ik liep dus al een paar dagen in 
het Groot Begijnhof met mijn neus op zoek 
naar de geur van brood. Tevergeefs. De eni-
ge die ik kon waarnemen, was de alledaagse 
geur van… de brouwerij. Uiteindelijk kom 
ik te weten dat ik mij moet wenden naar de 
hoek van de Nieuwe Beggaardenstraat en 
de Arme Clarenstraat. Ik bel aan bij Hilde 
Decock en Kris Merckx en hun drie zonen 
Lukas, Andries en Simon.

Hilde: ‘Wij hebben ons huis gekocht in 
2000 en het grondig gerenoveerd. Wij zijn 
hier komen wonen in 2002. Voor zover we 
weten werd het gebouwd in 1884 door de 
familie Olbrechts en later ging het over in 
handen van de familie Leysen. Beide waren 
bekende uitgevers van lokale pers. Vroeger 
was het dus een statige drukkerswoning en 
net voor wij het kochten was het een stu-
dentenhuis. In de jaren 70/80 was de vroe-
gere drukkerij die in onze achterbouw was 
gevestigd zelfs een gekende uitgaansplek in 
Mechelen, beter bekend als de Begijnenzol-
der. We hebben de toog afgebroken tussen 
2003 - 2005.’

U kunt zich allicht wel voorstellen dat ik on-
dertussen zat te snuffelen en dat de geur 
van brood begon te duwen.

Hilde: ‘Wel ja, ik bak dus ondertussen brood 
en de bakkerij is hier achteraan, waar vroe-
ger de drukkerij was. Tja, hoe komt dat. Mijn 
moeder was huisvrouw, ze was creatief en 
kookte en bakte veel. En dat is niet alleen 
aanstekelijk, maar blijkbaar waren vele van 
onze voorouders aan moederskant al bak-
kers. Dus ja, de genen? Ik werkte vroeger in 
de bedrijfswereld, eerst in marketing daarna 
in IT en ik was daar echt wel tevreden, dus 
daar lag het niet aan. Maar toch knaagde er 
iets. Uiteindelijk ben ik vanuit mijn hobby 
brood beginnen bakken en waren er een 
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paar collega’s die wilden proeven. En die 
bleven mee proeven en opmerkingen ge-
ven en zo werden zij mijn eerste brood-
compagnons. Van het ene kwam het andere 
en zo bakte ik meer en meer, het viel in de 
smaak. Want smaak is waar het om draait. 
Om de praktische vaardigheden nog beter 
onder de knie te krijgen, heb ik tweemaal 
een korte maar intense bakcursus gevolgd 
in Engeland. Uiteindelijk heb ik de stap ge-
waagd en heb ik afscheid genomen van het 

bedrijfsleven om me volledig te wijden aan 
mijn passie. 

Een gedurfde stap, dat is het wel. Bij mijn 
afscheid vroeg mijn bazin of ik voor het be-
drijf en de collega’s wou blijven bakken. Een 
zeer mooie geste en een stevige steun in de 
rug. Wil je de bakkerij eens zien?’

Eindelijk. We stappen de binnenkoer over 
en stappen de bakkerij binnen. Mijn ogen 

Foto © Pier 2019
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krijgen de kost waar ze lang op gewacht 
hadden. Ik zie twee niet zo grote ovens van 
ongeveer een kubieke meter, een vol schap, 
een snijmachine en boven aan de muur een 
ingewerkte steen met volgende tekst: Nil 
volentibus arduum.

Hilde: ‘Tja, die hangt er al van voor dat het 
Latijn terug in de politiek werd gebruikt, je 
weet wel… Een eigen keuze dus. De mooie 
spreuk betekent gewoon ‘niets is moeilijk 
voor hen die willen’ en het was het motto 
van een gezelschap opgericht in Amsterdam 
in 1669, naar het voorbeeld van de Acade-
mie Française. De leden kwamen wekelijks 
bijeen om te spreken over o.a. toneel en 
dichtkunst, logica en ethiek. Het gezelschap 
speelde tien jaar lang een belangrijke rol in 
het rederijkersgebeuren. Boeiend toch?’

Jaja knik ik en antwoord meteen impulsief 
dat Jacques Brel een nog mooiere heeft: ‘ 
Bien sur on a besoin des talents, mais ils faut 
en y croire. C’est ca qui est important!’

Haar ogen kijken mij verbaasd aan en leken 
mij iets te willen zeggen. Maar ze gaat verder.

Hilde: ‘Voilà, dit is mijn nieuwe werkplek. 
Hier bak ik het brood dat online kan besteld 
worden. Ik werk met abonnementen van 5, 
10 en 15 weken. Op dinsdag bak ik Scan-
dinavisch roggebrood, zuurdesembrood, 

meergranen- en volkorenbrood. Op don-
derdag is het rozijnenbrood, meergranen 
en afwisselend een speciaal brood voor de 
echte broodfanaten “Farini Gourmandini”. 
Op zaterdag is het appelbrood. Ik bak de 
broden in de vroege uurtjes en lever ze dan 
aan huis of op kantoor in de namiddag of 
’s avonds. Tijdens het weekend kunnen de 
klanten ook terecht voor taart en gebak. 
En verder zijn er ook granola’s, koekjes en 
Farini peperkoek. Soms werk ik ook op 
vraag van de klant. Maar ik kies er bewust 
voor om mijn aanbod beperkt te houden. 
Dat houdt mijn creativiteit levendig omdat 
ik kan blijven uitproberen en zorgt ervoor 
dat alles praktisch haalbaar blijft. Ik doe al-
les immers zelf! Dat was trouwens ook het 
advies van mijn leerkracht in Engeland. Maar 
je kan het aanbod uiteraard terugvinden op 
de website.‘

Tiens denk ik bij mijzelf: ‘Dan ben ik toch 
niet slecht bezig. Ik bak één brood per week. 
En met volle goesting en plezier.’

Hilde: ‘Het is een andere job dan vroeger. 
Het is hard werken, je klopt veel uren. Maar 
het feit dat je met je handen een mooi en 
lekker product kan maken en dat delen met 
mensen in de omgeving, familie en vrienden 
geeft heel veel voldoening.’

Net voor ik deze leuke plek wil verlaten, 



15

vertel ik wat ik doe en dat ik grote fan ben 
van Jacques Brel. Haar ogen kijken mij op-
nieuw verbaasd aan en vertellen nu wel iets.

Hilde: ‘Ik ben zelf ook grote fan maar er is 
nog iets meer.  Veel van onze voorouders 
via moederskant waren dus bakkers. Een 
van hen was in 1700 een bakker in Ieper. 
Jean-Baptiste Brel. Jawel, we hebben in een 
ver verleden gemeenschappelijke voor-
ouders.‘ 

Ik val stil en stap iets later met een fiere 
glimlach door het begijnhof.  Plots schiet er 
mij iets te binnen. Tja, zo gaat dat.

Wat een toeval. Het eerste waar ik deze 
morgen aan dacht toen ik wakker werd was: 
‘Het is wel erg lang geleden dat ik nog eens 
in de boeken over Brel gesnuisterd heb.’ Ik 
kan jullie wel verzekeren dat dit ondertus-
sen al gebeurd is. 

www.farinibakery.be 

PS: Er zijn 3 geuren die niet kan vergeten. 
De geur van brood. Van mijn zeven jaar 
werkte ik mee in de bakkerij van mijn oom. 
De geur van vers hout. Mijn grootvader 
was een schrijnwerker en ik speelde in de 
schrijnwerkerij van toen ik kon lopen. Dat 
zijn geuren die mij altijd bij blijven. Over de 
3de gaan we het hier niet hebben.

(Pier)Foto © Pier 2019
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Greep uit
de oude doos

De begijnhofsites in Vlaanderen zijn erkend 
als cultureel en architecturaal erfgoed. Ook 
al worden huizen gerenoveerd en aange-
past aan de actuele woonbehoeften, de his-
torische elementen, en daarmee een stuk 
geschiedenis, blijven gevrijwaard. 

In deze rubriek willen we enkele decennia in 
de tijd teruggaan en vergelijken hoe een be-
paalde straat, een huis, … er vroeger uitzag 
en wat de huidige situatie is.

Deze keer kijken we naar de centjesmuur, 
wellicht uit eind 1953 of kort erna.

Het Groot Begijnhof werd in 1660 langs 
de stadsvesten (nu de Guido Gezelle-
laan) afgesloten met een muur. Omdat 
de begijnen hiervoor wekelijks een ‘oordje’ 
(de kleinste munteenheid) zouden heb-
ben bijgedragen om de muur te betalen, 
kreeg deze de naam ‘oordjesmuur’. Na 
de omvorming van het muntstelsel op 
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De Centjesmuur, waarvan in 1953 een deel afgebroken werd om plaatste maken voor een Shell station 
(precieze jaartal onbekend, tussen 1953 en 1972). 

(© Stadsarchief Mechelen - Regionale Beeldbank Mechelen - www.regionalebeeldbank.be)

het einde van de 18de eeuw verander-
de de naam in ‘centjesmuur’.

In oktober 1953 werd een deel van de 
muur afgebroken om plaats te maken voor 
het moderne Shell Central pompsta-
tion annex garage, dat onder tussen 
ook ver leden tijd is. Het gebouw werd 

later het atelier van wijlen kunstenaar 
Jean-Paul Laenen en is vandaag nog 
te ontwaren achter de bomen en 
struiken rechts van wat van de cent-
jesmuur overgebleven is. Ook aan 
de rechterkant van deze Shellgarage 
werd in 1975 nog een stuk centjes-
muur afgebroken. 



Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
1952 had de BSP (Belgische Socialistische 
Partij) lijstnummer 1. Dit werd op de cent-
jesmuur in grote letters duidelijk gemaakt. 
Het was van belang om het lijstnummer 
goed kenbaar te maken. Op de stem-
biljetten zelf stond namelijk boven de 
kandidatenlijsten enkel het lijstnr. en geen 
partijnaam vermeld. Bij deze verkiezingen 
haalden de socialisten 14 zetels, de CVP 13 
zetels en de liberalen 2 zetels, wat aanlei-
ding gaf tot een frontcoalitie van socialisten 
en liberalen tegen de CVP onder burge-
meester Antoon Spinoy.

(Wim)

Bronnen: 
Regionale Beeldbank Mechelen
(www.regionalebeeldbank.be)

De Lannoy H. 2011: Politieke machtsstrijd 
in de stad Mechelen, Handelingen Konink-
lijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren 
en Kunst van Mechelen,  Deel 115, p. 49-150.

De 17de-eeuwse centjesmuur in de Guido Gezellelaan, jaren ‘50 (na oktober 1953). 
(© Stadsarchief Mechelen - Regionale Beeldbank Mechelen - www.regionalebeeldbank.be).
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(detail uit de foto links onder)

De Centjesmuur in de Guido Gezellelaan in 2019. (foto: Wim)
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Agenda
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Als je graag wil meewerken en/of wil 
deelnemen aan de kernvergaderingen, mag 
je dat zeker laten weten. We vergaderen 
één keer per maand. Wil je graag helpen 
op één van de activiteiten, mag je dat ook 
melden! Vele handen maken lichter werk, 
en hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Alle info over de buur twerking vind je ook op internet:
website:    www.groot-begijnhof-mechelen.be
Facebook:                  ‘Buren op het Groot Begijnhof ’
Hoplr :     www.hoplr.com   Groot en Klein  Begijnhof     (code 866P7)

Rommelmarkt
zaterdag 14 september 2019

Levende kerststal
zaterdag 21 en
zondag 22 december 2019
in Brouwerij Het Anker


