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DE ARCHIVALISCHE EN ICONOGRAFISCHE GEGEVENS 
 

 

Situering van het stadsgedeelte  

 

Het bouwblok waarin het pand gelegen is, hoort tot een stadsgedeelte dat pas bij de 

zogenoemde Derde Stadsuitbreiding tussen 1295 en 1314 binnen de omwalling is gebracht. 

Maar reeds lang daarvóór was op dit terrein al een soort van bebouwing tot stand gekomen, 

tijdens de opmerkelijke economische expansie van de 13
de

 eeuw en de stijging van het 

bevolkingscijfer 
1
. 

 

 
De stad Antwerpen na de Derde Stadsuitbreiding van omstreeks 1295-1314 

Tekening W. De Schampheleire, uit Asaert (1978), p. 50. 

 

Reeds omstreeks 1400 was het bouwblok verdeeld in brede, langgerekte, oost-west gerichte 

percelen. Eens binnen de stadswallen gebracht, veranderde de bestemming ervan geleidelijk 

aan, en werden de Lange Gasthuisstraat en aansluitend de Huidevettersstraat een zone met 

groot prestige. Voor de zone met het bestudeerde complex zijn vooralsnog weinig concrete 

gegevens opgediept over de bebouwing omstreeks 1400. 

 

                                                           
1
 G. Asaert, ‘De late middeleeuwen (ca. 1200- ca. 1500)’, in: De stad Antwerpen van de Romeinse tijd tot de 17e 

eeuw. Topografische studie rond het plan van Virgilius Bononiensis 1565, Gemeentekrediet van België, 1978, p. 

41-57. 
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De Lange Gasthuisstraat 

 

De Lange Gasthuisstraat is reeds vermeld in 1238 toen het Onze-Lieve-Vrouwegasthuis 

wegens plaatsgebrek vanuit de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwekerk overgebracht is 

naar de gasthuishoeve in de Elst. Omstreeks die periode moet naar dit rijke gasthuis buiten de 

stadsgracht van de eerste stadsvergroting een weg aangelegd zijn, dat al vlug genoemd werd 

naar de Heilige Elisabeth van Hongarije. Uit 1280 dateert de omschrijving platea qui itur ad 

hospitale en ook de benaming platea hospitalis. In 1313 kwam de naam gasthuysstrate al 

voor en in 1496 de Lange Gasthuisstraat.
2
 

Over de soms brede, maar in elk geval lange diepe kavels aan de westzijde van de Lange 

Gasthuisstraat dateren de vroegst bekende gegevens van omstreeks 1400 en er bestaan 

aanwijzingen, dat in die zone in die tijd reeds een gesloten, stedelijke bebouwing bestond.
3
 De 

al te summiere beschrijvingen uit die tijd laten echter niet toe een beeld te vormen van diepte, 

hoogte, volume, indeling, laat staan uitzicht van de gebouwen op de plaats van het huidige 

pand.
 
 

 

 

Vleminckveld 

 

Als straat is Vleminckveld reeds in 1307 vermeld als platea dicta Vlaemincsvelt, in verband 

met een testament in het Cartularium van de Heilige Geesttafel van Onze-Lieve-Vrouw. 

Eigendommen langsheen die straat zijn ook lang aangeduid als gesitueerd in de Cammerstrate 

opt Vleemincxsvelt. Mogelijk zou deze straatnaam refereren aan de hier ingeweken 

Vlamingen, zoals dat ook het geval zou geweest zijn met de Vlemninckrui of –vest, zoals de 

Minderbroedersrui aanvankelijk heette, maar bewijs daarvoor is nooit aangebracht. 

Het was een straat met meerdere gangen, en aan de oostkant, waaraan het hier bestudeerde 

pand staat, waren er de kandelarengang en de Zwartepot- of Pottengang, en later ok een Sint-

Jorisgang, alle met een vijf- of zestal huisjes. Deze bestonden nog in het midden van de 19de 

eeuw maar zijn ondertussen verdwenen.
4
 

 

 

De voorgeschiedenis 

 

Het huidige gebouw Vleminckveld 27 ligt aan de achterzijde van één van die oude percelen 

langsheen de Lange Gasthuisstraat; die strekten tot aan Vleminckveld. Maar er bestaat geen 

aanwijzing voor het bestaan van een constructie op die plaats. Het betreft namelijk een 

nieuwbouw waarbij enkel de voor zover duidelijk 16de-eeuwse scheimuren, funderingsmuren 

en het achterste gedeelte van het keldergewelf van de voorgaande bebouwing hergebruikt zijn. 

De voorgeschiedenis is dan ook enkel geschetst voor zover die relevant kan zijn voor de 

situering en evaluatie van wat nog kan bestaan (kelders, afvalputten en grondwaterputten, 

scheimuren). 

Het hier bestudeerde pand is opgericht op de plaats van een traditioneel pand, van het type 

kleine koopmanswoning, voor zover duidelijk genaamd St. Niclaes, tussen de panden St. 

                                                           
2
 R. Vande Weghe, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, Antwerpen, 1977, p. 184. 

3
 G. Asaert, ‘Huizen en gronden te Antwerpen omstreeks 1400. Proeve tot topografische reconstructie’, 

Bijdragen tot de geschiedenis, 1967, p. 125. 
4
 Vande Weghe (1977), p. 508. 
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Rombout / In den Meulen (links) en Distelblomme (rechts), en omstreeks 1585gehuurd door 

een smid genaamd Hans Siongen evenwel voor een slechts geringe som.
5
  

Volgens de geveltekening van de bestaande toestand in functie van de bouwtoelating voor de 

modernisering in 1870 was het een diephuis, met aan de straatzijde een typische trapgevel. 

Na het Ancien Régime is dit naamloze eigendom aangeduid met het wijknummer Wijk 4/n° 

27, pas in 1856 aangepast tot het huidige straatnummer. 

Pas in 1870 is deze traditionele trapgevel gemoderniseerd tot een lijstgevel, veranderingen 

uitgevoerd in opdracht van A. Huygens.
6
 

 

 
SAA, MA BD, 1870#247 

                                                           
5
 G. Degueldre, Kadastrale ligger van Antwerpen (1584-1585), proeve van reconstructive op de vooravond van 

de scheiding der Nederlanden, Antwerpen, 2011, dl. 9, p.61. 
6
 SAA, MA BD, 1870#247: aanvraag 11.4.1870, vergunning 19.4.1870. 
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In 1877 zijn op de benedenverdieping de beide ramen links van de inkomdeur vervangen door 

een voor die tijd typische houten glazenkas: een winkelpui met stijlen, kroonlijst en grote 

glasvlakken. Deze werken zijn uitgevoerd door (aannemer) Mommaert, Sint Martestraat 4, in 

opdracht van eigenaar J. Van de Wiel.
7
 

 

 
SAA, MA BD, 1877#1126 

 

In 1881 diende J. F. Dokx, aannemer gevestigd aan de Turnhoutsebaan 397 in Borgerhout, 

een aanvraag in voor de verandering te mogen doen aen een huis op Flemming felt N° 27 van 

een verdiep daer op te bawen zoo als de bygevoede plyn (sic).
8
 In die jaren was er volgens het 

bestemmingsplan Gervais een stofferingsbedrijf gevestigd.
9
 

De geveltekening toont de toegevoegde bovenverdieping met eenvoudige kroonlijst en 

profiellijsten in de bepleisterde gevel. 
 

 
SAA, MA BD, 1881#19 

                                                           
7
 SAA, MA BD, 1877#1126: aanvraag s. d. (12.1877), vergunning ca? 24.12.1877. 

8
 SAA, MA BD, 1881#19: aanvraag 30.1.1881, vergunning 15.2.1881. 

9
 SAA, 12# 3397, Plan Gervais, nr. 14. 
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In 1902 zijn de oude winkelpui en de toegangsdeur vervangen door een moderne versie van 

een winkelpui, in een uitgesproken art nouveau stijl, met Hankar-achtige invloed. Het 

hoofdzakelijk uit schrijnwerk bestaande is ontworpen door architect Julien Dries, gevestigd 

Boisotstraat 45, in opdracht van eigenaar Egide Muls, zelf wonend in Mortsel. De toegang is 

naar het midden verplaatst, waardoor een keldergat diende dichtgezet te worden en twee 

nieuwe gemaakt.
10

 Het pand deed dienst als opbrengsteigendom, mogelijk met de intentie van 

de verbouwing tot een stadswoning voor eigen gebruik. 
 

 
SAA, MA BD, 1902#1521 

 

In 1903 kreeg F. Van Schooten dan toelating om aan de winkelpui van zijn zaak een zonnetent 

te plaatsen, vervaardigd door smid Frans Visteren, gevestigd Goddaard 2.
11

 

 

 

De afbraak in 1908 

 

Op 7 februari 1908 diende de toen 64-jarige eigenaar Egide Muls, gevestigd aan de Ullenslei 

in Mortsel, echter de toelating aan om een huis, gestaan Vleminck veld n° 27, af te breken en 

herop te bouwen. Daartoe was aannemer Jaak Enzlin gelast, gevestigd Lamorinièrestraat 204 

(° 20.8.1869 Zierikzee). De nieuwbouw zou gebeuren op basis van het ontwerp van Flor Van 

Reeth, bouwkundige te Bouchout.
12

 

Volgens een proces verbaal was nog vooraleer vergunning was verleend op 22 februari met de 

afbraak begonnen. Na de afbraak zijn enkel de scheimuren en een gedeelte van de oude 

kelderstructuur en achtermuur overgebleven, waardoor het huidige gebouw dus bezwaarlijk 

het resultaat genoemd kan worden van een ‘verbouwing van een middeleeuws pand’.
13

 
                                                           
10

 SAA, MA BD, 1902#1521: aanvraag 10.7.1902, vergunning 29.7.1902. 
11

 SAA, MA BD, 1903#466: aanvraag 17.3.1903, vergunning 3.1903. 
12

 SAA, MA BD, 1908#199: aanvraag 17.2.1908, vergunning 29.2.1908. 
13

 Zo gesteld in de ter beschikking gestelde tekst met de historiek (‘In 1908 verbouwde Flor Van Reeth een oude 

middeleeuwse woning’). 
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De opdrachtgever 

 

De afbraak van het oude pand gebeurde op initiatief van eigenaar Egidius Hubert Godfried 

Muls (°Weerlanden 21.8.1844 - † Darkveti/Georgië 1916), advocaat van beroep. Hij was de 

vader van de katholieke letterkundige en jurist Jozef Muls (°Antwerpen 1882 - †Kapellen 

1961), later conservator van het Museum voor Schone Kunsten. De toen nog jonge zoon Muls 

had architect Florent Van Reeth leren kennen via het project met de Teniersvrienden, toen hij 

jong talent zocht voor zijn pas opgerichte tijdschrift Vlaamsche Arbeid (1905-1930). Hij had 

niet geaarzeld om hem aan zijn ouders aan te bevelen voor het ontwerp voor de bouw van hun 

woning. In 1911 zou Jozef hij ook de opdracht krijgen voor de bouw van een buitenhuis in 

Kapellenbos, met diezelfde naam De Maretak.
14

 
 

  
 

 
Egide Muls in het zopas gebouwde buitenhuis De Maretak in Kapellenbos in 1911 

Uit: Browaeys (1997), p. 42
15

 

 

                                                           
14

 Marc Browaeys, ‘Biografie Flor Van Reeth, kunstschilder en bouwmeester. Bibliografie’, in: Flor Van Reeth 

en zijn vrienden, Deurne, 1997, p. 42-43. Plaats en jaar van overlijden is teruggevonden via een internetsite over 

een tentoonstelling van archivalia berustend in Tbilisi. 
15

 Browaeys (1997), p. 42 identificeerde deze oude man verkeerdelijk als diens zoon Jozef Muls, die toen pas 29 

jaar oud was, maar naar verluidt wel de opdrachtgever van dit buitenhuis. 
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De ontwerper 

 

De ontwerper, architect Florent Van Reeth (° Antwerpen 2 april 1884 - † Lier 21 maart 1975) 

was de zoon van een graanhandelaar, die zijn school gelopen had in Antwerpen en tijdelijk in 

een kostschool in Nederland. Zijn opleiding genoot hij van 1900 tot 1903 aan de Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen, waar hij Bouwkunde volgde onder leiding 

van de bekende bouwmeesters Pieter Dens en Jules Bilmeyer, Eugeen Geefs. Van 1903 tot 

1906 liep hij stage bij architect Frans Mertens Sr. in Borgerhout, terwijl hij als vrij leerling 

aan de Academie bleef. 

In 1904 verhuisde hij naar Bouchout. In 1905 ontmoette hij Eugeen Yoors en Floris De 

Cuyper, die daar in 1905 de kunstkring Streven op, waarvan hij samen met andere kunstenaars 

lid werd. In Bouchout exposeerde hij van dan af zijn bouwkundige ontwerpen in de jaarlijkse 

tentoonstellingen van Streven. In 1905 stelde hij tentoon op het zevende salon van de Scalden. 

In 1907 werd Van Reeth lid van de Antwerpse Kring voor Bouwkunde, een vereniging van 

jonge, vernieuwende architecten, en in 1908 was hij medestichter van het tijdschrift De 

Bouwgids. 

In 1908 werd hij actief lid van meerdere groeperingen en nam hij deel aan tentoonstellingen. 

Dat jaar zou hij enkele belangrijke ontwerpen ten uitvoer brengen, waaronder de 

kunstenaarswoning Villa Greta aan de Kapellelei 34 in Mortsel, voor zijn vriend, de 

beeldhouwer Floris De Cuyper, en het huis De Maretak Vleminckveld 27, voor de ouders van 

zijn vriend advocaat Jozef Muls. Tegelijk moet hij ook gewerkt hebben aan de landhuizen aan 

weerszijden van de Villa Greta, met name Kapellelei 36 ’t Hageroosje – ook genaamd 

Schilderslust - voor zijn vriend kunstschilder Edmond Daems, en Kapellelei 32, De Witte 

Vaas, voor hemzelf en zijn echtgenote Mathilde Faes, met wie hij in 1909 in het huwelijk 

trad. In 1911 zou hij ook voor zijn vriend Joseph Muls bouwen, een landhuis in Kapellenbos, 

dat eveneens De Maretak genoemd is, zoals het huis van diens vader in Antwerpen. Via 

bemiddeling van Joseph Muls zou Van Reeth in 1921 tewerkgesteld worden bij de Dienst 

voor de Wederopbouw van de verwoeste gebieden.
16

 
 

  
Architect Flor Van Reeth omstreeks 1925 en met zijn echtgenote omstreeks 1930 

Uit: Browaeys (1997), p. 16 en 60 

                                                           
16

 Browaeys (1997), p. 10-19. 
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Flor Van Reeth leidde een zeer actief leven als architect, maar ook als kunstschilder, en nam 

deel aan vele tentoonstellingen en publicaties, en richtte in 1925 de katholieke kunstkring De 

Pelgrim op. Hij overleed op 91-jarige leeftijd. Als ontwerpen blijft hij vooral bekend om zijn 

tuinwijken in Mortsel, Lier, Roeselare, Diksmuide, en enkele markante kerkgebouwen, zoals 

het Sint-Lievenscollege in Antwerpen. 

Uit het ontwerp van De Maretak, de drie landhuizen aan de Kapellelei en andere realisaties uit 

de jaren 1908-1911 spreekt een duidelijke invloed van de Engelse Arts and Crafts. Voor die 

ideeën en vormgeving had Van Reeth wellicht reeds interesse opgevat toen hij in contact 

kwam met de kunstkring De Scalden, die tussen 1895 en 1914 nagenoeg jaarlijks een 

tentoonstelling inrichtte van vrije en vooral decoratieve kunst. Aan die van 1905 nam ook Van 

Reeth deel, namelijk met Bouwkundige ontwerpen voor eene buitenwoning voor kleine 

burgerij, meer bepaald met ontwerpen voor de realisaties in Mortsel tussen 1908 en 1909 en 

die van Kapellenbos uit 1911.
17

 

In de eigen woning van Van Reeth komen talrijke elementen en details voor, die hij ook 

toepaste in de stadswoning Muls, zoals schouwtabletten, trappalen en borstweringen, deuren 

en omlijstingen, lambriseringslatten, en het gebruik van een eenvoudige kleurenstelling van 

zeer lichte tonen. 
 

 
’t Heideroosje, Villa Greta, en De Witte Vaas: de drie landhuizen uit 1908-1909, Kapellelei 32, 34, 36 

Prentbriefkaart uitgegeven door G. Bongartz, Oude God 

Uit: Browaeys (1997), p. 34 
 

            
Interieurdetails uit Van Reeth’s eigen woning De Witte Vaas 

Uit: Browaeys (1997), p. 34 

                                                           
17

 Browaeys (1997), p. 22-23. 
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De nieuwbouw in 1908-1909 

 

Dat het huis Vleminckveld 27 een ‘grondige verbouwing’
18

 betreft van een bestaande ‘ruim 

burgershuis’ is onjuist: niet alleen zijn enkel de scheimuren en fundering met een gedeelte van 

de kelder behouden, het oude gebouw kan geen ruime burgerwoning genoemd worden. Het 

was gebruikt als opbrengstwoning met op de benedenverdieping een winkelhuis, dat zelfs 

geen afzonderlijke toegang had naar de woning, enkel een winkeldeur. 

In 1908 ontwierp Florent Van Reeth een volledig nieuwe woning met voorgevel van 

natuursteen en interieur in zijn zeer persoonlijke interpretatie van de late art nouveau stijl. 

Aannemer van de werken was Jaak Enzlin gevestigd in de Lamorinièrestraat. 16.
19

 

Het werd een gebouw met kelderverdieping, lage benedenverdieping, hoge eerste verdieping, 

en verder een identieke tweede en derde verdieping, en boven de kroonlijst een 

zolderverdieping met zelfde indeling. Van het naar achter toe versmallende perceel, dat 

bovendien iets geknikt was, is de grillige vorm bewust gebruikt en maximaal benut. Het plan 

is alles behalve voorspelbaar. Achter het rechthoekige gedeelte vooraan is een schijnbaar 

eveneens rechthoekig volume gecreëerd, door tegen de linker scheimuur een spie af te 

scheiden en als restruimte te gebruiken. In het diepe en eerder smalle perceel is licht 

getrokken via een zenithaal bovenlicht boven de centraal geplaatste overloop, een plat licht 

boven de achterkamer, die via kleine binnenramen ook onrechtstreeks licht trekt in de 

restruimte. Het eigenlijke trappenhuis is gescheiden van de centrale overloop, die één 

lichtkoker vormt waarop alle kamers uitgeven. 

Niet alleen is hier afgeweken van het traditionele planconcept van de 19de-eeuwse 

burgerwoning, met een trapzaal met overloop; waarnaast de kamers geschikt zijn, ook is 

afgestapt van de sterk ingeburgerde beletagewoning: er is geen half bovengrondse 

kelderverdieping meer, die als keuken functioneerde, en een hoge woonverdieping, met 

daarboven de meer privé vertrekken als slaapzitkamers. Hier zijn een gewone, ondergrondse 

opslagkelder voorzien en een lage benedenverdieping met gemengde functie: bureel vooraan, 

familiale eetkamer en keuken achteraan, beide uitgevend op de kleine tuin. De woonfunctie is 

geconcentreerd op de hoge eerste verdieping, met eetkamer, en – gescheiden van een centrale 

ruimte - een suite van drie salons. Dit is beslist geen beletagewoning meer zoals gesteld is in 

de officiële beschrijving, maar een typologisch vernieuwend concept. Het gaat samen met de 

geheel andere organisatie van de circulatie: in plaats van een trapzaal in het verlengde van de 

inkomdeur, tegen één van de scheimuren, en met een overloop waarop alle deuren op een rij 

uitgaven, is hier naast een trappenhuis een van bovenuit belichte, centrale overloop gecreëerd, 

waardoor de bovenverdiepingen voortdurend in contact staan met de woonverdieping. Voor 

deze centrale toren van licht is op elke verdieping evenwel de klassieke, donkere 

middelkamer opgeofferd, maar anderzijds was door de laagte van de bouwlagen, een extra 

verdieping mogelijk. 

Wat het sanitaire wooncomfort betreft was elke kamer van het gebouw uitgerust met een 

kachelschouw, maar of de slaapkamers toen reeds elk een wastafel bezaten is weinig 

waarschijnlijk. Enkel de hoofdslaapkamer van het echtpaar, gesitueerd op de tweede 

verdieping achteraan, beschikte over een ‘en suite’ badkamer, ingericht in de achterbouw. Bij 

gebrek aan grondplans en de afwezigheid van aanwijzingen op de langsdoorsnede is moeilijk 

te bepalen waar juist toiletten stonden. Aan te nemen is, dat er minstens één voorzien was op 

de benedenverdieping en één op de tweede verdieping, maar mogelijk ook één op de eerste 

verdieping, en dat deze in de restruimten gesitueerd waren. 
 

                                                           
18

 Browaeys (1997), p. 35. 
19 SAA, MA BD, 1908#199. 
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Straatgevel 

SAA,MA BD, 1908#199 
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Langsdoorsnede 

SAA,MA BD, 1908#199 

 

 
Detail met de aanbouw 
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Het ontwerp is licht afwijkend van het uiteindelijke resultaat, zowel wat betreft de straatgevel 

als de binneninrichting: meerdere decoratieve elementen zijn vereenvoudigd uitgevoerd of 

weggelaten, zoals de sgraffito onder de daklijst, de luifel boven de straatdeur, de 

ankerschieters, vermoedelijk ook de roedeverdeling in de bovenlichten, en wellicht ook 

meerdere, nog moeilijk na te trekken elementen in het interieur, zoals schrijnwerk en 

wandschilderingen. 

De zone boven de ramen van de derde verdieping, tot onder de dakrand, was opgevat als een 

hoge fries met figuratief decor: de scene stelt een landschap voor, op de voorgrond opgedeeld 

door boomstammen met hoge kruin, waartussen zeven vrouwenfiguren staan, in verschillende 

houdingen, mogelijk allegorieën. Deze was wellicht bedoeld om te worden uitgevoerd als een 

wandschildering, mogelijk in sgraffito techniek, maar eventueel ook in mozaïek, gezien de 

beschermde plek onder de overkragende dakrand. 

De gedetailleerde langsdoorsnede toont een aantal elementen van het schrijnwerk, die zeer 

typisch zijn voor het werk van Van Reeth, maar die uiteindelijk niet uitgevoerd geweest zijn. 

Het betreft voornamelijk de piedestals waarmee de borstwering van de overloop verlevendigd 

waren, en waarop beeldjes konden geplaatst worden. In Van Reeth’s eigen woning De Witte 

Vaas (Kapellelei Mortsel), ontworpen in diezelfde periode, waren dergelijke elementen 

eveneens aanwezig. Vele van die elementen en vormen van het schrijnwerk zijn trouwens 

identiek: de duidelijk Engels geïnspireerde trapleuningen en –palen, borstweringen, 

decoratieve details. Het vertoont sterke referenties aan de Engelse Arts and Crafts beweging, 

maar mede door het lichte kleurgebruik vooral aan het werk van de Schotse Charles Rennie 

Mackintosh, en bepaalde details zoals het gebruik van de vierkantjes en groeven doen ook 

denken aan de Wiener Sezession.
20

 

In 1914 is de familie naar Engeland gevlucht, en toen ze in 1916 een onderkomen zocht in 

Georgië, is Egide schielijk overleden in Darkveti. De familie vestigde zich in Neuilly-sur-

Seine nabij Parijs tot 1918. De beide Maretak-huizen stonden al die tijd leeg. 

 

 

De herbestemming 

 

In de jaren 1970 is het pand bewoond geweest door een familie, die op de eerste verdieping 

een privé restaurant heeft uitgebaat. Op de gevel was toen rechts naast de toegangsdeur een 

houten plaat aangebracht, waarop de naam De Maretak gebeiteld was, in art nouveau getinte 

letters, in een typische Dornach stijl, zoals die traditioneel gebruikt wordt door de 

antroposofische Rudolf Steinerscholen.
21

 

Het pand is opgenomen in de officiële inventaris
22

 en wordt beschreven als: ‘Enkelhuis van 

drie traveeën en vier bouwlagen onder pseudo-mansardedak met dakkapel.
23

 Gevelparement 

van witte natuursteen op een sokkel van blauwe hardsteen. Rechthoekige vensters en deur 

voorzien van bewerkte lekdrempels en waterlijsten met ojiefprofiel. Op de lage begane grond 

getraliede vensters gescheiden door penanten met maretakmotief. Op de hoge bel-etage
24

 

borstweringen met decoratief paneel, op de als attiek
25

 opgevatte vierde bouwlaag vijf 

gekoppelde vensters op doorlopende lekdrempel en waterlijst. Uitspringende kroonlijst op 

modillons, thans afgedekt met een kunststofbekleding. In het gevelontwerp is de volledige 

                                                           
20

 Deze invloeden zijn ook duidelijk aanwezig in zijn ander en later werk. F. Strauven, ‘Van Reeth, Flor’, in: A. 

Van Loo (o. l. v.), Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 2003, pp. 583-584. 
21

 Eigen herinnering. 
22

 S. Van Aerschot (o.l.v.), Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. 

Deel 3nb. Stad Antwerpen, Gent, 1979, p. 536. 
23

 Het gaat hier evenwel om een standvenster. 
24

 Volgens onze normen is dit geen beletage maar een eerste verdieping. 
25

 Over deze term valt eveneens te discussiëren. 
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zone tussen de bovenste vensters en de kroonlijst bekleed met een figuratieve fries, 

vermoedelijk uit te voeren in graffito of mozaïek. 

Het rijhuis beantwoordt aan de typologie van de bel-etagewoning,
26

 die over de volledige 

breedte wordt opgedeeld door de centrale traphal met bovenlicht. Van Reeth verliet hier 

bewust de traditionele indeling van de burgerwoning: naast de ruime traphal ligt de 

praktijkruimte voor Jozef
27

 Muls. De keuken ligt achteraan. De bel-etage
28

 biedt volgens de 

bouwplannen ruimte aan het salon en de eetkamer. De traphal met dakkoepel zorgt voor 

overvloedig licht en een aangenaam ruimtegevoel in alle kamers. 

In deze vroege zelfstandige opdracht toont Flor Van Reeth zich als een bijzonder creatief 

kunstenaar: hij hanteert de art-nouveau vormentaal op een eigen wijze en - in tegenstelling tot 

vele tijdgenoten - beperkt hij zich niet louter tot een vernieuwende gevelarchitectuur, maar 

geeft hij de woning een nieuw planconcept
29

 om een aangenaam en kunstzinnige
30

 

woonomgeving te creëren.’ 

 

 

De bescherming als monument in 2000 

 

Ondanks het belang van het oeuvre van Van Reeth – en de publicatie bij de tentoonstelling 

over zijn leven en werk in 1995 - is de bescherming van deze vroege realisatie uiteindelijk pas 

zeer laat georganiseerd. 

Bij ministerieel besluit van de Vlaamse Executieve van 1 december 2000 is het pand ‘De 

Maretak’ beschermd als monument, omwille van het algemeen belang, gevormd door zijn 

historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde. ‘Het woonhuis kwam tot stand in 

1908 naar ontwerp van architect, Flor Van Reeth en is een van zijn vroege zelfstandige 

opdrachten, uitgewerkt in art-nouveaustijl in het teken van traditie en kunstambacht’.
31

 

 

 

Aankoop en herbestemming door AG VESPA in 2016 

 

Recent is het sinds ongeveer 15 jaar leegstaande en door verwaarlozing zwaar gehavende 

eigendom aangekocht door AG VESPA. Dit bedrijf plant de restauratie te organiseren en de 

herbestemming te sturen. Een bouwhistorische analyse en waardenstelling vormt hierbij de 

leidraad. Tevens is het de bedoeling om op het onbebouwde perceel links aangrenzend, boven 

de inrit naar de parking een vier bouwlagen hoge nieuwbouw te realiseren met behoud van de 

inrit naar de parking. 

 

 

Laatst vergunde toestand 

 

Na de bouw van dit pand zijn geen bouwvergunningen meer geregistreerd. Voor latere 

toevoegingen achteraan op het perceel zijn nooit toelatingen aangevraagd, en deze zijn 

ondertussen eveneens zonder aanvraag weer gesloopt. 

                                                           
26

 We kunnen niet akkoord gaan met deze typologische definitie. 
27

 Niet Jozef maar diens vader Egide Hubert Godfried. 
28

 Dit is geen beletage, maar een eerste verdieping boven een volwaardige benedenverdieping. 
29

 Dit concept was al eerder toegepast,meer bepaald in de woningen van bekende Antwerpse ontwerpers, zoals 

door schilder-decorateur Henri Verbuecken in Van Diepenbeeckstraat (1903), en Jos Bascour in Sint-

Vincentiusstraat (1906, gesloopt). 
30

 Er bestaat voor zover bekend geen aanwijzing voor dat het hier de bedoeling geweest is om een ‘kunstzinnige’ 

omgeving te scheppen. 
31

 Beschermingsbesluit 1.12.2000, ter beschikking gesteld door AG VESPA. 
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MATERIEEL BESTAND 

 

 
Opmeting VESPA 
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Straatgevel 

 
Opmeting VESPA 

 

   
 

Het betreft een drie traveeën breed en vier bouwlagen hoog enkelhuis, onder pseudo-

mansardedak met breed standvenster, zo breed als de gekoppelde vensters op de verdieping 

eronder, en bestaand uit verschillende raampjes naast elkaar. 

Het gevelparement is uitgevoerd in witte natuursteen, op een sokkel van blauwe hardsteen en 

lijkt reeds ooit gereinigd te zijn, wellicht middels natte zandstraling, wat enige verwering 
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veroorzaakt heeft.
32

 De rechthoekige deur- en vensteropeningen zijn voorzien van bewerkte 

lekdrempels en waterlijsten met ojiefprofiel. Op de lage begane grond zijn de vensters 

getralied en gescheiden door penanten, versierd met maretakmotief. Op de hoge eerste 

verdieping zijn de borstweringen voorzien van een decoratief paneel. Op de – volgens de 

inventarisbeschrijving als ‘attiek’ opgevatte - derde verdieping staan vijf gekoppelde vensters 

op doorlopende lekdrempel en waterlijst. 

De uitspringende, door modillons geschraagde kroonlijst is thans afgedekt met een 

kunststofbekleding (PVC schroten uit de jaren 1970). In het gevelontwerp is de volledige 

zone tussen de bovenste vensters en de kroonlijst bekleed met een figuratieve fries, uit te 

voeren in graffitotechniek. Uiteindelijk blijkt deze zone zoals de rest van het vlakke parement 

uitgevoerd in witte natuursteen. 

Boven de daklijst is een breed standvenster geplaatst, anders dan de twee geplande 

standvensters van de geveltekening. 

De geschilderde metalen borstwering op de tweede verdieping heeft nog een typische, 

‘zweepslag’ vormgeving in de art nouveau, wat voor 1909 eigenlijk al vrij ouderwets is en 

overkomt als weinig consequent met de algemene vormgeving van dit gebouw. 

De ongeschilderde houten straatdeur is eenvoudig gehouden en enkel afgewerkt met 

profileringen; vrij recent is de deurvleugel door brand beschadigd. Het beglaasde bovenlicht 

met zesdeling van houten roeden en ruitjes met geslepen rand verlicht de gang. De 

oorspronkelijke, fraaie geelkoperen handgreep in een voor die tijd al ouderwetse, 

uitgesproken art nouveau stijl is bewaard, en is mogelijk een gerecupereerd element. In het 

muurvlak rechts naast de deur is de eenvoudige metalen brievenbus ingewerkt; de voetkrabber 

is verdwenen (afgebroken?). In het voetpad zit het halfronde gietijzeren traliewerk van het 

kolengat. Van het bestaan van een glooiende luifel op consoles, zoals de geveltekening toont, 

lijkt geen spoor. De decoratief uitgewerkte smeedijzeren ankerschieters, afgebeeld op de 

geveltekening, blijken nooit uitgevoerd. 

Het geschilderde houten raamschrijnwerk is bewaard wat de bovenlichten betreft, de vleugels 

zijn vervangen door totaal onaangepaste, banale exemplaren. De bovenlichten in de 

gekoppelde vensteropeningen van de derde verdieping waren oorspronkelijk voorzien van een 

roedeverdeling waarin mogelijk gekleurd glas verwerkt was. 
 

   
 

                                                           
32

 De juiste steensoorten kunnen via materiaaltechnisch onderzoek gedetermineerd worden, wat noodzakelijk is 

in functie van een restauratieve behandeling. 
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Achtergevel 

Door de naar achter toe toelopende perceelvorm is de achtergevel een travee smaller dan de 

drie traveeën brede straatgevel.  

Aangezien de achterbouw slechts een beneden- en de eerste verdieping heeft, is deze slechts 

twee bouwlagen hoog. Het parement is uitgevoerd in baksteen, gemetseld in kruisverband en 

verzorgd gevoegd. De gevel is drie ongelijke raamtraveeën breed. 

Thans is de benedenverdieping van de lage achterbouw volledig opengewerkt in twee delen, 

met dunne penant: dit lijkt evenwel een niet geregistreerde verbouwing, uitgevoerd in beton, 

waarvan de sporen gecementeerd zijn en witgeschilderd. Het venster heeft een licht gebogen 

latei, de deur een rechte. Het schrijnwerk is verscholen achter platen: tegen de rechter 

scheimuur bestaat het uit een geschilderde houten dubbeldeur met beglaasde bovenhelft en 

daarnaast een venster, die beide de keuken verlichten. 

De bovenverdieping heeft één breed venster op blauwe hardstenen dorpel, waarin een 

driedelig vast raam staat, gevuld met glas-in-lood. Tegen de rechter scheimuur zit een smaller 

venster, dat ooit verlaagd is tot een deur, en waarvan het onderste gedeelte aangevuld is met 

een uiterst eenvoudig paneel. Deze deur gaf uit op een overloop naar een trap naar een 

toegevoegde en sinds lang terug afgebroken gebouw achteraan het perceel. Vanaf de vloer 

van de eerste verdieping opwaarts is aan de linker kant een metalen brandladder toegevoegd. 

In de achtergevel van het hoofdgebouw zijn de borstweringen van de vensters op de vierde 

verdieping duidelijk niet ontworpen door Van Reeth, maar rechtstreeks besteld uit een 

catalogus voor geprefabriceerde gietijzeren elementen en qua vormgeving niet aangepast aan 

de architectuur van dit gebouw. Zeer waarschijnlijk betreft het hergebruikte onderdelen van 

de vroegere straatgevel van het gesloopte huis. 

Het tuintje loopt uit in een spie en is achteraan benomen door een uitgegroeide 

paardenkastanje, waarvan de takken tot tegen de achtergevel komen. Het ligt ook bijna een 

meter hoger dan de aanpalende inrij naar de parking. 

De thans vrijstaande scheimuur is ter hoogte van de derde verdieping verhoogd voor de bouw 

van de spievormige aanbouw. In deze scheimuur heeft een lichtservituut bestaan, of heeft een 

moerbalk gezeten, waarvan de opening bij de afbraak van het buurpand dichtgemetseld is met 

snelbouwsteen. Bovenaan is de muur bekleed met leien op een houten raamwerk; 
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Zijgevel 

De naar binnen gekeerde, uiterst sobere gevel van de spievormige aanbouw tegen de linker 

scheimuur van het perceel is uitgevoerd in baksteen met verzorgd voegwerk met een houten 

gootplank en plat dak. Enkel ter hoogte van de tweede verdieping is onder een rollaag een 

hoog gestoken vensteropening voorzien met uitstekende blauwe hardstenen dorpel, waarin het 

tweedelige, geschilderd houten raam mogelijk nog het oorspronkelijke is. 

De aanbouw telt slechts twee verdiepingen en heeft pas een buitengevel vanaf de tweede 

verdieping. 

Het hoofdgebouw, de spievormige en andere achterbouw zijn voorzien van platte daken, die 

met de tijd met roofing bekleed zijn, inclusief de beglaasde gedeelten van het hoofdgebouw 

en de centrale achterbouw: de oorspronkelijke koepels die via een plat licht zenithaal daglicht 

trokken op alle verdiepingen via de centrale overloop van het hoofdgebouw en in het 

middensalon op de verdieping zijn verwijderd. 
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Kelderverdieping 

 
Opmeting VESPA 

 

Traphal 

Onder het centrale hal komt ook de keldertrap beneden langs een trap met blauwe hardstenen 

treden, en een houten handgreep tegen de muur. 

Deze ruimte is overkluisd door (onderaan geroeste) ijzeren balkjes, waartussen baksteen of 

gebakken tegels geplaatst zijn, bepleisterd en geschilderd. Deze voor die tijd typische 

constructie is aangebracht tussen het bestaande bakstenen gewelf en de straatgevel – de 

houten roostering op juffers onder de voorkamer is een recenter vervanging. Achteraan rusten 

de balkjes op 16de-eeuwse muurwerk. 

In de hoek staan een kastje met tegels uit het huis en een houten rekje uit die tijd. 
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Onder binnenhal 

De traphal geeft uit op een kleine tussenhal, met aan elke kant, tegenover elkaar, een 

deuropening respectievelijk naar de kelder aan de straatkant en die aan de achterkant. De 

oorspronkelijke deurvleugels zijn vervangen. 

Tegen de binnenwand hangt nog een typische kapstok, bestaande uit een houten lat waarop 

een aantal kleerhaken bevestigd zijn, gevormd door geplooid ijzerdraad. 

Tegen de linker scheimuur staat een oud, geëmailleerd gietijzeren badkuip op versierde poten, 

die wellicht in de badkamer gestaan heeft, gesitueerd op de tweede verdieping in de aanbouw. 
 

    
 

        
 

 

Grote kelder aan straatzijde 

De welfsels van de plafondconstructie uit 1909 zijn vervangen door een roostering van 

juffers, waarop rechtstreeks de plankenvloer van het bureel erboven gelegd is. Onderaan 

vertonen de juffers sporen van een vlak pleisterplafond. 

De bakstenen muren met twee keldervensters dateren van 1909, de andere muren behoren tot 

de 16de-eeuwse voorgang of zijn voorzien van een klamp. Het eenvoudige raamschrijnwerk 

voorziet in twee opendraaiende vleugels. 

Centraal tegen de linker scheimuur heeft een schouwmassief gestaan, later gebruikt voor de 

centrale verwarming, waarvan de ketel hier geplaatst is. 

Tegen de muur staat een grote wastafel die mogelijk in de keuken opgesteld stond. 
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Gezien de goede verlichting heeft deze kelder vermoedelijk gediend als werkruimte of als 

berging (archief) bij het bureel van advocaat Egide Muls. De wanden zijn ontpleisterd maar 

waren mogelijk bezet met tegels of waren minstens bezet, tenzij er kastenwanden tegen 

geplaatst waren. 
 

     
 

 
 

 

Kleine kelder aan straatzijde 

Tegen de rechter scheimuur, onder de inkomhal, is een kleine ruimte voorzien, oorspronkelijk 

voor de opslag van kolen voor het kookfornuis en de kachels, met een daartoe bestemd 

getralied deksel in het voetpad aan de straatdeur. Later is bij de aanleg van een centrale 

verwarming op mazout een brandstoftank geplaatst, die de ruimte nagenoeg volledig vult. 

Naast de tank staan enkele oorspronkelijke deurvleugels opgeslagen, in perfecte toestand, 

inclusief de ruitjes van de bovenlichten. 

De rechter scheimuur is niet bepleisterd. 
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Kelder onder huishoudster(?)kamer 

De naar achter toe lichtjes smaller toelopend kelder onder de vermoedelijke huishousterkamer 

bestaat uit een 16de-eeuws gewelf dwars op de gevels, en behoort tot het pand dat grotendeels 

gesloopt is in 1909. De gemetselde berging tegen de linker scheimuur is vermoedelijk nog 

19de-eeuws. Het geheel is naar traditie gekaleid en meermaals witgekalkt. 

Het oude vloerniveau is opgehoogd en van een bevloering voorzien, volledig bedekt met 

allerlei rommel, waaronder houten paneeltjes, vermoedelijk van een kast. Buizen met 

mogelijk asbesthoudende isolatie lopen richting koer, waar in 1909 een beerput aangelegd is. 
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Benedenverdieping 

 

 
Opmeting VESPA 

 

Inkomhal 

Tussen de straatdeur en de tussendeur naar de trapzaal loopt een smalle inkomhal, waarin ook 

de deur naar een bureelruimte opent. Bij de straatdeur vertoont de vloer van grote 

witmarmeren platen plaatselijk meerdere breuken. 

Het vlakke pleisterplafond heeft een sober geprofileerde lijst met koof, die overgaat in een 

lijstwerk op de muur. In die zone onder de koof is op regelmatige afstand het decoratief 

laagreliëf geplaatst, een decoratief element, overal in dit huis herhaald. Het motief van de 

zogenoemde ‘drietulp’, een gestileerde tulpentuil, was in de 17de eeuw zeer geliefd bij de 

Noorderburen, en werd zeer populair als versiering voor tegels en huisraad, toegepast in 

meerdere varianten. Ook in de art nouveau stijl komt diezelfde driehoekige compositie van 

tulpen frequent voor, en dit niet enkel in België en Nederland.
33

 Hier betreft het gegoten 

elementen, ingepast in de wandbepleistering. Voorgaande ‘bezoekers’ hebben hiervan reeds 

één exemplaar verwijderd (cf. verderop). 

Hetzelfde idee is gebruikt als centraal motief voor het vlakke plafond. 

De beglaasde deur naar de traphal is voorzien van een geelkoperen deurgreep in art nouveau 

stijl, die weinig gemeen heeft met de vormgeving van Van Reeth. 
 

 
 

                                                           
33

 Met dank aan Tim Bisschops voor deze informatie. 
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Bureel aan de straat 

De kleine ruimte, naar verluidt bestemd tot bureel van Dr. jurist Joseph Muls, de zoon van de 

opdrachtgever, is toegankelijk vanaf de gang, en geeft met twee vensters uit op de straat. De 

deur naar de binnenhal is een vrij recente doorbreking, zonder dorpel en met nieuwe vleugel. 

Het vlakke pleisterplafond heeft een sobere koof met profiellijsten. 

De wanden zijn momenteel betimmerd met verticale, gebeitste grenen schroten, waarmee ook 

boekenrekken naast de schouw gemaakt zijn, waarachter de oorspronkelijke wandafwerking 
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verscholen zit, die vermoedelijk bestaat uit een decoratieve houten lat waaronder (Lincrusta) 

reliëfbehang gekleefd zat. De deur en omlijsting met kornis zijn identiek aan die in de traphal. 

Centraal tegen de linker scheimuur staat de kachelschouw, waarvan de sober versierde, 

overschilderde houten mantel bestaat uit een smalle tablet op kleine consoles. De zijkanten 

zijn bekleed met vierkante, groen gemarmerde tegels, de stookwand met vierkante, in 

dambord geplaatste gele en roestkleurige faience tegels, het middenveld met de kachelpijp is 

een natuurstenen plaat, versierd met een medaillon met drietulpmotief en enkele kleine 

elementjes, recent ‘ingekleurd’. De onversierde parketvloer is vrij recent gelegd. 
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Traphal 

In het verlengde van de inkomhal, en daarvan gescheiden door een volledig beglaasde deur, is 

de traphal gesitueerd. Het grote en kwetsbare glasvlak van de benedenzone is reeds 

vervangen. De ruitjes in de kleinroedeverdeling met gestileerd drietulpmotief van het 

bovenlicht hebben geslepen randen. 

Op deze ruimte geven alle deuren uit: de inkomhal, de binnenhal, de huishoudster(?)kamer, de 

gang naar de keuken, een ingemaakte kast, en ook trap naar de verdieping. 

Dezelfde vloer van grote witmarmeren platen van de inkomhal loopt hier verder, en vertoont 

bij de deur naar de binnenhal plaatselijk meerdere breuken. De treden en de zijwanden van de 

steektrap naar de eerste verdieping zijn uitgevoerd in dezelfde witte marmer. 

De wanden en het plafond zijn opgedeeld en gedecoreerd op identieke wijze als die in de 

inkomhal. De kleine wand tussen de trapaanzet en de inkomhal is geajoureerd opgevat, met 

een smalle, hoge balustrade in geschilderd hout, waarin een centrale piedestal voor een 

voorwerp voorzien is, een typisch motief voor de architectuur van Van Reeth. De trap is aan 

beide kanten voorzien van een geelkoperen handgreep, waarvan de wellicht versierde 

(vol)koperen uiteinden verwijderd zijn. 

Van beneden aan de trap is de centrale hal met balustraden op de tweede verdieping te zien, 

en van bovenaf kwam via de centrale lichtschacht ook daglicht tot beneden. 
 

   
 

   
 

 

  



Petra Maclot, Historische Nota van het beschermde pand De Maretak, Vleminckveld 27, 2000 Antwerpen – Antwerpen, 2016 

 

29 
 

Binnenhal 

Onder de centrale bovenhal op de eerste verdieping, zit tussen het bureel en de eetkamer een 

binnenhal, met de deur naar de keldertrap. Blijkbaar had deze binnenhal een binnenraam op 

de achterliggende eetkamer, en is deze rechtstreeks bereikbaar zowel vanuit het bureel als 

vanuit de traphal. Aan beide zijden van de toegang vanuit de traphal zijn vaste kasten 

voorzien, met elk twee schuifdeuren met bovenlichten met roedeverdeling en gekleurde 

ruitjes. De planken van de schabben zijn aan de voorkant versierd met groefjes, de metalen 

handgrepen zijn versierd met een Grieks meandermotief. Mogelijk betreft dit bergingen voor 

dossiers, waarvoor de kleine bureelruimte geen plaats bood. 

De paneeldeur naar de kelder lijkt een hergebruikt element uit het gesloopte huis. 

De bovenaan beglaasde deur naar de traphal heeft een eenvoudiger vorm dan de andere. 

De vloer is belegd met voor die tijd veelkleurige cementtegels met geometrisch rapportmotief. 
 

    
 

   
 

 

Gang naar keuken 

Naast de huishoudsterkamer leidt een gang naar de keuken. Ook deze heeft een marmeren 

vloer en dezelfde, verzorgde deuren. 
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Huishoudster(?)kamer 

De onderkelderde kamer in de aanbouw tegen de linker scheimuur is mogelijk de zitkamer 

van de huishoudster geweest, bereikbaar via de traphal en via de keuken. Ze krijgt geen 

rechtstreeks daglicht, maar heeft wel een binnenraam op de binnenhal, en een groot raam op 

de restruimte in de aanbouw tegen de linker scheimuur, waardoor evenwel geen daglicht kan 

gekomen zijn. 

Centraal tegen de linker scheimuur heeft een kachelschouw gestaan 

Het pleisterplafond is sterk aangetast door waterinsijpeling en zwam. Van de bepleistering 

blijft de centrale rozas over, op zijn plaats gehouden door de elektrische bedrading. 
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Keuken 

De niet onderkelderde keuken is toegankelijk vanuit de gang en geeft met een deur en venster 

uit op de kleine koer/tuin achteraan het perceel. Onder de keuken is in 1909 een beerput 

aangelegd, zoals afgebeeld op de langsdoorsnede van het bouwplan. 

De vloer bestaat uit voor die periode gebruikelijke decoratieve cementtegels, waarvan er vier 

aan vier één rapport vormen voor het middenvlak, met daarrond een rand met tegels van een 

verschillend maar bijhorend dessin, in dit geval gestileerde florale motieven in hoofdzakelijk 

lichtblauw en lichtgrijs. 

Centraal tegen de rechter scheimuur stond de schouw voor het kookfornuis (cuisinière), zoals 

weergegeven op de langsdoorsnede in het bouwdossier. De consoles zijn echter verdwenen, 

en op die plek is een kast geplaatst. Links ervan staat nog de vaste, geschilderde houten 

wandkast, met onderaan deuren en bovenaan beglaasde deuren met roedeverdeling van drie 

ruiten breed en vier hoog. Tegen het plafond is de kast afgewerkt met een geprofileerde 

kroonlijst. De handgrepen zijn kleine houten topjes, de sleutelplaatjes dunne geel koperen 

plaatjes met ingestampte versiering. De kast verbergt de schuinte van de rechter scheimuur. 

Het schrijnwerk van de deur- en raamomlijstingen heeft dezelfde details als dat van de andere 

kamers, met groefjes. Onder het raam is de geschilderde houten betimmering bewaard, 

opgedeeld in geprofileerde paneeltjes. De deur naar de koer/tuin is een traditionele 

paneeldeur. 

De wanden zijn volledig bekleed met voor die tijd typische, witte faience tegels met 

afgeschuinde randen, versierd met een fries in vlakke decoratieve faience tegels met 

doorlopend blauw floraal motief. De plinten zijn uitgevoerd in donkergrijze marmer. 
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Op de deur naar de traphal zit nog de oorspronkelijke metalen handgreep. 

In de keuken staat een schouwmantel opgeslagen, die vermoedelijk afkomstig is van het salon 

op de eerste verdieping. Ze bestaat uit dezelfde natuursteen en heeft dezelfde versieringen als 

die in het salon aan de straatzijde. 
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Restruimte 

Twee deuren leiden naar de spievormige restruimte tegen de linker scheimuur van het 

toelopende perceel, wat suggereert dat deze in twee opgedeeld was: de ene geeft erin uit op 

het smalste punt, waar wellicht een toilet geplaatst was, de andere in het breedste gedeelte, 

waar mogelijk een kleine wasruimte voorzien was. 

In de muur met de huishoudsterkamer zat een vensteropening, waardoor evenwel geen 

daglicht kon komen. Deze muur lijkt het restant te zijn van de oudere structuur, die bij de 

bouw van dit huis behouden is, samen met de gewelfde kelder eronder. 

Momenteel zijn de balklagen van deze spievormige aanbouw volledig verwijderd, zodat het 

plafond onder het dak op de tweede verdieping zichtbaar is. 
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Eerste verdieping 

 
Opmeting VESPA 

 

Centrale hal 

De eetkamer aan de straatzijde en de salons achteraan zijn van elkaar gescheiden door een 

centrale hal, waarin de trap vanaf de benedenverdieping bovenkomt. Het eigenlijke 

trappenhuis zit in een afzonderlijke ruimte tegen de rechter scheimuur, terwijl de centrale hal 

op elke verdieping een overloop vormt waarop trappenhuis, voor- en achterkamer uitgeven. 

Vanuit deze hal op de eerste verdieping zijn de overlopen van alle verdiepingen te zien, en 

een plat licht in het dak zorgt ervoor dat dit één grote centrale lichtschacht is. 

Van het pleisterplafond met versiering met gestileerde rozen en medaillons met drietulpmotief 

is door waterinfiltratie en zwamaantasting een grote zone naar beneden gevallen. Onder het 

plafond is de aansluitende muurfries met stucversieringen met drietulpmotief volledig 

bewaard. 

Het geschilderde houten schrijnwerk met telkens dezelfde motieven is overal bewaard: de 

borstwering van trap en overloop, de deurvleugel naar de eetkamer, de omlijstingen van het 

binnenraam naar de eetkamer, naar het trappenhuis, en naar salon. 

De vloer en een hoge plint zijn uitgevoerd in wit marmer zoals de trap en de vloer van de hal 

en de gang op de benedenverdieping. 
 

   
 



Petra Maclot, Historische Nota van het beschermde pand De Maretak, Vleminckveld 27, 2000 Antwerpen – Antwerpen, 2016 

 

36 
 

  
 

  
 

   
 

  



Petra Maclot, Historische Nota van het beschermde pand De Maretak, Vleminckveld 27, 2000 Antwerpen – Antwerpen, 2016 

 

37 
 

   
 

   

 

 

Eetkamer aan de straat 

Het vlakke pleisterplafond met geprofileerde lijst is versierd met een gestileerde, florale boord 

met in de hoek een rosas. 

De muren zijn voorzien van een laag geplaatste, geschilderde houten profiellijst met 

weerkerend motief, waaronder de wand behangen is met (lincrusta) reliëfpapier. 

De raamomlijstingen en tabletten zijn verzorgd afgewerkt, de verticale delen voorzien van 

drie groefjes, samenkomend op een blokje en onderaan ‘oren’, waarop de bijhorende 

kamerlijst aansluit, de tabletten zijn afgerond en geprofileerd. 

Centraal tegen de linker scheimuur staat een volledig bewaarde, monumentale en verfijnd 

ontworpen kachelschouw. De hoge mantel van zandkleurige marmeren platen is aan voor- en 

zijkanten versierd met subtiele, ondiepe reliëfversiering van gestileerde drietulpmotief, richels 

en vierkantjes, sommige verguld. De binnenzijde is bekleed met witte faience tegeltjes, 

gemengd met decoratieve exemplaren met gestileerd gouden bloemmotief in Sezession 

getinte art nouveau stijl, de centrale strook bestaat uit een zandkleurige natuurstenen plaat met 

een subtiele reliëfversiering zoals de mantel. De plint is uitgevoerd in dezelfde steensoort als 

die van de mantel. De veel smallere, onversierde boezem is bovenaan in het pleisterplafond 

opgenomen in de geprofileerde lijst. 
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Zitkamer middenin 

Het vlakke pleisterplafond heeft dezelfde vlakversiering als in de voorkamer. Het gedeelte 

tegen de schouwboezem is beschadigd, waarbij een segment van de lijst ontbreekt. 

Van de verwijderde, lage hardstenen schouwmantel blijft enkel de gemetselde basis over. 

De omlijsting van de nagenoeg volledig beglaasde dubbeldeur met geslepen ruitjes naar de 

hall is bovenaan voorzien van een bijhorende bekroning. De wanden hebben een versierde, 

geschilderde houten lijst, identiek aan die van de eetkamer, waaronder een (Lincrusta) 

reliëfbehang gekleefd is. 

Het bovenlicht boven de brede deuropening naar het aangebouwde salon is trekt daglicht in 

deze kamer. 

De eenvoudige, in kepermotief gelegde eiken parketvloer zonder randmotief is overal 

bewaard. 

Eigenaardig is het binnenraam in het gedeelte waartegen de aanbouw tegen de linker 

scheimuur staat. Zeer waarschijnlijk was het gevuld met glas-in-lood. Het betreft mogelijk 

een vensteropening van de vroegere achtergevel in een muursegment dat geïntegreerd is in de 

nieuwbouw uit 1909, zoals ook de ermee in het verlengde staande muurdam tegen de rechter 

scheimuur, die gedeeltelijk verwerkt zit in een kleine wandkast in de dagkant van de brede 

doorgang naar het aangebouwde salon. 
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Zitkamer achteraan 

De naar de achtergevel toe smal toelopende ruimte bestaat uit twee delen, en rechthoekig en 

een spievormig, van elkaar gescheiden door een balk op pilasters, en die elk een verschillende 

plafonddecoratie hebben. Boven de pilaster, die de beide delen scheidt, is de balk geschraagd 

door een consoles met een versiering in nog zeer florale art nouveau stijl met gestileerde 

bloem- en plantenmotieven, zeer verschillend van het algemeen toegepaste strakke 

decoratiepatroon eigen aan Van Reeth. 

Centraal tegen de rechter scheimuur is de basis van een verwijderde hoge schouwmantel 

bewaard, waarvan de bekleding vrijwel zeker het in de keuken opgeslagen exemplaar is, en 

zeer gelijkend is aan die van de eetkamer. Het plafond van het rechthoekige gedeelte bestaat 

uit een plat licht in glas in lood met grote witte ruiten, versierd met geel en lilakleurig 

structuurglas, in een stijl die veeleer dateert uit het Interbellum. Dit plat licht is gevat in een 

vlak gepleisterde boord met subtiele versiering van motieven die ook elders gebruikt zijn. In 

de wand tegenover de verdwenen schouw is tegen het plafond aan een reeks van vijf 

binnenraampjes met geel gekleurde ruitjes in structuurglas voorzien als onrechtstreekse 

verlichting van de restruimte via het plat licht. 

Van de wanden is de zone onder het plafond – identiek aan die in de gang op de 

benedenverdieping - versierd met een fries waarin decoratieve elementen met bloemmotief 

verwerkt zijn. Onderaan zijn ze voorzien van een versierde, geschilderde houten lijst, identiek 

aan die van de eetkamer, waaronder een (Lincrusta) reliëfbehang gekleefd was. 

Het bovenlicht van de doorgang met het eerste salon is versierd met glas-in-lood ruitjes 

waarin drie veelkleurige wapenschilden verwerkt zijn, waarvan één met het wapen van de 

stad Antwerpen, en één van de stad Luik. 
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De toelopende ruimte is in de achtergevel verlicht door een groot, maar hoog geplaatst, niet 

opendraaiend venster, met glas-in-loodraam met boord in roze en groene tinten. 

De centrale rosas is een in gips gegoten rondeel met drietulpenmotief. 

In de rechter muur geeft een deur uit op de kleine spie achter het buurpand. De deuromlijsting 

is identiek aan die van de andere deuren in het huis, de roedeverdeling van de volledig met 

geslepen ruiten beglaasde deurvleugel is nog volledig opgevat in de florale art nouveau stijl, 

afwijkend van de algemeen toegepaste strakke stijl eigen aan Van Reeth. Waarom deze deur 

beglaasd was is een raadsel. De eenvoudige, in kepermotief gelegde eiken parketvloer zonder 

randversiering is overal bewaard. 
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Restruimte tegen de rechter scheimuur 

Naast de op één kant na rechthoekige kamer aan de achtergevel is de kleine spie aan de 

rechter scheimuur van het perceel gebruikt als restruimte, waarvan de functie niet bekend is: 

aangezien de deur met de kamer volledig beglaasd is, kan het geen berging geweest zijn. Het 

venster in de achtergevel blijkt verbouwd geweest te zijn: het is ooit verlaagd tot een deur, die 

naar een gebouwtje achteraan de kleine tuin leidde: de rechter scheimuur die tevens de 

tuinmuur was, vertoont de aftekening van een overloop en trap. Dit kan echter een latere 

verbouwing betreffen, als verbinding met een inmiddels gesloopt (houten) aanbouwsel, 

waarvoor in elk geval geen vergunning geregistreerd is. 
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Restruimte in de aanbouw tegen de linker scheimuur 

De restruimte in de spievormige aanbouw tussen de rechthoekige zitruimte en de linker 

scheimuur is toegankelijk via een deur met zelfde omlijsting als de andere maar met een 

gesloten vleugel. Deze kleine ruimte is onrechtstreeks verlicht via de koepel in het salon en de 

reeks van vijf hoog in de muur geplaatste raampjes met geel structuurglas (in vier raampjes 

vervangen door helder structuurglas). Vermoedelijk waren hier behalve bergkasten achteraan 

ook een toilet en wastafel geplaatst. Van het plafond en een tussenwand blijven enkel een paar 

balken over. 
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Trappenhuis 

Het eigenlijke trappenhuis begint pas op deze verdieping en is een afzonderlijk volume, naast 

de centrale hal, tegen de rechtse scheimuur, en is bereikbaar via een brede opening vanuit die 

centrale hal. 

Opvallend is, dat de trap zelf  totaal verschillend is van stijl: de geverniste houten verdreven 

bordestrap met geprofileerde leuning en geraaide spijltjes lijkt wel een hergebruikt element, 

waarbij enkel de beide trappalen door Van Reeth ontworpen zijn: enkel het begin van de trap 

is immers goed zichtbaar vanuit de centrale hal. 

De ruimte onder de trap is gebruikt als berging. 
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Tweede verdieping 

 
Opmeting VESPA 

 

Trappenhuis 

Vanaf en tussenbordes geeft een opening met geschilderde houten borstwering uitzicht op de 

centrale hal. 

Alles is identiek aan het gedeelte op de eerste verdieping. In de hoek van de overloop is een 

porseleinen wasbak met kraantje geplaatst.  

De grenen plankenvloer was destijds ongetwijfels bekleed met decoratieve balatum. 
 

   
 

Overloop 

De grenen plankenvloer was destijds ongetwijfels bekleed met decoratieve balatum. In de 

hoek met de voorkamer, tegen de linker scheimuur, is bij de recente inrichting tot 

studentenkamers een toilethokje getimmerd. Centraal trekt een vierkante opening zenithaal 

daglicht neer. De sobere, geschilderde houten borstwering, de deurvleugels en –omlijstingen 

zijn van identieke vorm als die op de onderliggende verdiepingen. 
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Kamer straatzijde 

De kamer aan de straatzijde beneemt de volledige perceelbreedte. 

Het plafond heeft een eenvoudig geprofileerde lijst. 

De deur met bovenlicht met kleinroedeverdeling is gevuld met ruitjes in gekleurd 

structuurglas, identiek aan de andere. 

Centraal tegen de linker scheimuur staat een kachelschouw, waarvan de mantel in 

zandkleurige marmer en consoles duidelijk een hergebruikt, midden-19de-eeuws element is, 

wellicht afkomstig van het gesloopte pand. De kachelwand is volledig bekleed met banale, 

recenter toegevoegde decoratieve faience tegels met groen floraal rapportmotief, boven een 

plint van rapporttegels in aardewerk, met eveneens floraal rapportmotief in donkere tinten uit 

de art nouveau tijd. 

De grenen plankenvloer was destijds ongetwijfels bekleed met decoratieve balatum. 
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Kamer achterzijde 

Deze kamer beneemt de volledige perceelbreedte, was vrijwel zeker de slaapkamer van het 

echtpaar Muls, en had als enige een ‘en suite’ badkamer. 

Het plafond heeft een sober geprofileerde lijst en een richelmotief, en een centrale rozas met 

palmetmotief in art nouveau stijl. 

De deur met bovenlicht met kleinroedeverdeling is gevuld met ruitjes in gekleurd 

structuurglas, identiek aan de andere. 

Centraal tegen de linker scheimuur staat een kachelschouw, waarvan de mantel in 

roodkleurige marmer en consoles met zwart marmeren accent mogelijk een hergebruikt, 19de-

eeuws element is, wellicht afkomstig van het gesloopte pand. De kachelwand is volledig 

bekleed met banale, recenter toegevoegde - decoratieve faience tegels met rood floraal 

rapportmotief, boven een plint van rapporttegels in aardewerk, met eveneens floraal 

rapportmotief in donkere tinten uit de art nouveau tijd. 

De grenen plankenvloer was destijds ongetwijfels bekleed met decoratieve balatum. 

Op de raamvleugels staan hergebruikte 19de-eeuwse raampompen met gedraaide geelkoperen 

handgrepen. 

Een bovenaan beglaasde deur met zelfde omlijsting leidt naar de ruimte in de spievormige 

aanbouw. 
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Badkamer 

Een deur geeft uit in de restruimte in de spievormige aanbouw tegen de linker scheimuur, 

verlicht met een hoog geplaatst, geschilderd houten raam met opendraaibare vleugels. 

Oorspronkelijk was deze ruimte ingericht als badkamer: het bad staat in de kelder opgeslagen, 

de wastafel en het toilet zijn verdwenen.  

De wandafwerking van faience tegels is verwijderd.  

Van de vloer en het plafond blijven enkel de juffers over. 
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Derde verdieping 

 
Opmeting VESPA 

 

Trappenhuis 

Indentiek aan de onderliggende verdieping. In de hoek van de overloop is een porceleinen 

wasbekken met kraantje voorzien. Mogelijk was deze weggewerkt in een geschilderde houten 

kast. 

De grenen plankenvloer en traptreden waren destijds ongetwijfels bekleed met decoratieve 

balatum en traplopers. 
 

  

 

 

Trapzaal 

Identiek aan de onderliggende verdieping. In de hoek met de voorkamer, tegen de linker 

scheimuur, is bij de recente inrichting tot studentenkamers een toilethokje getimmerd. 

De grenen plankenvloer en traptreden waren destijds ongetwijfeld bekleed met decoratieve 

balatum en traplopers. 
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Voorkamer 

De kamer aan de straatzijde beneemt de volledige perceelbreedte. Hier zijn de vijf gekoppelde 

vensters vrij hoog en bieden geen uitzicht op de straat. 

Het plafond heeft een eenvoudig geprofileerde lijst en een eenvoudige rozas. 

De deur met bovenlicht met kleinroedeverdeling is gevuld met ruitjes in gekleurd 

structuurglas, identiek aan de andere. 

Centraal tegen de linker scheimuur staat een kachelschouw, waarvan de mantel in 

grijskleurige marmer een hergebruikt, 19de-eeuws element lijkt, wellicht afkomstig van het 

gesloopte pand. De grenen plankenvloer was destijds ongetwijfeld bekleed met decoratieve 

balatum. 
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Achterkamer 

Deze kamer beneemt de volledige perceelbreedte en geeft met twee vensters uit in de 

achtergevel. 

Centraal tegen de linkse scheimuur staat een kachelschouw, waarvan de uiterst eenvoudige, 

grijsmarmeren mantel met witmarmeren bandje een 19de-eeuws hergebruikt element is. 

Van het pleisterplafond blijft enkel de sober geprofileerde rand over de centrale rozas met 

zelfde palmetmotief als in de kamer eronder ligt gebroken op de vloer: de roostering van 

juffers met rinkellatten is zwaar aangetast door waterschade en wellicht ook zwam. 

De grenen plankenvloer was destijds ongetwijfeld bekleed met decoratieve balatum. 
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Vierde verdieping 

 
Opmeting VESPA 

 

Trapzaal 

Op de bovenste verdieping geeft een deur recht tegenover de trap uit op de zolderkamer aan 

de achterkant. De trap met gedraaide spijltjes stopt hier met een balustrade. Ook hier geeft een 

rondboogvormige deuropening uit op de overloop. 

Het plafond is volledig benomen door een vierkant bovenlicht met geprofileerde, geschilderde 

houten omlijsting, waarin wellicht een metalen raster gelegen heeft, waarin grote ruiten 

pasten, waardoor het daglicht via een beglaasde zone boven de trapzaal verdeeld werd. Het 

huidige plat licht heeft dit vervangen. 

De grenen plankenvloer was destijds ongetwijfeld bekleed met decoratieve balatum. 
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Overloop 

De overloop is identiek aan die van de verdiepingen eronder wat betreft afmetingen, 

deurvleugels met omlijsting, deuropening met pilasters, borstwering. Centraal was een plat 

licht voorzien, dat de schacht voorzag van daglicht, via een beglaasde zone in het dak.  

In de hoek met de voorkamer, tegen de linker scheimuur, is bij de recente inrichting tot 

studentenkamers een toilethokje getimmerd. 

Hier is de balustrade eenvoudiger dan die eronder, met enkel spijltjes en geen tussenstijlen. 

De grenen plankenvloer was destijds ongetwijfels bekleed met decoratieve balatum. 
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Kamer straatzijde 

De schouwmantel met roestkleurige marmeren bekleding, waarvan de witmarmeren consoles 

losgekomen zijn, is duidelijk samengesteld uit hergebruikte elementen. 

De wanden zijn geschilderd in een fel blauwe kleur, waarop bovenaan in wit een 

sjabloonmotief aangebracht is van een gestileerde maïskolf, waarboven tot tegen het plafond 

een witte boord. 

Op de bovenaan beglaasde deuren, identiek aan de ander, zijn de bijhorende metalen 

handgrepen bewaard. 

De grenen plankenvloer was destijds ongetwijfels bekleed met decoratieve balatum. 
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Kamer achteraan 

De kamer beneemt de volledige perceelbreedte en is ook bereikbaar vanaf het trappenhuis, 

wat suggereert dat ze ooit in twee was opgedeeld. Het rechter gedeelte heeft inderdaad 

wanden, behalve een witte strook tegen het plafond geschilderd in een rozerode kleur, met 

bovenaan een wit schabloonmotief met gestileerde guirlande. 

De deurvleugel naar het trappenhuis is een hergebruikt 19de-eeuws element. Deze ruimte is 

voorzien van twee lage vensters, waarvan het schrijnwerk mogelijk nog het oude is. 

Tegen de linker scheimuur staat een rookkanaal maar een kachelschouw heeft hier mogelijk 

niet gestaan. 

Van het pleisterplafond blijft enkel de juffers over, die plaatselijk aangetast zijn door brand. 

De grenen plankenvloer was destijds ongetwijfels bekleed met decoratieve balatum. 

Hier hangt ook nog een fraaie porseleinen wastafel uit de Interbellumperiode. 
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SAMENVATTING, BESLUIT, ADVIES 

 

 

Samenvatting 

 

De sinds 2000 als monument beschermde burgerwoning De Maretak, Vleminckveld nr. 27 in 

de Antwerpse binnenstad, is gebouwd naar ontwerp van architect Flor Van Reeth uit 1908, in 

opdracht van advocaat Egide Muls. Architect Van Reeth was bevriend met zoon Jozef Muls, 

jurist en later conservator, via kunstbewegingen van katholieke signatuur en zou voor hem in 

1911 een buitenhuis ontwerpen, eveneens De Maretak genoemd. Het bestaande 16de-eeuwse 

trapgevelhuis, reeds gemoderniseerd in de 19de eeuw, is gesloopt op de scheimuren, de 

funderingen, een gedeelte van de keldergewelven, en de achtermuur na, die geïntegreerd zijn 

in een nieuwbouw, waarbij de mogelijkheden van het smalle, diepe, toelopende perceel 

maximaal heeft benut. 

De eigenlijke ‘architectuur’ is beperkt tot de straatgevel, de trapzaal en de centrale lichttoren, 

de decoratie is enkel verzorgd wat betreft de beneden- en eerste verdieping, en wat het 

uitzicht vanaf de eerste verdieping naar de overlopen van de bovenverdiepingen betreft. 

De representatieve gedeelten van beneden- en eerste verdieping zijn met eenvoudige middelen 

en beperkt materiaalgebruik ingericht, met sobere maar verzorgde details, die overal herhaald 

zijn. In een voor Van Reeth typische stijl zijn de monumentale, en discreet versierde 

hardstenen schouwmantels, schouwtablet(ten), deurvleugels met bovenlichten en 

omlijstingen. Sterk geïnspireerd op de anglosaksische Arts and Crafts beweging, en meer 

bepaald die van Charles Rennie Mackintosh, is het witgeschilderde schrijnwerk van trappalen 

met typische piedestals, trap- en overloopbalustraden. Deze elementen zijn zeer gelijkend aan 

de iets fraaier uitgevoerde exemplaren in zijn eigen woning De Witte Vaas, dat hij in diezelfde 

periode oprichtte in de Kapellelei in Mortsel. Eigenaardig is wel dat niet het destijds geliefde 

motief van de maretak gebruikt blijkt, refererend aan de huisnaam, maar dat overal het 

drietulpmotief verwerkt is voor stucdecoraties van plafonds en wanden, schrijnwerk, 

hardstenen schouwmantels, en dit in mindere tot sterk gestileerde mate. 

De bovenkamers - slaapkamers voor de kinderen en wellicht voor één inwonend personeelslid 

- zijn bijzonder eenvoudig van decoratie en het enige decoratieve element uit de 1909 fase 

zijn de deurvleugels – sommige met bijhorende handgreep - en de centrale rozas in het 

plafond. De klassieke, 19de-eeuwse marmeren schouwmantels zijn gerecupereerd, wellicht uit 

de gesloopte voorganger zelf, net zoals raampompen en gietijzeren borstweringen in de 

achtergevel. In de gebruiksruimten zoals de ruime keuken, de binnenhal en de vermoedelijke 

huishoudsterkamer zijn zeer traditionele materialen en vormgeving toegepast zoals 

veelkleurige vloertegels en faience wandbetegeling, terwijl enkel het schrijnwerk ‘modern’ is. 

Het eigenlijke trappenhuis vlak naast de lichttoren, beginnend vanaf de eerste verdieping, lijkt 

wel de hergebruikte, oude trap, met nieuwe trappalen. 

Opvallend is het mengen van de duidelijk door Van Reeth ontworpen, inventieve architectuur 

en sobere, maar verfijnde versieringen met vrij banale hergebruikte stukken en enkele 

‘ouderwetse’ florale art nouveau elementen. 

Zelfs zonder materiaaltechnisch onderzoek is reeds duidelijk, dat hier zoals in andere 

interieurs van Van Reeth, oorspronkelijk een beperkt gamma aan lichte kleuren toegepast 

was, die gezien het uitgesproken spel met rechtstreeks en onrechtstreeks daglicht, van dit 

smalle en diepe rijhuis een bijzonder heldere woning heeft gemaakt. 
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Besluit 

 

Het betreft een zeer homogeen geheel dat na iets méér den een eeuw nog steeds in zijn op 

enkele kleine aanpassingen en ongelukkige verwijderingen na oorspronkelijke gedaante 

bewaard is, inclusief de interieurs en de oorspronkelijke verflagen onder de overschilderde 

elementen. Het nog steeds homogene, en zonder veel onzekerheden restaureerbare geheel is 

een goed bewaard voorbeeld van de vroeg-20ste-eeuwse overgang tussen art nouveau en art 

déco vormgeving en binnen het oeuvre van architect Flor Van Reeth vormt de stadswoning 

van Muls dan ook een belangrijke casus. In het bijzonder het ver doorgedreven streven naar 

lichtinval en de centrale lichtkoker maken van deze stadswoning op een smal en diep perceel 

een merkwaardige casus, maar ook de creatie van een ruimtelijk boeiend geheel met eigenlijk 

zeer weinig middelen en materialen is waardevol. 

Ondanks zijn statuut van beschermd monument sinds 2000 is het gebouw evenwel jarenlang 

verwaarloosd, waar door de toestand van vooral het buitenschrijnwerk en de roosteringen van 

de bovenverdieping ernstig aangetast geraakt zijn, met alle noodlottige gevolgen van dien 

voor het stucwerk van plafonds. Ook blijken vandalisme en diefstal de interieurs te hebben 

beschadigd.  

De overheid heeft niet tijdig ingegrepen, aangezien de schade binnenshuis aan de buitenkant 

niet zichtbaar is. In principe dient de eigenaar, verantwoordelijk voor deze grove nalatigheid, 

de herstellingskosten te dragen. Een restauratiepremie kan niet gebruikt worden voor de 

herstelling van schade die sinds 2000 had kunnen voorkomen worden. 

 

 

Waardenstelling 

 

Deze woning is een belangrijk exponent van een richting binnen de late art nouveau 

architectuur, waarvan in Antwerpen weinig goed bewaarde en consequente voorbeelden 

overblijven. Binnen het oeuvre van architect Flor Van Reeth is het één van de weinige 

stadswoningen uit het begin van de 20ste eeuw, in dezelfde periode ontworpen als zijn eigen 

huis en de beide aanpalende kunstenaarswoningen in de Kapellelei in Mortsel, en met 

gelijkende interieurdetails. De woning Muls is eigenlijk vrij sober en op de straatgevel en 

enkele schouwmantels na, is het interieur eigenlijk vrij eenvoudig qua decoratiemethoden en 

materialen, maar het geheel geeft echter een zeer homogene indruk, zelfs na de algehele 

verwaarlozing en de visueel fragmenterende overschildering. 

Behalve het belang van de sobere, maar verzorgde interieurs van de woonvertrekken en de 

inkom, is vooral de ruimtelijke indeling met de centrale overloopzone een eerder 

merkwaardig. De idee van een meer in de woonruimte geïntegreerd trappenhuis is typisch 

voor de cottage-geïnspireerde ontwerpen voor landhuizen die ontwerpers uit de Arts and 

Crafts beweging gerealiseerd hebben, en waarvan ook Henri Van de Velde’s eigen woning 

Bloemenwerf een mooi voorbeeld is. Maar nauwere stadswoningen is een dergelijk plan 

minder evident. Het opzet van Van Reeth’s Maretak leunt aan bij de eerder zeldzame 

voorbeelden van een afwijkende interne ruimtelijke organisatie, waarbij het trappenhuis 

volledig geïntegreerd is in de woonruimte, met name de (recent nauwgezet gerestaureerde) 

woning die schilder-decorateur Henri Verbuecken in 1903 ontwierp voor zijn stiefdochter en 

schoonzoon, Juliette Verbuecken en Léon De Wit, binnen het complex Van 
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Diepenbeeckstraat nrs. 2-8.
34

 Ook de (ongedocumenteerd gesloopte) eigen woning van 

architect Jos Bascour uit 1902 had een centraal geplaatst trappenhuis.
35

  

Eveneens interessant is het opzet van een lage benedenverdieping in plaats van een half 

ondergrondse kelderverdieping met beletage zoals destijds gebruikelijk was: de woning Muls 

behoort niet tot die traditionele, laat-19de-eeuwse typologie en voorzag in een ruime, lichte 

keuken op de benedenverdieping. Dit is evenwel veeleer ingegeven door andere redenen dan 

louter een architecturaal concept of sociaal vooruitstrevende ideeën: hier lijken financiële 

overwegingen gespeeld te hebben. Het betrof hier namelijk geen leeg perceel, maar een 

bestaand pand waarvan onderdelen zoals schei- en tuinmuren, funderingen, keldergewelven, 

een deel van de achtergevel, en zelfs elementen als borstweringen, schouwmantels en 

deurvleugels hergebruikt zijn. In het oorspronkelijke ontwerp lijken ook een aantal 

interieurdecoraties en de graffito fries in de gevel geschrapt. Bovendien betrof het een naar 

achter toelopend, niet al te breed maar diep perceel, wat inventiviteit vroeg bij de creatie van 

ruime kamers. Het is de verdienste van de ontwerper met dit gegeven en de beperkingen een 

redelijk vernieuwend concept te realiseren en dit eigenzinnige, onvoorspelbare aspect geeft 

De Maretak dan ook een meerwaarde. 

 

 

Advies 

 

De ondergrond van deze zone kan interessante informatie bevatten over de pre-16de-eeuwse 

bewoning: bij elk gepland graafwerk op het kelderniveau dient daarom voorafgaandelijk de 

stedelijke Dienst Archeologie op de hoogte gesteld te worden, zodat de stadsarcheologen de 

werken kunnen volgen en het bodemarchief degelijk kunnen documenteren. 

In functie van een onderbouwd restauratiedossier is in dit geval een vooraf georganiseerd en 

uitgebreid materiaal technisch onderzoek zeker aangewezen. Belangrijk is de behandeling van 

het natuursteen van het gevelparement wat betreft de aangepaste technieken inzake reiniging 

en herstelling van de verschillende toegepaste materiaalsoorten. Teneinde het gebouw tot zijn 

volle recht te laten komen dient de afwerking qua verfsystemen en kleuren van het 

buitenschrijnwerk en de diverse materialen in het interieur bepaald te worden. Van de 

bewaarde delen van de beschadigde stucdecoraties kunnen alvast mallen gemaakt worden. Bij 

het bepalen van de kleurenstelling en de aanvulling van ontbrekende details kunnen andere 

woningen van Van Reeth richtinggevend zijn. 

In elk geval krijgt hier op elk vlak een getrouwe reconstructie de voorkeur. Hierbij dienen de 

elementen die overal in het gebouw verspreid opgeslagen staan teruggeplaatst in hun 

oorspronkelijke context en restauratief aangevuld naar model van de bestaande: de 

natuurstenen schouwmantel, de deurvleugels en omlijstingen, tegels, etc. Van bijzonder 

belang is ook de reconstructie van de lichtkoepels, waardoor het gebouw terug volop van 

daglicht doordrongen kan worden, wat de oorspronkelijk bedoelde sfeer herstelt en de 

leefbaarheid van het gebouw in hoge mate vergroot. 

De spievormige aanbouw is daarentegen volledig vrij in te vullen, wat grote voordelen biedt 

vooral voor wat betreft een volledig nieuwe sanitaire inrichting naar huidige normen. 
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