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“Het zou 
prettig zijn als 
ik ook eens 
mijn zegje zou 
kunnen doen”

Standbeelden 

b In Londen en Chicago praten de
standbeelden al langer. Vooral
met toeristen. Het volstaat dat die
met hun smartphone een code
scannen en het beeld begint hon-
derduit te praten.

Een goed idee, vindt Dirk Roch-
tus, die in Antwerpen vooral toe-
risten hoopt blij te maken met de-
ze gadget. Maar wat vinden de
standbeelden er zelf van?

Peter Paul Rubens is alvast ge-
wonnen voor het idee. “Ik sta hier
al sinds 1843 te koekeloeren en
eigenlijk merkt niemand me nog
op. Behalve een paar Japanse toe-
risten dan. Het zou prettig zijn als
ik ook eens mijn zegje zou kun-
nen doen”, zegt Antwerpens
grootste schilder.

“Aha, u bent een kenner”, zegt
Rubens opgewekt. “Kijk, ik heb op
dit plein veel zien gebeuren. Het
is hier een paar keer heraange-
legd en iedere keer heb ik de
Groenplaats minder groen zien
worden.  Twee prachtige kiosken
heb ik zien verdwijnen. De laatste
in 1960 en dat was de mooiste
van de twee. Iets heel anders dan
het modernistische ding dat er nu
staat.”

Maar Rubens is verwachtings-
vol. “Over twee jaar wordt het
plein opnieuw heraangelegd en
naar ik hoor komt er water. Dat 
zou een flinke verbetering zijn. Ik
zou, nu we toch bezig zijn, het op
prijs stellen als ze me een keertje
zouden omdraaien. Ik sta al veel
te lang met mijn rug naar de ka-
thedraal. En zoals u weet hangen
daar verschillende werken van

mijn hand”, suggereert Rubens.
“En als die toeristen iets over me-

zelf willen weten? Wel, dan weet
ik hen te zeggen dat ik behalve
schilder ook diplomaat was en ei-
genlijk een Duitser. Tenminste,
daar ben ik geboren. Ik zou ook
nog wat kunnen vertellen over
mijn huwelijken. Maar dat doe ik
liever niet. Er zijn tegenwoordig
wel meer mensen twee keer ge-
trouwd.”

Reizend standbeeld
Een flink eind verderop, op de

hoek van de Meir met de Leys-
straat, is Antoon Van Dyck een
stuk minder toegankelijk. “Dat ze
me met rust laten, zeg ik. In 1856
hebben ze me op het plein aan de
Academie gezet. In 1901 hebben
ze me, samen met mijn makker

Jacob Jordaens, op de Franklin
Rooseveltplaats gezet. Alleen
heette het daar toen nog anders.
Rust, denk je dan. En wat doen
ze? In 1948 willen ze me naar de
tuin van de Academie brengen.
Rustig en veel schoon volk. Maar
dan wordt het helemaal een
klucht”, gromt een intussen opge-
wonden Antoon Van Dyck.

“Ik ben nooit in de Academie ge-
raakt. Een of andere kluchtzanger
op het Stadhuis besloot om me af
te breken en in een magazijn te
droppen. En daarna hebben ze
me in een privé-domein in
Schilde weggestoken. In
Schilde, meneer.”

Pas in 1983 dook de
schilder opnieuw op.
“Bob Cools, de brave
man, heeft daar persoon-

Wat als standbeelden
zouden kunnen
praten? Dan
zouden we wellicht

meer dan goed voor ons is te 
weten komen over Antwerpen 
en onze medeburgers. Als het 
van het gemeenteraadslid Dirk 
Rochtus (NVA) afhangt, zullen 
sommigen onder hen 
binnenkort hun zegje kunnen 
doen.

Voorstel van Dirk Rochtus (N-VA) om standbeelden 
te laten praten wordt goed onthaald door de sector

PETER PAUL RUBENS
Schilder/standbeeld

‘‘Ik zou het fijn 
vinden als ze me 
een keer zouden 
omdraaien, zodat ik 
de kathedraal zou 
kunnen zien.’’

De Groenplaats is van Rubens, maar hij zou graag een keertje de 
andere kant op kijken. FOTO PATRICK DE ROO
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Lange Wapper kijkt al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw uit op de Schelde
kaaien. FOTO PATRICK DE ROO

Vanop hun monumentale zitbank kijken de bronzen kereltjes naar de 
drukte op het Koningin Astridplein. FOTO PATRICK DE ROO

Putti of amo
retto. FOTO PATRICK 

DE ROO

Lange 
Wapper. FO

TO PATRICK DE 

ROO

Zicht op de Innovation. Na een wilde tocht door de stad. FOTO PATRICK DE ROO

Antoon Van 
Dyck. FOTO 

PATRICK DE ROO

De schrijver kijkt uit op het hippe Mechelsplein. FOTO PATRICK DE ROO

Willem 
Elsschot. FOTO 

PATRICK DE ROO

lijk voor gezorgd. Hij heeft me op
de Meir gezet. Niet dat ik dan ge-
rust was, want enkele jaren later
hebben ze  me een paar honderd
meter verplaatst. Maar soit, hier 
sta ik nu. En om op uw vraag te-
rug te komen: praten met toeris-
ten? Ik denk er nog niet over.”

Tot in Blankenberge
Tijd voor een vrolijke noot. En

die vinden we misschien op het
Steenplein bij Lange Wapper. “Er
hebben er al veel geprobeerd om
tegen mijn schenen te stampen,
maar ze vergeten telkens dat ik
van brons ben. In 1962 gekocht 
en gegoten. En sindsdien heb ik
hier serieus wat volk zien passe-
ren”, zegt de kwelgeest.

Het is een term die
Lange Wapper

niet graag hoort. “Ik ben altijd in 
voor een grapje en maak de men-
sen graag aan het schrikken.
Maar een kwelgeest? Zoals iedere
rechtgeaarde Antwerpenaar ga
ook ik geregeld naar Blankenber-
ge. Voor een beetje zon, maar
vooral omdat ze daar ook in mij 
geloven. En ergens in de Kempen
ook. Maar die streek spreekt me
dan weer minder aan.”

Lange Wapper wil een verhaal
beginnen over de “goeie oude tijd,
toen de Flandria nog dagelijks
vaarde”, maar intussen lokt de
roep der engelen. Op het Konin-
gin Astridplein hangen er enkele
aan de lantaarnpalen boven de
monumentale zitbanken.

“Wij worden omgeven door guir-
landes, kelkvormige luchter-

tjes en een kralensnoer.

Zo staat het ook in de inventaris
van het bouwkundig erfgoed”,
zegt een van de engeltjes hautain.

“Trouwens: we zijn geen engel-
tjes, maar putti. Omdat u toch
niet weet wat dat zijn, zal ik het u
uitleggen. Ze noemen ons soms
ook amoretto ofwel kinderfiguur-
tjes. In brons en bijna altijd naakt.
Uit 1911. Zo oud zijn we al. Dat
was het, dank u.”

Prins Laurent
“In vergelijking met veel van

mijn andere versteende lotgeno-
ten ben ik nog een vrije jonge
gast. Althans, als we het over mijn
standbeeld hebben toch. Ik werd
in 1994 op het Mechelseplein
neergezet en heb toen zelfs het
bezoek van prins Laurent gekre-
gen. Toffe peer, trouwens. Houdt

wel van een grapje”, begint Wil-
lem Elsschot zijn verhaal.

“Toeristen zie ik hier niet zoveel.
Mensen die een terrasje komen
meepikken des te meer. Het plein
is sinds enkele jaren hip. Of hoe
noem je dat tegenwoordig?”

En of hij iets aan de wereld te
verkondigen heeft? “Wie eenmaal
een drang naar het schone heeft
gekend, zal nooit tot het alledaag-
se vervallen. Ik heb dat ooit ge-
schreven in, ik weet niet meer
welk boek. Uw vraag is een beetje
dom, als ik mag. Schrijvers heb-
ben altijd iets te verkondigen.
Zelfs als ze niets te zeggen heb-
ben. Houdt u dat vooral in het
achterhoofd. En dat is een citaat
dat ik hier ter plekke verzin.”

Elsschot neemt met
enig gekreun

een andere houding aan en kijkt
even in het rond. “Wat ik de men-
sen nog kan vertellen, is dat ik ei-
genlijk Alfons De Ridder heet.
Maar dat is meer een naam voor
een loodgieter. Vandaar dat ik een
pseudoniem heb aangenomen.
Verder raad ik mijn luisteraars
aan om vooral ook mijn boeken te
lezen. Kaas, Het Dwaallicht en het
voortreffelijke, als ik dat mag zeg-
gen, Het Tankschip zijn er maar
enkele van. Mijn werk is trouwens
nog steeds en in meerdere talen te
koop in wat ze tegenwoordig de
betere boekhandel noemen. En
bij De Slegte, naar het schijnt.  En-
fin, ga naar huis jongeman. En
lees een boek.” 
PATRICK VAN DE PERRE


