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Beste lezer,
In het boek De zomer van 1939 maken wij een tijdreis naar het België van tachtig
jaar geleden, aan de hand van de laatste Guide Michelin die vóór de Tweede
Wereldoorlog verscheen.
Dit e-boek, een bijlage bij het papieren boek, stelt u in staat om een stukje van
deze tocht zelf te ondernemen: we beschrijven met nog meer details de wandeling
die wij maakten door het Antwerpen van 1939, langs de hotels en restaurants van
toen. Met verhalen en anekdotes, en links naar de stad van nu.

Veel plezier ermee!

Jana Wuyts
Marnix Peeters
https://www.facebook.com/DeZomerVan1939
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WANDELING: HET ANTWERPEN UIT DE GUIDE MICHELIN 1939
* 4,1 kilometer.
* Vertrek aan het Astridplein (Centraal Station) en aankomst aan de Van Dyckkaai.
Deze wandeling neemt u mee langs alle Antwerpse
hotels en restaurants die vermeld staan in onze
Guide Michelin 1939. We geven bij elk
etablissement de originele vermelding mee uit de
gids en (een) authentiek(e) beeld(en) van het hotel
of restaurant in vroeger tijden. Aan de hand van
deze wandeling kunt u samen met ons de
geschiedenis reconstrueren.

Wil je graag een overzicht op een digitale kaart?
Surf naar http://bit.ly/Zomer1939Antwerpen

Dit e-boek is een gratis bijlage bij 'De Zomer van 1939'. Bij het achterhalen van de auteursrechten van de
illustraties is met grote zorgvuldigheid te werk gegaan. Als er niettemin onvolkomenheden zouden worden
geconstateerd, gelieve ons daarvan op de hoogte te stellen.
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1. We beginnen onze wandeling op het Astridplein, aan het Centraal Station. Daar
vinden we meteen het enige hotel dat vandaag nog altijd bestaat onder dezelfde
naam. Hotel Billard Palace is gevestigd boven de Quick.

Legende: (p 13-3) duidt de plaats op de kaart aan. 217.03 is het telefoonnummer.
Rep staat voor repas (maaltijd). Het ontbijt kost 5 frank, de lunch 12 frank en het
avondeten 17 frank. De prijs voor een kamer (ch) is tussen 20 en 45 frank. Asc
betekent dat er een lift in het gebouw is. Er is centrale verwarming. Er zijn 35
kamers (chambres) en 28 badkamers met koud en warm water (twee kraantjes) en
4 bidets en 3 badkamers zonder wc.
Billard Palace werd geopend in 1928. In die tijd was het een bijzonder sjiek hotel,
nu is het een hotel met één ster. De reviews op Tripadvisor spreken boekdelen.

Vóór 1928 was er op deze locatie een garage. De showroom van Permeke was er
gevestigd.
Billard Palace was een swingende plek. Er werden bals gehouden, en optredens —
van Gaston Berghmans tot Pink Floyd.
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Eddy Van den Reeck, die ook dancing De Toverfluit runde, nam het hotel over in
1983. Drie bijzondere uitvindingen zijn van zijn hand: een doseermachine voor
ontbijtgranen en voor choco, en een automatische biljartballenkuiser. Je kan nog
steeds biljarten in het gebouw, maar sinds 2000 behoort de biljartzaal niet meer bij
het hotel. In 2001 verbleven een tijdlang asielzoekers in dit hotel.
De stationsbuurt was in de jaren dertig dé plaats om te zien en gezien te worden.
Het was een levendige plek met chique handelszaken, theaters, dancings en
horeca. Diamantbewerkers spraken met hun klanten af in de vele cafés rondom het
station.
In de jaren zeventig verloor de stationsbuurt haar aantrekkingskracht. Het openbaar
vervoer legde het af tegen de auto. Junks, dealers, straathoertjes en verkrotting
gaven de buurt jarenlang een slecht imago. Prestigeprojecten zoals de heraanleg
van het operaplein en de nieuwe woontoren Antwerp Tower moeten het tij keren.
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2. Even verderop aan het Astridplein, naast het legendarische café Jozef, bevond
zich het hotel du Roi Albert, op nummer 44. Nu zit er de Amerikaanse keten
Queen A's Kitchen, dat deel uitmaakt van de hotelketen Indigo. Het oude gebouw
werd afgebroken en vervangen door een (bredere) nieuwbouw. Dit nieuwe gebouw
omvat zowel het hotel als het restaurant, en er werd een verdieping toegevoegd.
Op de foto van Roi Albert herken je rechts nog de ramen van wat nu het
naastgelegen Café Jozef is.
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3. Lopen we in de richting van de De Keyserlei. Op nummer 30 van het Astridplein
zat hotel du Commerce. In 1939 was dit hotel eigendom van een zekere Fernand
Waast. Vermoedelijk is het nu het pand naast café Monico dat op de hoek zit met
de Statiestraat. Op het adres is nu een juwelier gevestigd. Er is niets herkenbaar
meer.
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4. We lopen nu verder in de richting van de De Keyserlei. Net om de hoek is de
ingang van het driesterrenhotel Leonardo, een Europese hotelketen. Dit was het
oude hotel Victoria uit onze gids van 1939. Het Leonardo hotel voegde hotel
Victoria (dat tien jaar geleden nog een telefoonwinkel was) samen met het oude
hotel Florida dat zich op de hoek bevond (voorheen hotel Le Progrès).

Let op de cirkels en vierkanten in de gevel tussen de eerste en tweede verdieping,
die bewaard werden.
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5. & 6. We blijven op de De Keyserlei, steken de straat over. Hier bevonden zich
de twee sjiekste hotels uit onze gids van 1939. Hotel Century met zijn 300 kamers
en hotel de Londres ernaast. Beide hotels zijn nu samengevoegd tot het Century
Center, shoppingcenter en kantoren.

De toren van het vroegere Century hotel steekt er nog steeds bovenuit. In het
Century hotel huist nu een McDonalds.

Het Century hotel werd in 1929 ontworpen door architect Jan Vanhoenacker, in
het kader van de wereldtentoonstelling van 1930, die veel toeristen zou
aantrekken. De architect werkte tegelijkertijd aan de Boerentoren. Dat was de zetel
van de Antwerpse Boerenbank, die door de crisis van de jaren dertig failliet ging.
De gebouwen lijken op elkaar.
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Het hotel werd Century genoemd omdat België bij de ingebruikname 100 jaar oud
was. Een van de eerste gasten was een Indiase maharadja, die de eerste verdieping
twee weken huurde voor zichzelf, zijn vrouwen, zijn koks en knechten.
Onder meer Romy Schneider, Albert Einstein, Jayne Mansfield en Louis Armstrong
logeerden er. Op het dak van de Century werden tijdens het interbellum concerten
gegeven.
De buurt rond de Century telde talrijke cinema's. De eerste uitbaatster van de
Cinéac, de cinema naast de Century, belandde in een kooi van de Zoo omdat ze
had gecollaboreerd, ze had een liefdesaffaire met een Duitser. Een
vergevingsgezinde Ierse militair redde haar en ze trouwden.
Wie meer wil weten over de geschiedenis van het Century hotel en de De
Keyserlei, vindt op Retroscoop.com een boeiende beschrijving van de omgeving.
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Waar het Grand Hôtel de Londres was, is nu de ingang van het shoppingcenter,
waar onder meer de MediaMarkt gehuisvest is. De onderstaande afbeelding dateert
van voor het verrijzen van het Century hotel. Het hotel de Londres sloot in 1973.
Waar vroeger op de gevel de naam van het hotel stond, staat nu Century Offices.
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7. Lopen we de hoek om, de Pelikaanstraat in, naar wat in de gids het Tourist
Hôtel werd genoemd. Dit was een onderdeel van het grotere Century-complex. Let
op de vermelding Centourist hieronder.

Vandaag rest enkel dit kleine onderdeel van het vroegere complex. Het opereerde
nog lange tijd onder de naam Tourist hotel, maar is nu officieel Century genaamd.
Dit budgethotel, waar veel zeelui verblijven, heeft nog steeds zijn ingang aan de
Pelikaanstraat, op nummer 20.

Merk op dat het gebouw verbreed werd. Het ontwerp is gespiegeld, je ziet dat de
bakstenen, hoewel in dezelfde kleur, een andere tint hebben.
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8. Keren we op onze stappen terug in de Pelikaanstraat, om eerst halt te houden bij
de plaats waar hotel Industrie gevestigd was, dat in 1939 een ster kreeg voor zijn
uitmuntende diners. Sinds 2018 is hier Hampton by Hilton gevestigd, op het
nummer 10 tot en met 16. Het adverteert op zijn website met koosjer ontbijt.
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9. Ernaast was het hotel Excelsior, waar nu verschillende juwelierszaken gevestigd
zijn en MediaMarkt in grote letters naar zijn ingang om de hoek verwijst. Er is
nauwelijks iets te vinden over het hotel. Onderstaand beeld dateert van een latere
periode.
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10. We lopen terug de De Keyserlei op, waar we restaurant Critérium terugvinden.
Op deze plaats is nu Bier Central gevestigd, nog steeds op nummer 25. Critérium
kwam met een grote aanbeveling van de Guide Michelin. Met wat goede wil
herken je de gevel van toen.
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11. & 12. We wandelen nu de Appelmansstraat in.
Er is geen spoor meer van het aanbevolen
restaurant de la Belle Meunière. Later kwam
restaurant La Cigale d’Argent op dit adres. Het
was jarenlang een begrip in Antwerpen, tot
het sloot in 2014. Momenteel wordt het
gebouw volledig vernieuwd.

Ook restaurant Thomas is verdwenen. Op het adres is nu DelReY gevestigd,
speciaalzaak in chocolade. Begonnen op de hoek, op nummer 5, breidde de zaak
DelReY in 1993 uit tot en met nummer 9.

DelRey werd opgericht door Adèle Raeymaekers. Haar echtgenoot hield van
vrouwen, paarden en snelle auto's, zijn zeven pralinewinkels gingen ten onder.
Adèle stichtte in 1949 samen met de atelierchef haar eigen zaak, die zou uitgroeien
tot een gevestigde waarde in Antwerpen en de wereld. Adèle was gespecialiseerd
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in hoeden decoreren en paste met succes haar decoratietechnieken toe op de
pralineverpakkingen. DelReY werd één van de 100 beste patissiers ter wereld en
opende vestigingen in Japan.

Onderstaande foto's geven een beeld van restaurant Thomas in de jaren '30.
Momenteel is hier de Chocolate Lounge van DelReY gevestigd, waar je kan
lunchen.
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13. Wandelen we terug de De Keyserlei op. Hotel Régina bevond zich op de hoek
van de De Keyserlei en de Van Ertbornstraat. Voordien heette het hotel Mille
Colonnes, maar het veranderde in de jaren '30 van naam. Sinds 2018 is hier het
Amerikaanse Five Guys gevestigd.
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14. Cigogne d’Alsace, Van Ertbornstraat 4. Zou dit een foutje kunnen zijn van
Michelin?

Zowel in de concurrerende restaurantgids Guide Gourmand (uit hetzelfde jaar als
onze Guide Michelin) als op de postkaarten van het restaurant zelf vinden we een
ander adres. Het adres dat bij dit telefoonnummer hoorde, is gevestigd in de
Quellinstraat 32. Daar is nu lunchzaak Esco*bar gevestigd. Vergelijk de gevels (op
de volgende pagina).

Zeker is dat het restaurant later naar de Wiegstraat 9 verhuisde, waar het in de
jaren zeventig en tachtig gevestigd was. In 1986 werd het stopgezet. Ook in Gent
was er tot voor kort een langlopende zaak met dezelfde naam (vertaald als
'Ooievaar van de Elzas').
Op Van Ertbornstraat 4 was de gelagzaal van de Opera gevestigd, de Boerinnekes
genaamd. De diensters waren als boerin verkleed. Misschien wilde Michelin zijn
lezers daarheen sturen? Later heette het operacafé Caveau, en recent Gustav.
Gustav legde in 2018 de boeken neer, geplaagd door de werken op de
Rooseveltplaats. Momenteel staat het leeg.
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Lopen we naar het kruispunt van de Frankrijklei met de De Keyserlei.
Er is een opvallende afwezige in de Guide Michelin van 1939. Grand Hôtel
Weber, van de architect Blomme die omstreeks 1900 ook de opera en hotel
Wagner realiseerde (aan de andere kant van de opera op de Frankrijklei). In ons
boek lees je de geschiedenis van dit belangrijke Antwerpse hotel, dat gevestigd was
op de plaats waar nu de nieuwe Antwerp Tower woontoren verrijst.
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15. & 16. Op de Frankrijklei waren er twee hotels, die niet meer bestaan. Op het
kruispunt met de De Keyserlei was hotel Carlton gevestigd. Later kwamen er een
gebouw van de overheid en kantoren — het Comité voor de Bijzondere Jeugdzorg
was er gevestigd. De gebouwen werden recent gesloopt.
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Hotel Gallia, op nummer 98, is omgevormd tot een appartementsgebouw.
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17. Wandelen we nu de Meir op. We zullen halt houden aan het begin en het
einde van de Meir. Onze gids vermeldt het restaurant van Grand Hôtel Métropole,
met ingang in de Leysstraat (op het kruispunt met de Kipdorpvest).

Nu zit Benneton er. Het gebouw werd besteld door de stad, als kopie van het
gebouw op de tegenoverliggende hoek, opdat ze samen een monumentale
toegangspoort tot Antwerpen zouden vormen. Het gebouw verrees ook omstreeks
de eeuwwisseling, net als de opera, de Stadsfeestzaal, hotels Wagner en Weber en
het nieuwe stationsgebouw.
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Op de voorgrond zie je Carlton, op de achtergrond Métropole in de jaren '30. Het
eerste gebouw is inmiddels verdwenen.
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Lopen we naar het einde van de Meir. We passeren het warenhuis Innovation. In
de jaren '30 plaatsten zij veel advertenties in de kranten — in ons boek vind je er
verschillende verwijzingen naar. Het was een populaire winkel.
Het gebouw werd in 1900
opgetrokken in opdracht van
Leonhard Tietz, die in Duitsland
naam had gemaakt met zijn
warenhuizen. Zijn winkel
maakte de strohoed met zwarte
rand (een ‘tits’) in Antwerpen
populair.
Na WOI werd het warenhuis
door de Belgische staat in beslag
genomen en doorverkocht. De
naam veranderde in Les Grands
Magasins à l'Innovation. De
familie Tietz had dubbele pech.
Door hun joods bloed
verplichtten de nazi's de familie
Tietz in 1933 ook hun Duitse
winkels te verkopen. De familie
kreeg na de oorlog 5 miljoen mark compensatie.
Recent werd het gebouw van de Inno met behulp van 150 ambachtslui en 4
miljoen euro in de oude glorie hersteld. Het beeld van Elektra op de hoek werd
opgeblonken en de koepels gerestaureerd en verlicht. Een valk moet de duiven
weghouden die de koepels bevuilen.
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18. We houden halt bij Blumer, op nummer 6, aan het einde van de Meir. Dit was
destijds de tearoom van chocolatier Blumer. Ze was alleen 's middags geopend. Nu
is er een Telenet-winkel gevestigd. Het gebouw is nog erg herkenbaar. Op de hoek
ernaast is vandaag nog steeds café-brasserie Monico Meir gevestigd.
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19. & 20. Lopen we verder naar de Groenplaats. Hotel Suisse is nu een
zonnecenter en een schoonheidssalon. Het gebouw is volledig vernieuwd.
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Hotel des Flandres is nu een appartementencomplex en een taverne. Het gebouw
is totaal onherkenbaar, maar de gebouwen ernaast (Brasserie HOBS en Frituur
Max) zijn nog dezelfde.
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21. We wandelen rond de kathedraal naar de Torfbrug (vroeger schijnbaar
Turfbrug). Op nummer 3 zat hier restaurant Rose d'Or. Dit is de plek waar nu
restaurant de Reddende Engel is gevestigd.

Het is het pand links van het hoekpand, waar je 'Gouden Roos' op de gevel leest
(linkerfoto).
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22. We eindigen op de Van Dyckkaai, waar het Queen’s hotel het laatste in de rij
is. Nu zit restaurant O’Tagine er. https://www.otagine.be/
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Michelinrestaurants in Antwerpen in 1939
**
*
*
*
*
*
*

Métropole
de la Belle Meunière
Critérium
Blumer
Thomas
Cicogne d'Alsace
Rose d'Or

Leysstraat 27
Appelmansstraat 17
De Keyserlei 25
Meir 6
Appelmansstraat 9
Van Ertbornstraat 4
Turfbrug 3

Michelinrestaurants in Antwerpen in 2019
**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

The Jane
t Zilte
Bij Lam & Yin
Bistrot du Nord
The Butcher's son
Dôme
't Fornuis
FRANQ
Het Gebaar
The Glorious
Kommilfoo
Nathan

Paradeplein 1
Hanzestedenplaats 5
Reyndersstraat 17
Lange Dijkstraat 36
Boomgaardstraat 1
Grotehondstraat 2
Reyndersstraat 24
Kipdorp 10-12
Leopoldstraat 24
De Burburestraat 4
Vlaamsekaai 17
Lange Koepoortstraat 13
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De zomer van 1939. Vanaf 24 oktober.
Koop het boek in de boekhandel of online: http://bit.ly/DeZomerVan1939

Wij signeren uw exemplaar graag op de Boekenbeurs 2019 in Antwerp Expo.
Data vindt u via https://www.pottwalpublishers.be/agenda
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Deze wandeling is een momentopname. Alles verandert, dat staat vast. Mocht je
een fout opmerken, of een zaak die van naam is veranderd, laat het ons dan weten.
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