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Jacob Jordaens heeft al veel gezien. Op zijn sokkel op 
de Sint-Jansvliet ziet hij elke zondag talloze Neder-
landers naar de Kloosterstraat stromen en terugko-
men met retroschatten onder de arm. Maar de munt-
groene Renault Estafette uit 1963 die bij hem staat te 
blinken, daar kijkt zelfs Jordaens van op.
“Als je een bijzondere toer door de stad wil maken, 
dan moet dat ook in een bijzondere bus”, vindt Ja-
mil Valckx (40), de Turnhoutenaar die het concept 
van Voyage Local bedacht. “Sinds ik in Antwerpen 
ben komen wonen, wil ik hier niet meer weg. Het is 
zo’n fantastische stad, de verhalen liggen er op elke 
straathoek voor het rapen. Met een toeristenbus kom 
je alleen op de voor de hand liggende plekken. Zo zie 
je de stad niet zoals ze is.” 
Gianni en Fanny zijn benieuwd naar het verhaal 
van de straat waar zij wonen: “Daar rijden we straks 
voorbij, benieuwd wat Jamil ons daarover kan vertel-
len”, zeggen ze terwijl ze zich installeren in het bus-
je, waar ze zowaar een minibibliotheek ontdekken. 
“Terwijl mensen wachten tot ze vertrekken, kunnen 
ze alvast wat bladeren door de mooie boeken over 
Antwerpen die bij de autozetels liggen. Zo komen ze 
alvast in de stemming”, zegt Jamil.

Met Voyage Local wil hij het echte Antwerpen laten 
zien met al zijn verborgen parels. “Voyage Local is 
er voor toeristen die willen ontdekken waar het hart 
van Antwerpen echt klopt, maar ook voor al wie van 
Antwerpen houdt en zijn stad beter wil leren ken-
nen. Ik organiseer ook toeren op maat, voor een club 
die een uitstap wil doen, vrienden die iets te vieren 

hebben, vriendinnen op weekend… Maar ook voor 
bedrijven die van een teambuilding écht iets origi-
neels willen maken. Zo kan een bedrijf in de haven 
bij mij een toer door de haven boeken, waarbij het 
personeel de rijke geschiedenis van de havenbuurt 
echt kan beleven: van het roepkot tot samen eten in 
een havencafé.”
Glorious Antwerp, Docks&Walls, Street Life: dat zijn 
de namen van de drie vaste formules die Jamil aan-
biedt. “Glorious Antwerp toert langs de belle-epoque-
parels in de stad. Docks&Walls neemt je mee langs de 
waterlopen en stadswallen. Ja, er is veel meer over 
water te vertellen in Antwerpen dan je denkt. Als je 
over de Leien tuft, dan rijd je eigenlijk over water. 
De Leien waren de watergrachten langs de 12 meter 
hoge stadsmuren die de stad moesten beschermen. 
Pas na de oorlog werden ze omgedoopt tot Frank-
rijklei, Amerikalei... als eerbetoon aan de geallieer-
den die met ons meevochten tegen de Duitsers.”

Als zijn busje is volgelopen met nieuwsgierigen die 
de Street Life-toer willen ontdekken, draait Jamil de 
sleutel in het contact om. De Renault Estafette begint 
te ronken als een spinnende kat. “De Sint-Jansvliet, 
waar Jacob Jordaens nu naast staat, dat was in de 
dertiende eeuw een binnenhaven. Hier kwamen 
schepen steen en kalk leveren. Straatnamen zoals 
de Steenhouwersvest herinneren daar nog aan. De 
voetgangerstunnel is er pas in 1930 gekomen. En he-
lemaal in het begin moest je nog tol betalen om die te 
mogen gebruiken.”
Terwijl de eerste straatnamen hun geheimen prijs-
geven, schildert Jamil een beeld van hoe de Schel-
dekaaien er oorspronkelijk uitzagen. “Het stond hier 
vol huizen, tot aan de rand van het water, er woon-
den wel 6.000 mensen op de kaaien. Als de kaaibe-
woners hun deur opendeden, stapten ze recht in 
de Schelde. Ook de hoertjes hielden hier huis op de 
Rietdijk, ter hoogte van de Koolkaai. Maar in de ne-
gentiende eeuw moesten ze er weg van de stad, ze 
werden allemaal onteigend voor een appel en een 
ei. De stad wilde een handelsstad worden, er moes-

ten hangars komen in plaats van huizen. En veel van 
de arme bewoners van de kaaien moesten noodge-
dwongen verhuizen naar wat de Seefhoek en Stui-
venberg ging worden. Alleen bestond Stuivenberg 
toen  vooral uit zandheuvels, waar de wind het zand 
deed opstuiven.”
Den Dam, de Seefhoek, Borgerhout, Stuivenberg…
daar ligt het leeuwendeel van de straten die Jamil 
ons tijdens de Street Life-toer wil doen ontdekken. 
“Want daar leven mensen ook nog echt op straat. 
Hoe rijker een buurt, hoe minder rijk het sociale le-
ven op straat. Veel Nederlanders zoeken de Klooster-
straat op, omdat die op zondag leeft. Maar de Han-
delsstraat, dat is de place to be als je wil weten hoe 
Antwerpen op een zondagmorgen leeft. Daar zijn 
ook alle winkels op zondag open”, lacht Jamil.

Boerenkwartier
Dus de chique, hippe buurten van Antwerpen ko-
men niet aan bod tijdens Street Life? “Ja, wat noem 
je chic? Het Eilandje, waar we nu naartoe rijden, da’s 
gewoon het Boerenkwartier. Er was hier helemaal 
geen water te bekennen voor Napoleon Antwerpen 
in zijn greep kreeg, en besloot dat hij een nieuwe 
haven nodig had om oorlog tegen Engeland te gaan 
voeren. Het Eilandje, daar woonden de boeren van 
het Waasland in werkhuizen. Pas tientallen jaren la-
ter raakten de dokken ook af. En de oorlog tegen En-
geland, die heeft hij nooit gewonnen”, lacht Jamil.
Tijd voor een kop koffie in het ‘Boerenkwartier’. Ja-
mil parkeert zijn Estafette naast een café waar de ziel 
van het Eilandje nog bewaard is gebleven. Als we de 
houten deur van Café La Campine opentrekken, rui-
ken we spek met eieren en vers gezette koffie. Geuren 
waar geen boer, maar ook weinig hipsters van het 

“Voyage Local is er voor toeristen die willen zien waar 
het hart van Antwerpen klopt, maar ook voor al wie van 
Antwerpen houdt en zijn stad beter wil leren kennen”

Wat een mooie bus, kan ik die 
kopen”, vraagt een voorbijgan-
ger. “Nee, sorry, maar je kan wel 
meerijden”, zegt Jamil Valckx 

van Voyage Local. Bij Jamil kan je vanaf  
1 juli een zitje kopen voor de origineelste 
busritten door ’t Stad. CittA testte de Street 
Life-rit en ontdekte de geheimen van de  
Antwerpse straten. 
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Eilandje aan kunnen weerstaan. Bij een café crème 
raakt Jamil niet uitgepraat over Napoleon. “De solda-
ten van Napoleon wisten waar ze moesten zijn in de 
stad, als ze van het goede leven wilden genieten. Ze 
trokken naar het Noord, naar Borgerhout, daar wa-
ren de beste cafés, daar kon je dansen, eten en drin-
ken voor geen geld. En als je een klassieke witte gevel 
ziet, dan is de kans groot dat we die ook aan Napo-
leon te danken hebben. Tijdens de Franse overheer-
sing werd de classicistische bouwstijl met strakke, 
witgekalkte gevels de trend. Voordien werd er vooral 
barok gebouwd.”
Er zijn zelfs wijken in de stad, zoals rond de Dage-
raadplaats in Zurenborg, waar er zoveel witte huizen 
opdoken dat de buurt de bijnaam witte stad kreeg. “De 
Waterloostraat herinnert nog aan die periode.”
“Vroeger had je ook geen telefoonboek nodig om 
een adres te vinden”, mijmert Jamil. “De naam van 
de straat zei het vaak zelf al: bier nodig? Dan moest 
je naar de Brouwersvliet. Ging je bouwen? Stenen 
kiezen kon op de Steenhouwersvest. En het OCMW? 
Voor sociale voorzieningen moest je in de straat Bur-
gerwelzijn zijn. Zulke straatnamen maken het mak-
kelijk naar hun verleden te raden.”
Maar niet elke straat geeft makkelijk haar geheimen 
prijs, legt Jamil  ons uit als we terug in de Estafette 
kruipen om het streetlife van Antwerpen-Noord te 
ontdekken. “De Lange Lobroekstraat? Die heeft niets 
met pantalons te maken. Een broek was moerassig 
land, lo betekende hout: een drassige landstrook met 
wat bebossing dus. En de Lange Beeldekensstraat, 
daar moest je geen beeldhouwers gaan zoeken. Beel-
dekenskruid was een veel gegeten groente indertijd, 
en de Seefhoek was toen de hof van Eden van Ant-
werpen. Straatnamen als Pompoenstraat en Erwten-
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straat herinneren nog aan dat groene verleden, toen 
hier velden vol groenten, fruit en bloemen stonden.”

Rode Duivelstraat
Van groenten naar Rode Duivel Rik Coppens, voor 
Jamil is het maar een kleine stap. “In de Lange Za-
velstraat groeide Rik Coppens op, een van de be-
langrijkste voetballers van Antwerpen. Hij speelde 
bij Beerschot, was een beruchte Rode Duivel. De 
viswinkel van zijn ouders was hier in de straat. En 
wat verderop, in de Bleekhofstraat, was een van de 
bekendste kaarsenfabrieken van België gehuisvest, 
Den Bougie. Het stonk er uren in de wind en leverde 
heel wat overlast op, maar er werden kaarsen ge-
maakt voor de koningshuizen van Europa. Ook de 
eerste chocoladefabrieken en katoendrukkerijen 
vestigden zich in Antwerpen-Noord, de industriële 
revolutie gebeurde hier. Meubelen Belgica op het 
Damplein? Dat was vroeger chocoladefabriek Meu-
risse. Om maar te zwijgen van de vele koekenfabrie-
ken die zich hier vestigden. Antwerpen heeft zijn 

bijnaam koekenstad zo verdiend.”
We verlaten het Noord en steken door naar het Stads-
park. “Wist je dat hier eigenlijk het Museum voor 
Schone Kunsten had moeten komen, en niet op het 
Zuid? Waar nu de eendjes zwemmen, hadden ook 
schilderijen van Rubens kunnen hangen. De straat-
namen in de buurt hier, zoals Rubenslei, Van Eycklei, 
Breughelstraat, Jacob Jordaensstraat… die zijn 
allemaal gekozen met het idee dat ze het museum 
zouden omringen. De politiek heeft er toen blijkbaar 
anders over beslist.” 
Gianni en Fanny spitsen de oren. De Van Eycklei? 
Daar wonen ze al jaren. “Daarom heet die dus zo. Fijn 
om weten.” 
En zo rijden we langs het Zuid - waar het Museum voor 
Schone Kunsten dan wel zijn plek kreeg - terug naar 
ons vertrekpunt waar Jacob Jordaens ons staat op te 
wachten. Hoed af voor Jamil, applaus in de bus wan-
neer hij zijn muntgroene Estafette onder Jordaens 
voeten parkeert. Dat de straten onder onze voeten 
zo’n verborgen leven leiden, had niemand gedacht. ■
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