
Er was eens in Schoten 
…

Het marktplein
Een zoektocht naar spreekwoorden en 

uitdrukkingen op en rondom de markt van Schoten.



Zoektocht Schoten spreekwoorden en uitdrukkingen 2

In deze brochure leer je een erfgoedparel in 
het hartje van Schoten beter kennen. Ben je 
benieuwd naar wat de zuilen je te vertellen 
hebben? Ga dan samen met je vrienden 
of familie aan de slag met deze zoektocht 
op de markt van Schoten. Heb je het juiste 
antwoord op de prijsvraag gevonden? Geef 
je antwoordformulier dan af in de Braembib. 
Zo maak je jaarlijks op Erfgoeddag kans op 
een mooie prijs.

  Krijg je niet genoeg van de geschiedenis van 

Schoten? 

Neem dan zeker eens een kijkje op de Beeldbank 

(https://beeldbankschoten.be/) of breng een bezoekje 

aan Heemkring Scot in het gemeentelijk archief en 

documentatiecentrum Arsenaal 

(Sint-Cordulastraat 23-25, 2900 Schoten).

  Ben je leerkracht van het 5e of 6e leerjaar?

Met deze brochure kan je aan de slag gaan in de 

klas met het erfgoed uit je eigen buurt. Achterin 

de brochure vind je een overzicht terug van 

de eindtermen die met deze brochure worden 

nagestreefd. Leerlingen kunnen ook deelnemen aan 

een jaarlijkse wedstrijd door de correcte oplossing af 

te geven in de Braembib.

INLEIDING

Wat heb je nodig?

• Deze brochure

• Een potlood

• Een kompas

• Je goed humeur
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WAAR BEN JE?

Je staat nu in het centrum van de dorpskern van 

Schoten. Voor je staat het Forumgebouw, waar vroeger 

een bioscoop was. Achter je ligt het gemeentehuis. Links, 

rechts en voor je zie je een zuilengalerij en in het midden 

van het plein staat de fontein van Tijl Uilenspiegel. 

Op de zuilen zie je de letters 

N, O, Z, W. Weet jij waar die 

voor staan?

Teken op het kompas de 

noordpijl en zet de letters van 

de windrichtingen op de juiste 

plaats. Heb je geen kompas bij? 

Geen nood: de zuilen op het 

plein verklappen je het antwoord.

Duid op het plannetje aan waar 

jij nu staat. 

Forumgebouw

Gemeentehuis
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Het marktplein heeft er niet altijd uitgezien zoals het er 

nu uitziet. In het begin van de 19e eeuw zag deze buurt 

aan het gemeentehuis eruit als een gewone straat met 

rijhuizen aan beide kanten, net zoals zoveel andere dorpen 

in Vlaanderen. In 1952 besliste het gemeentebestuur om 

het centrum van de gemeente helemaal opnieuw aan 

te leggen: er moest een centraal plein komen voor de 

wekelijkse markt en de jaarlijkse kermissen. Rondom het 

plein zouden een bioscoop, een café of gildenhuis, een 

restaurant, een bibliotheek, winkels, een postkantoor, 

appartementen en zalen voor recepties, vergaderingen en 

feesten komen. 

Om de hoofdstraat te verbreden, moest men de huizen 

tegenover het gemeentehuis afbreken. Tussen het 

gemeentehuis en het Gelmelenhof werd een marktplein 

ingeplant, omsloten door galerijen en winkels. Een idee 

dat geïnspireerd werd door voorbeelden uit het buitenland. 

De Schotense kunstenaar Herman Cornelis maakte de 

beeldhouwwerken aan de bovenkant van de zuilen van de 

gaanderij. De figuren beelden Vlaamse spreekwoorden, 

verhalen, beroepen en heiligen uit en hebben vaak een 

ironische ondertoon die verwees naar de actualiteit. De 

Tijlfiguur boven het fonteintje in het midden van het plein 

en de houten wegwijzer op de hoek van het plein zijn van 

dezelfde beeldhouwer.

TERUG IN DE TIJD
  Wie was Herman Cornelis? 

Herman Cornelis werd geboren in 1915 te 

Mechelen en overleed in 1997 te Brecht. 

Hij was beeldhouwer, tekenaar, illustrator 

en ontwerper van glasramen. Cornelis 

genoot zijn opleiding aan de academie 

te Mechelen. In Schoten stichtte hij de 

kunstambachtschool, later de academie 

(nu Academie Schoten). Je kan nog een 

beeldhouwwerk van Herman Cornelis 

bewonderen in de Verbertstraat.

  Wie was Maurice De Vocht? 

Maurice De Vocht werd geboren in 1914 

in Antwerpen. Hij was de architect die 

het marktplein van Schoten ontwierp in 

1941. Hij maakte ook de ontwerpen voor 

het moederhuis en het verzorgingstehuis 

Verbert-Verrijdt in Schoten.
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Prehistorie

500 n. C.

1500

1900

Middeleeuwen

Nieuwe tijden

Onze tijden

• Wanneer ben jij geboren? Teken een 

miniversie van jezelf op de tijdlijn.

• Wanneer zijn jouw mama en papa 

geboren? Zet een bolletje op de 

tijdlijn.

• Wanneer zijn jouw oma en opa 

geboren? Zet een sterretje op de 

tijdlijn.

• Wanneer werd het marktplein 

aangelegd (1951)? Zet een vierkantje 

op de tijdlijn.

• Hebben jouw oma en opa of 

overgrootouders in Schoten 

gewoond? Vraag hen dan bij je 

volgende bezoekje of zij nog uit hun 

jeugd herinneringen hebben aan het 

marktplein.

Zoektocht Schoten spreekwoorden en uitdrukkingen
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Enkele postkaarten van de huizen die op het 

huidige marktplein stonden

BEELDBANKSCHOTEN.BE

Duid op het plannetje aan waar de fotograaf stond toen 
hij deze foto’s nam. Ga zelf op die plek staan en neem 
een nieuwe foto.

Den Beurm of Jos Rijssens (op het 

uithangbord Ryssens) heeft op de hoek van 

de Kerkstraat, later Gelmelenstraat en nog 

later Markt, een fietsenwinkel waar hij onder 

andere King Albert en Sparta verkoopt. 

Magazijn van bloem en meel en Gelmelenhof 

in het centrum van het dorp. Heel wat verschil 

met het huidige uitzicht. Het Gelmelenhof 

was nog ommuurd, de huizen die zich op de 

plaats van het marktplein bevonden, zijn nog 

niet afgebroken. De Kerkstraat, die liep van de 

Kopstraat tot Sint-Cordulakerk, lag nog op die 

plaats en alles is nog rustig en vreedzaam....
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Hier zie je café Gambrinus en café/

feestzaal Antverpia nog eens in 

vooraanzicht. Je kijkt vanuit de 

Verbertstraat naar het marktplein.

Uitzichten vanuit de toren van het gemeentehuis 

op de huizen op het marktplein.

 

De huizen die je hier ziet vanuit het gemeentehuis 

werden afgebroken voor de aanleg van het 

marktplein. Café Gambrinus, met daarnaast café/

feestzaal Antverpia van Clement Ceulemans en zetel 

van Schoten Sportkring. Cambrinus of Gambrinus is 

een legendarische figuur die meestal zittend op een 

bierton wordt voorgesteld met een bierpul in zijn hand. 

Sommigen denken dat het een verbastering is van ‘Jan 

Primus’ of ‘Jan I, Hertog van Brabant’. Hij gaf de Brusselse 

wethouders het recht om vergunningen voor het 

brouwen en verkopen van bier te verlenen. 

Tip: de naam van deze 

bierkoning naar wie het café 

genoemd werd, heb je nog 

nodig bij de beroepenronde!
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Afbraakwerken, opbouw en inhuldiging

Het marktplein in aanbouw 

met de linkervleugel 

afgewerkt.

Het marktplein bijna afgewerkt. Tijl 

ontbreekt nog.

28 juli 1955. Officiële 

inhuldiging van het 

marktplein. Het Gelmelenhof 

is nog in volle glorie te zien. 

In 1961 poseerde de Harmonie van 

de brandweer op het marktplein ter 

gelegenheid van haar 50-jarig bestaan.

Aanleg van de linkervleugel van het 

marktplein. Graafwerken voor de 

linkervleugel (KBC) van het marktplein. 

Op de achtergrond staat het 

Gelmelenhof.
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“Werken is zalig”, zei ’t begijntje en ze 
droegen getwee een bonestaak. Sla de 
handen in elkaar en zoek het antwoord 
op deze vragen! Alle antwoorden kan je 
terugvinden op de zuilen van de bogen 

rondom het marktplein van Schoten. 

Je kan de letters van het antwoord invullen in de lettervakjes. 

Let op: de IJ past in 1 vakje. In de witte vakjes komen de 

letters die je nodig hebt om de eindspreuk te vinden. 

De zoektocht is in verschillende hoofdstukken opgedeeld. 

Tussendoor vind je nog extra informatie over spreekwoorden 

en erfgoed. Laat je meeslepen in een wereld van 

spreekwoorden en geniet van de fijne zoektocht!

AAN HET WERK!
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1. 

1. 

2. 

5.

6.

3. 

OP DE BOERDERIJ
Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. Maar 

welke andere elf spreekwoorden horen bij de elf dieren 

die je op deze boerderij vindt? Een dier kan in meerdere 

spreekwoorden voorkomen en in een spreekwoord kan ook 

meer dan één dier voorkomen. 

8.

9.

10.

11.

7.

4.
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30, 19 & 9

7

31

14

1

Betekenis: Wie verliefd is, ziet de tekortkomingen bij de ander niet.

Tip! 
Neem een 
kijkje bij 
deze zuil-
nummer

2

3

4

5

Betekenis: Hij springt van het ene onderwerp over naar het 

andere, zonder onderlinge verbanden. Je kent waarschijnlijk de 

uitdrukking die we nu gebruiken: “Hij springt van de hak op de tak”.

Betekenis: Het uiterlijk zegt iets over de persoonlijkheid.

Betekenis: Zelfs wie dom is, maakt geen twee keer dezelfde 

fout.

Betekenis: Het slachtoffer worden van overmacht.
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OP DE BOERDERIJ



17 & 33

9

14

25

16

7

Betekenis: Er moet eerst iets rampzaligs gebeuren voor er 

maatregelen worden genomen. De uitdrukking die we nu gebruiken: 

“Als ’t kalf verdronken is, dempt men de put”.

8

9

10

Betekenis: Hulp bieden aan iemand die geen hulp wil, is zinloos. 

Betekenis: Wees op je hoede als een onbetrouwbaar iemand je met 

mooie praatjes probeert te verleiden.

Betekenis: Iets doen om er voordeel uit te halen.

6

Betekenis: Iets op de verkeerde manier, in de verkeerde volgorde 

aanpakken. Iets doen waardoor men zichzelf tegenwerkt. Je kent 

waarschijnlijk de uitdrukking die we nu gebruiken: “Het paard achter 

de wagen spannen”.

Zoektocht Schoten spreekwoorden en uitdrukkingen 12

OP DE BOERDERIJ



Komt men over de hond, dan komt men ook over 

zijn staart.  (Of: goed begonnen is half gewonnen, helaas 

niet te vinden op de zuilen).

Zes pitjesbakkers zijn zich onder het toeziend oog van 

de cafébazin, mét hond, aan het verfrissen in café ‘In ’t 

Sijsje’ (Deuzeldlaan 130). Dit gebouw bestaat nog, het 

werd een kruidenier en later een haarkapper. De tweede 

man van rechts te beginnen is de "Witte Mees" (= Louis 

Mees, °1898) die zelf café ‘De kleine Festa’ uitbaatte in de 

Kruiningenstraat 215. Zoals het cafébazen past, ging hij 

"proeven en polshoogte nemen” bij de concurrentie. 
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2, 19, 27, 34 & 35

2 & 34

20

24

28

Kop/

hoofd/

gezicht

Vinger(s)

Rug

Zool

Oren

Betekenis: Hij wil het onmogelijke en is daardoor teleurg-

esteld of gekwetst. Vaak wordt die onmogelijkheid veroor-

zaakt door de onwil van de anderen.

Betekenis: Hij doet alsof hij het niet opmerkt, laat het 

oogluikend toe. Ook: iemand iets vergeven.

Betekenis: Zij willen niets meer met elkaar te maken hebben. 

Betekenis: Hij is een lage vleier. Je kent waarschijnlijk de 

uitdrukking “hielenlikker”.

Betekenis: Iemand oplichten, iemand nadeel berokkenen.

Zoektocht Schoten spreekwoorden en uitdrukkingen 14

2. 

LICHAAM 
Hij houdt het hoofd boven water. Maar kan jij dat ook 

terwijl je voor deze lichaamsdelen een spreekwoord zoekt? 

Soms zijn er meerdere antwoorden mogelijk, maar voor elk 

lichaamsdeel moet je maar één spreekwoord opgeven.



Hart

Betekenis: Er zijn meerdere mogelijkheden. Ofwel “met de 

hand over het hart strijken”: minder streng zijn. Ofwel “met 

de hand op het hart”: uit volle overtuiging. Ofwel “de hand 

in eigen boezem steken”: de schuld bij zichzelf zoeken en 

niet bij de andere.

35

37

4

36

16

Schouders

Neus

Mond

Hand

Betekenis: In weelde en voorspoed is men geneigd veel 

geld uit te geven of denkt men dat men meer is dan een 

ander.

Betekenis: Zij neemt hem beet.

Betekenis: Hij doet stoer, is brutaal.

Betekenis: Wie beleefd is, zal het ver brengen.

Zoektocht Schoten spreekwoorden en uitdrukkingen 15

LICHAAM



Personeel oorlogshulpgasthuis

Verschillende Schotenaren, zoals dokter Van Linthout 

en ambulancierster Alice Leys.

1905: Het voormalige gasthuis, de pastorij in de 

Verbertstraat én de kerk van Sint-Cordula op de 

achtergrond. Een boerenkar rijdt voorbij.
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3. 

Drie broers De Deken, getekend “aan José Dauginet” van 

den Terminus. 

Laiterie des Bruyères de 

Schooten: De melkbottelarij van 

de stoommelkerij of de Bruyères 

de Schooten. We kunnen moeilijk 

zeggen “aan Struik Foods, Rodenborg 

of aan de E-10 plas”, want die 

moesten nog geboren worden. Dit 

was een modelboerderij-melkerij 

op gebied van hygiëne en moderne 

middelen, die gebruik kon maken van 

de pulp van de jeneverstokerij van 

Hypoliet Meeùs. Door de uitgebreide 

en omslachtige handenarbeid (er was 

nog geen automatisering) was dit 

bedrijf geen financiële hoogvlieger en 

heeft het het niet lang uitgehouden. 

BEROEPEN

Hoe zouden we de dames kunnen 

noemen met een beroep dat 

uitgebeeld is op een van de zuilen?

Welke “hobby” die ze beoefenen wordt 

ook uitgebeeld op een van de zuilen?
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13

34

Welk symbool dat ook op een van 

de zuilen staat, zal misschien wel 

aan dit nieuwe “postbureel” een 

plek hebben gekregen? 

Zoektocht Schoten spreekwoorden en uitdrukkingen 18

BEROEPEN

Hier is ze dan: de Schotense brouwerij met (bijna) dezelfde 

naam als een café dat moest wijken voor de aanleg van 

het marktplein. 

Welke bierkoning, die zijn naam gaf aan de brouwerij, 

zien we ook op een gebeeldhouwd tafereel?

“Triporteurs” van bakkerij De 

Kempen, zowel “motocycletten” 

als trapfietsen. Hier zoeken we het 

beroep dat bij de winkel hoort. 
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4. 

Gelukkig had vrijbuiter Tijl geen ring door zijn neus. 

Nochtans zijn een aantal spreekwoorden op de markt op 

Tijls lijf geschreven. Kan je er drie opsommen? Dit verhaal 

over Tijl geeft je misschien wat inspiratie. 

TIJLSTREKEN

De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van 

Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders 

(Auteur: Charles de Coster) 

Hoofdstuk XXIV

Aan het einde van de Onze-Lieve-Vrouwestraat 

stonden twee wilgeboomen aan den boord van 

een diepe gracht. Tusschen de twee wilgen spande 

Uilenspiegel eene koorde, waarop hij op een Zondag 

na de vespers danste, zoo vlug, dat heel de menigte 

van straatloopers in de handen kletste. Toen kwam hij 

beneden en ging rond met zijn schaaltje, dat met geld 

gevuld werd, maar hij ledigde het in de schorte van 

Soetkin, en hield elf duiten voor zich. 

Den volgenden Zondag wilde hij weer op de koorde 

dansen, maar eenige bengels, uit nijd over zijne 

behendigheid, hadden eene snee in de koorde 

gegeven, zoodat zij na eenige sprongen brak en 

Uilenspiegel in ’t water tuimelde. Terwijl hij naar den 

oever zwom, riepen de kleine koordesnijders hem 

toe: “Hoe gaat het, Uilenspiegel-vlug? Gaat gij nu in 

den vijver den karpers leeren dansen? “ Uilenspiegel 

kwam uit het water en schudde zich af. En daar zij 

uit angst voor een pak slaag wegliepen, riep hij hun 

toe: “Vreest niets; komt Zondag terug, ’k zal U andere 

kunsten toonen en gij zult uw deel in de winst 

hebben!“



Schrijf hier je 3 spreekwoorden die op Tijls lijf zijn geschreven.

1.

2.

3.
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’s Zondags nadien sneden de bengels de koorde niet 

door, doch hielden er de wacht bij, opdat niemand ze 

aanraakte, want er waren toeschouwers in groote menigte. 

Uilenspiegel zei hun: “Dat ieder mij een zijner schoenen 

geve, en ’k wed dat ik er mee dans, zoowel met den 

grootsten als met den kleinsten. “

“En wat betaalt gij, als gij verliest?” vroegen zij hem.  

“Veertien pinten bruinbier,” antwoordde Uilenspiegel, “maar 

gij betaalt mij drie oortjes als ik win. “  “Goed!” riepen zij. 

En zij gaven hem elk een hunner schoenen. Uilenspiegel 

legde ze alle in het voorschoot dat hij aan had en, met 

dien last, danste hij op de koorde, doch niet zonder moeite. 

Van beneden riepen de koordesnijders: “Gij hebt gezegd 

met elk onzer schoenen te zullen dansen; trek ze aan 

en houd uwe wedding. “ Uilenspiegel danste voort en 

antwoordde: “Ik heb niet gezegd uwe schoenen aan 

te trekken, doch er mee te dansen. Nu, ik dans, en alles 

danst mee in mijn voorschoot. Ziet gij het niet met uwe 

paddenoogen? Betaalt mij mijn drie oortjes. “

Doch zij jouwden hem uit en schreeuwden, dat zij hunne 

schoenen moesten terughebben. Uilenspiegel smeet ze 

alle te gelijk in een worp naar beneden. Een woedend 

gevecht volgde, daar niemand zijn schoen dadelijk 

terugvinden kon. Uilenspiegel kwam naar beneden en 

begoot de vechters, maar niet met klaar water.



Niet alleen de twee 

lindebomen werden af 

en toe beschadigd door 

de marktkramers, ook 

Tijl werd (per ongeluk) 

door het circus van 

zijn paal in de fontein 

gestoten. De markt 

stond vroeger ook 

echt… op de markt.

Welke van de beeldhouwwerken spreekt jou het meest aan? Maak hieronder 

een schets en leg uit waarom. 
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Betekenis: wie het dichtst bij de bron zit, kan er het 

meeste uithalen.
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HET EINDE 
Vorm met de gevonden letters een spreekwoord. Het 

spreekwoord dat je moet maken, vind je ook op de zuilen. 

JOUW GEGEVENS

Elk jaar op Erfgoeddag selecteert de cultuurdienst enkele winnaars uit de 

correcte inzendingen. Als je wil meedingen naar een leuke prijs, vul dan 

hier je gegevens in en geef dit formulier af in de Braembibliotheek. We 

brengen je persoonlijk op de hoogte als je hebt gewonnen.

Voornaam

Naam

Adres

E-mailadres

Telefoonnummer

Leeftijd

We gebruiken je gegevens enkel om contact met je op te nemen als je hebt gewonnen. Je 

gegevens worden niet bijgehouden en/of verwerkt. 
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INFO VOOR DE KLASLEERKRACHT

Deze erfgoedbrochure werd opgemaakt voor leerlingen van het 5e en 6e 

leerjaar. Als je met deze bundel aan de slag gaat in de klas, streef je o.a. de 

volgende eindtermen voor het lager onderwijs na:

• Mens en maatschappij 3.6 De leerlingen kunnen hun afstamming aangeven 

tot twee generaties terug. 

• Mens en maatschappij 3.7 De leerlingen kennen de grote periodes uit de ges-

chiedenis en ze kunnen duidelijke historische elementen in hun omgeving en 

belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis maken, 

situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdband. 

• Mens en maatschappij 3.8 De leerlingen kunnen aan de hand van een voor-

beeld illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen herkenbaar is, en 

die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop 

der tijden evolueert.

• Mens en maatschappij 3.9 De leerlingen tonen belangstelling voor het 

verleden, heden en de toekomst, hier en elders.

• Mens en maatschappij 4.4 De leerlingen kunnen bij een oriëntatie in de 

werkelijkheid de windstreken (hoofd- en tussenrichtingen) bepalen aan de 

hand van de zonnestand of een kompas.

• Nederlands 4.5 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren): een 

formulier invullen met informatie over henzelf.

• Nederlands 6.7 De leerlingen kunnen bij alle eindtermen Nederlands de 

bijbehorende taalbeschouwelijke begrippen en termen uit de tweede kolom 

gebruiken, nl. “uitdrukking”. (metaforisch taalgebruik)

• Muzische vorming 1.1 De leerlingen kunnen door middel van kunst- en beeld-

beschouwing een persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen over beelden en 

beeldende kunst van vroeger, van nu en van verschillende culturen.
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Heb je vragen of suggesties?

Neem contact op met de cultuurdienst:

liesbeth.vancamp@schoten.be 03/680.17.11 


