Franciscaanse wandeling Antwerpen
Deze franciscaanse luswandeling is ongeveer 3 km lang en heeft 7 stops

Startplaats: Kapucijnenklooster, Ossenmarkt
Te midden de Antwerpse studentenbuurt ligt het kapucijnenklooster. Dit klooster herbergt
een levende, internationale gemeenschap van kapucijnen, maar biedt ook onderdak aan
verschillende organisaties waaronder KAVis, Pax Christi, Ipis en de Ark Vlaanderen. Ook TAU
heeft haar bureau, te bereiken via de ingang langs de Italiëlei.
Dit klooster was oorspronkelijk van de kanunnikessen van Sint Augustinus: het is pas sinds
halfweg de 19e eeuw dat hier kapucijnen wonen. Het oorspronkelijke kapucijnenklooster
bevond zich op de Paardenmarkt, waar we straks nog passeren, maar werd door de Franse
Revolutie opgeheven.
We steken de Ossenmarkt over en slaan rechts het hoekje om in de Rodestraat. Zo komen we
onmiddelijk bij het Begijnhof van Antwerpen.

Begijnhof, Rodestraat
“Begijnen waren alleenstaande vrouwen die rond het einde van de elfde, begin twaalfde eeuw in
heel West-Europa opkwamen. Onder invloed van een combinatie van economische, sociale,
religieuze en politieke factoren[1] pionierden zij op twee vlakken: zij zetten een nieuwe
levensstijl neer en zijn de uitvindsters van een nieuw literair genre; de volkstaal-theologie. De
mannen die tot deze levensstijl overgingen, noemt men begarden (ook wel gekend onder de term
'begaarden' of 'bogaarden').” (Bron: Wikipedia)
Dit mooie begijnhof werd opgericht in 1545 nadat het eerste begijnhof in Antwerpen, (12401542), Het Hof Sion, dat ver buiten de omwalling lag ver buiten de omwalling werd vernield.
Begijnenbeweging behoort op zich niet tot de franciscaanse familie, maar ze illustreert wel de
vernieuwingsbeweging die er in de 12e en 13e eeuw binnen de kerk gebeurde. De laatste
Antwerpse begijn overleed op 1986.
Loop de Rodestraat uit, richting de Paardenmarkt. Sla daar links af en steek de straat over
richting de Sint Antoniuskerk

Oud-kapucijnenklooster / Sint Antoniuskerk, Paardenmarkt

De kapucijnen zijn sinds 1585 aanwezig in Antwerpen en vestigden zich al snel op de
Paardenmarkt. De eerste kapucijnenkapel werd in 1589 ingewijd door de Antwerpse
bisschop. Anno 1660 telde het ommuurde kapucijnenklooster 65 cellen, 18 ziekenkamers en
een pesthuis. In 1797 werden de kapucijnen vanwege de Franse Revolutie verdreven en de
kerk en het klooster werden verbeurdverklaard. In 1801 kochten buurtbewoners de kerk en
kreeg ze uiteindelijk de functie van zelfstandige parochiekerk genoemd naar de franciscaanse
heilige, Sint-Antonius van Padua. Er is nog steeds een directe link met de kapucijnen, want
pater Marcin Derdziuk van de kapucijnengemeenschap van de Ossenmarkt is hier vandaag
pastoor. De linkerzijkapel is altijd open van 9u tot 17u voor gebed of om een kaarsje te
ontsteken.
Loop verder in de Paardenmarkt en sla linksaf naar de Varkensmarkt. Sla daarna af naar de
Lange Noordstraat. Sla linksaf naar de Mutsaardstraat en ga naar de Academie.

Oud franciscanenklooster, Mutsaardstraat
De volgelingen van Franciscus (en Clara) van Assisi vormen één grote franciscaanse familie.
Verschillende volgelingen vulden de waarden van Franciscus anders in, waardoor er
verschillende takken (of ordes) ontstonden gedurende verschillende periodes.
1. De eerste orde betreft mannelijke religieuzen (minderbroeders) met een eigen regel met 3
takken: Franciscanen, Conventuelen, Kapucijnen. Iedere tak heeft zijn eigen statuten,
algemene constituties en generaal bestuur.
2. De tweede orde betreft vrouwelijke contemplatieve religieuzen met een eigen regel: Clarissen
3. De derde orde is een verzameling van nieuwe religieuze gemeenschappen maar ook
lekenbewegingen die volgens het franciscaans ideeëngoed leven. Deze derde orde werd in
1289 door Paus Nicolaas IV georganiseerd: enerzijds de seculiere derde orde FLO
(Franciscaanse lekenorde) en anderzijds de reguliere derde orde met meerdere vrouwelijke
congregaties zoals de grauwzusters.
De franciscanen zijn sinds 1446 aanwezig in Antwerpen. Na de beeldenstorm in 1566 waren
de franciscanen genoodzaakt om het klooster herop te bouwen. De Franse Revolutie verdreef
de franciscanen die uiteindelijk verhuisden naar Oever 14 in Antwerpen. Vandaag huist in
deze gebouwen de Academie voor Schone Kunsten. Aan de ingang rechts is een infopaneel te
zien met een tekening van het 17e eeuwse klooster. Het vroegere kloosterkerkhof vormt de
huidige academietuin.
Loop de Minderbroedersstraat uit richting de Minderbroedersrui. Op de hoek vind je de
Coffee bar Normo en kan je genieten van een lekkere cappuccino.

Cappuccino in de Minderbroederrui
De naam cappuccino komt oorspronkelijk van Kapuziner Kaffee. Deze naam is ontstaan uit een
wirwar van koffiesoorten in het Oostenrijkse Wenen. In Wenen schenkt men de koffie meestal
met hete melk, al dan niet opgeschuimd. Wat algemeen bekend is als cappuccino, noemt men
in Wenen een Melange. De hoeveelheid melk is afhankelijk van de wens van de gast. Eén van
de manieren om deze wens kenbaar te maken is het vergelijken met de kleur van het habijt
van een monnik. Zo is een Franziskaner een kopje koffie met zoveel melk dat het de
lichtbruine kleur van het habijt van deze monniken aanneemt. Een Kapuziner is wat
donkerder, dus sterker en met minder melk. Mogelijk refereert de naam cappuccino ook aan
de kleur van het habijt – de cappuccio – van de kapucijnen. (Bron: Wikipedia)
Loop de Minderbroedersrui uit richting het centrum en vervolg via de Sint Katelijnevest. Sla
linksaf naar de Lange Nieuwstraat en sla daarna de twee straat rechtsaf, de Pruynenstraat. Zo
kom je in de Korte Klarenstraat en nadat je links afsloeg in de Lange Klarenstraat.

Lange Klarenstraat

Buiten de naam van de straat doet niets hier nog vermoeden dat rond 1460 hier een groot
Clarissenklooster stond. Het klooster en de kerk werden in rond 1900 afgebroken. De zusters
verhuisden naar de Lamorinièrestraat te Antwerpen.
Sla rechts af naar de Lange Nieuwstraat, sla daarna links af naar de Apostelstraat, vervolgens
sla je rechts af naar de Sint Jacobsmarkt en ten slotte sla je links af in de Lange Sint
Annastraat.

Grauwzusteraula
Grauwzusters – ook Grauwe zusters genoemd – waren godsvruchtige vrouwen die leefden
volgens de Derde Regel van Sint-Franciscus. Anders dan reguliere kloosterordes, die van bij
hun ontstaan centraal bestuurd werden, stonden her en der Grauwzusters op in
onafhankelijke stichtingen. Grauwzusters zijn ‘tertiarissen’ omdat ze de Derde Regel van SintFranciscus volgen. Tertiarissen onderhouden hun religieuze regel zonder een formele
kloostergelofte af te leggen. Soms wonen ze samen met een groep gelijkgezinden in conventen
(Reguliere Derde Orde), soms leiden ze hun aan God gewijde leven thuis (Seculiere Derde
Orde). Een tertiaris verplicht zich tot een aantal vaste gebeden per dag, tot werken van
naastenliefde en barmhartigheid, het geven van aalmoezen en tot een sobere levenswijze.
Bron: Wikipedia
Dit gebouw van de Universiteit van Antwerpen behoorde oorspronkelijk toe aan de
Grauwzusters. Eind 17e eeuw kregen de grauwzusters van Zoutleeuw toestemming om zich
ook in Antwerpen te vestigen. Na de Franse revolutie keerden ze in 1802 terug naar dit
klooster en bleven er wonen tot 1999. Bemerk het standbeeld van Franciscus van Assisi in de
voorgevel.
Loop de Lange Sint Annastraat uit en zo kom je terug bij het startpunt. Neem zeker nog de tijd
om de kapucijnenkerk te bezoeken.

Kapucijnenkerk
Neem zeker een kijkje in de Sint Franciscuskerk van de Kapucijnen. In deze eenvoudige
neogotische kerk zijn er een paar blikvangers: de koorlambrisering met vier heiligenbeelden
en calvarie met Sint Franciscus. De wanden van de transeptarmen zijn bekleed met marmeren
devotieplaten. De glasramen, gemaakt in 1959, zijn naast Franciscus en Clara gewijd aan
franciscaanse heiligen: Laurentius van Brindisi (kapucijn), Elisabeth van Thuringen (patrones
van de derde orde), Felix van Cantalicië (kapucijn), Fidelis van Sigmaringen (kapucijn),
Lodewijk (patroon van de derde orde), Antonius van Padua.

