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Langhoefje in de Steenhouwersvestin Antwerpenniet te zoekennaar
J

nummer18.Hetdrieverdiepingentellende,grasgroengeverfdepand

van BazarBizaren B&BSiddhartavalt meteenop.DevriendelijkeMira

brengtonsdooreeneveneensknalgroengeverfdtrappenhuismeteennaar

boven.Desteiletrappenzijn bestrooidmetverserozerozenblaadjes.

Op de tweede verdieping ligt appartement Siddharta. Dit is niet langer Antwerpen, dit is de wereld

van de verhalen van duizend-en-één-nacht. Het appartement bestaat uit twee slaapkamers, een

'salon' en een badkamer, en biedt ruimte aan maximaal vier personen. De verdieping is volledig aan-

gekleed en ingericht met spullen uit de Oriënt. In de slaapkamers staan Indonesische bamboebedden

met kleurrijke klamboes en er hangen met gouddraad versierde Indiase gordijnen. In de salon vind je

Marokkaanse en Egyptische hanglampen, oosterse tapijten op de parketvloer en talrijke kussens die

goed bij de groene muren kleuren. De wanden van de badkamer bestaan uit honderden turkooiskleu-

rige tegeltjes en er is zelfs een ligbad. De enige attributen die in dit oosterse paradijs doen denken aan

de moderne westerse wereld zijn de radio, de televisie en de waterkoker. .

Yassodhara, het nieuweappartement
Sindseen maand of twee heeft deze B&Ber nog een appartement bij. Het luistertnaar de exotische

naam Yassodhara, genoemd naar de vrouw van Siddharta. Er is plaats voor twee personen. Ook tlier

is het een mengeling van oosterse, Aziatische en Afrikaanse spullen en kleuren. De Indiase prins

Siddharta, de latere Boeddha, zou zich onmiddellijk thuis hebben gevoeld en nooit aan zijn zesjarige

zoektocht naar 'het licht' zijn begonnen.

Het ontbijt wordt geserveerd in dezelfde straat, op nummer 48 bij Het Dagelijks Brood. In dit ontbijt-

en lunchzaakje staat een lange houten tafel.. waar alle gasten aanschuiven. Mocht je 's ochtends meer
~

behoefte hebben aan intimiteit of gewoon in bed willen blijven liggen, dan biedt de eigenaar je de

mogelijkheid een ontbijtmand te bestellen, die 's ochtends discreet voor je deur wordt gezet. Ik zou

alleen niet te.lang binnenblijven, want de Steenhouwersvest ligt fantastisch: midden in het historische

centrum, dicht bij de Grote Markt, maar ook dicht bij het hippe 't Zuid. Bij het weggaan kijk ik nog

even omhoog. De streng kijkende Antwerpse dichter Karel van den Oever, die in het jaar 1870 in dit

pand is geboren, kijkt vanuit zijn plaquette op me neer. Waarschijnlijk had hij heel wat vrolijker geke-

ken als hij destijds van de inrichting van deze B&B had kunnen genieten.
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