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AGENDA

Maandag 12 mei 2008, 20 u - Lezing

‘AVBG op de Meir: een kijkoperatie’  
door Wim Strecker

Locatie : Café De Post, Groenplaats 26, Antwerpen, eerste verdieping

De bouwgeschiedenis van deze grootste Antwerpse winkelstraat toegelicht met 
beeldmateriaal. Er valt nog steeds veel te (her)ontdekken...

Woensdag 18 juni 2008, 20 u - Lezing, in samenwerking met AVRA 

‘De castrale zone van Antwerpen: een alternatieve chronologie’  
door Davy Herremans

Locatie : UA-Stadscampus, Rodestraat 14, Antwerpen

Met zijn bodemonderzoek rondom het Steen verrichtte A.L.J. Vande Walle in de 
jaren 1950 van de vorige eeuw pionierswerk voor de Vlaamse en N.-W. Europese 
stadsarcheologie. Het onderzoek bracht een aantal goed bewaarde restanten van 
houten woningen in opéénvolgende bouwlagen aan het licht samen met een groot 
aantal defensieve elementen. De toenmalige interpretatie van de archeologische 
data schetste een doorlopende ontwikkelling onder het Steen beginnende bij een 
9de-eeuwse Karolingische vicus over een 10de-eeuws Ottoons castrum naar de 
volmiddeleeuwse burcht. De zone vormde op deze manier de enige kern binnen 
de Antwerpse stadsgenese. Vijftig jaar na het veldwerk van A.L.J. Vande Walle, 
de evolutie in het archeologisch onderzoek indachtig, kan men enkele kritische 
kanttekeningen maken bij de toenmalige datering en de interpretatie van zowel 
de bewoningssporen als de verdedigingsstructuren binnen het castrum.
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Eureka, een Horta!  
De achtergevel van art nouveau-architect Victor 
Horta’s ‘Magasins de la Bourse/Innovation’ aan de Meir

Ter gelegenheid van de heropening van de tot zoveelste winkelcentrum gereno-
veerde stadsfeestzaal is de Meir onlangs uitvoerig in de kijker gezet. Uiteraard werd 
dit Antwerpse paradetracé vooral gecelebreerd als kloppende ader in het wijd en 
zijd beroemde Antwerpse ‘shoppinggebeuren’, maar voor de gelegenheid mochten 
geschiedenis en zelfs architectuur dienen als stoffering van een publicatie 1. Een 
kritisch orgaan als het Infoblad van de Vereniging voor Bouwhistorie & Geschie-
denis kan moeilijk kwalijk genomen worden hieromtrent enkele bedenkingen te 
ventileren. Het hoofdstuk ‘De merkwaardige gebouwen van de Meir’, met pagina 
76 tot en met 138 bijna de helft dit boek, was de kans bij uitstek geweest om 
het publiek eindelijk eens iets kwaliteitvollers te gunnen dan wat tot hier toe in 
omloop kwam met de populaire stadsgidsverhaaltjes à la Van Cauwenbergh zaliger. 
In 1983 had de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedeschoon daarvoor al 
een geschikte aanzet gemaakt met haar tentoonstelling in het Koninklijk Paleis 
(toen nog het notoire ICC) en bijgaande publicatie De Meir te Antwerpen. Monu-
mentenzorg in historisch perspectief 2. Als aanvulling zijn sinds de elektronische 
bestanden van de bouwdossiers in het Felixarchief de exacte gegevens over alle 
gebouwen nu op vrij comfortabele wijze terug te vinden, terwijl dat voordien een 
uiterst tijdrovend onderzoek vroeg. En omdat iets zinnigs over de bebouwing van 
de Meir schrijven wel enige kennis ter zake vereist kunnen daarvoor best geschikte 
auteurs aangetrokken worden, of kan de informatie door deskundigen aangeleverd 
worden. Voor de - gelukkig lange - bijschriften kon dit blijkbaar wel. Een onbe-
grijpelijke, gemiste kans, vooral gezien de grote verspreiding van dit aardige en 
overvloedig geïllustreerde Meirboek. Wellicht is het nu weer 25 jaar wachten op 
een volgende publicatie…
Maar misschien kan deze negatieve gedachte een positieve bocht maken. En daarom 
deze kleine bijdrage met enige factuele informatie over een stille en onopgemerkte 
getuige van één van de merkwaardigste en onmiskenbaar architecturale toppers, 
die de Meir verloren is.
Er zijn van die plekken in de stad, die omwille van hun bijzonder hoge bouwfre-
quentie het gezicht van het stedelijke landschap om de zovele jaren wijzigen, 
zonder daardoor evenwel echt onherkenbaar te worden. Het breedste gedeelte van 
de Meir is er zo één. Momenteel ondergaat het perceel waarachter het Sint-Jan 

�  I. SCHOUPS, Meir Antwerpen. ‘Schoonste zicht van ’t stad’, Antwerpen, �007, ��8 p.
�  W. AERTS, V. BLOMMAERT & R. STEENMEIJER (eds.), De Meir te Antwerpen. Monumentenzorg in 
historisch perspectief, Antwerpen, �98�, 7� p.
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Berchmanscollege schuilt weer een transformatie, terwijl het gebouw dat daarvoor 
onlangs gesloopt is, nog geen 50 jaar oud was, en de statige classicistische gevel 
van daarvóór nog menig Antwerpenaar in het geheugen zit.
Ook de straatwand aan de overkant kende een hoge bouwfrequentie, zodanig 
zelfs, dat het onderhand bijna weer tijd lijkt, dat ook daar spoedig een vervolg op 
komt. Het gebouw waarin de kledingzaak P&C (Peek & Cloppenburg) gevestigd is, 
dateert immers alweer van 1977!
Hier stond ooit een magnifieke stadsresidentie met paleiselijke allures van de 
Spaanse koopman Antonio del Rio uit 1549, dat geportretteerd is als achtergrond 
van een grandioos steekspel ter gelegenheid van de intrede van aartshertog Ernest 
van Oostenrijk in 1594 3, vereeuwigd op een prent, die terecht met heerlijk lang en 
accuraat bijschrift figureert in het Meir-boek.  4 Van de oudere panden achter deze 
nieuwe renaissance gevel – die omstreeks 1516 opgericht waren door de ouders 
van burgemeester Van Stralen - lijken geen afbeeldingen bewaard, zo er dan al 
van gemaakt zijn. Aan het eind van de 16de eeuw werd hier de Commanderie van 
de Orde van San-Stefano van Firenze ondergebracht, wat mogelijk verbouwingen 
met zich meebracht.
Vanaf het midden van de 18de eeuw deed het complex dienst als hotel, bekend 
als den Laboureur. Van 1819 tot omstreeks 1830 werd het pand bewoond door 
burgemeester Florent van Ertborn, en omstreeks die tijd onderging dit ouderwets 
geworden gebouw vermoedelijk een vrij drastische modernisering als woning van 
erfgenamen de Bergeyck-Moretus. Het was toen een perceel met een oppervlakte 
van 1840m² 5, dat met zijn bijgebouwen uitgaf in de Korte Klarenstraat.
In 1909 diende niemand minder dan de gevierde Brusselse bouwmeester en art 
nouveau-pionier Victor Horta (1861-1947) een aanvraag in voor de sloop van de 
grote woning Meir nr. 31-33 en aansluitend de huizen aan de Korte Klarenstraat 
(nr. 16) 6 om er een grootwarenhuis neer te poten met bijbehorende magazijnen en 
kantoren 7. In 1910 kreeg hij ook toelating voor de plaatsing van een markies aan 
de voorgevel 8. De bouwmeester maakte er een moderne tempel voor kooplustigen 
van, in - een weliswaar afgezwakte, ’ingeburgerde’ versie van - de art nouveau 
stijl waarvoor hij internationale faam zou blijven genieten.

�  Kopergravure van Petrus Vander Borcht, Lvdi equestries apparatissimi, in Johannes BOCHIUS’, 
Descriptio publicae gratulationis, spectaculorum et ludorum, in adventu Sereniss. Principis Ernesti 
Archiducis Austriae..., Antwerpen, ��9�, p. ��0-���.
�  Bijschrift bij de illustratie, W. S[TRECKER], in SCHOUPS (�007), p. �8-�9. Het complex stond ter 
hoogte van de huidige panden Meir �9 en ��-��.
�  A. THYS, Historiek der straten en openbare plaatsen van Antwerpen, �de uitg., Antwerpen, �89�, 
p. �9�-�98. A. THYS, ‘L’ancienne commanderie de l’Ordre de Saint-Etienne, Place de Meir’, Receuil des 
Bulletins de la Propriété, Antwerpen, �88�, p. �-��.
�  SAA, MA BD �909/7��: aanvraag �.�.�909, vergunning �9.�.�909
7  SAA, MA BD �909/��0: 8.�.�909, vergunning ��.�.�909.
8  SAA, MA BD �9�0/���.
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Horta’s opdrachtgeefster was de firma Bernheim & De Meyer, een associatie van 
joodse textielhandelaars, die uit Frankrijk naar Brussel waren gekomen om daar in 
1897 een warenhuis op te richten naast het grootwarenhuis Le Bon Marché in de 
Nieuwstraat, de Innovation, gespecialiseerd in de verkoop van artikels als naaigerief 
en textielwaren. Deze vestiging boekte onmiddellijk een zodanig succes, dat het 
jaar daarop al een huis opende in Luik, een jaar later één in Verviers, en nog één in 
Brussel, in Gent en Charleroi. De jaren daarop verrezen er nog filialen in Oostende 
en in Antwerpen. Een frontale foto van het Antwerpse huis toont als opschrift op 
de voorgevel de namen van de filialen ‘Liège, Bruxelles, Gand, Verviers’.
In 1901 had Julien Bernheim Horta aangesproken voor de vergroting van de 
centrale vestiging aan de Brusselse Nieuwstraat. Horta realiseerde er een staal-
skelet met zo groot mogelijke raampartijen en uitstalramen en dit juweeltje van 
Belgische art nouveau werd al vlug één van de bezienswaardigheden van Brussel, 
dat ondertussen ook wijd en zijd bekend was om het uitgebreide aanbod aan 
artikelen. Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog breidde deze vestiging zich uit 
door onder meer de overname van het aanpalende grootwarenhuis Tietz – dat 
zijn vestiging in Antwerpen had in het huidige gebouw van de Innovation. De 
volgende generatie van deze ondernemende familie zou in 1933 de Société des 
Magasins Priba oprichten, die het jaar daarop fusioneerde met de S.A. belge des 
Magasins Prisunic-Uniprix, opgericht door de Bon Marché, allemaal namen die 
nog velen bekend in de oren klinken. In 1969 kwam het uiteindelijk tot de fusie 
met de aloude concurrent Le Bon Marché en zo werd Emile Bernheim president 
van de nieuwe vennootschap Inno-BM. 9

Al tijdens het Interbellum zou de Antwerpse Innovation naar de noden van de tijd 
regelmatig aangepast worden en gaandeweg zijn authentieke karakter verliezen.
Na de Eerste Wereldoorlog werd de Innovation een naamloze vennootschap, en in 
1922 verhuisde A l’Innovation naar de huidige locatie verderop aan de overkant van 
de Meir. Het ‘oude’ gebouw werd in gebruik genomen door La Bourse, maar voor 
de aanpassingswerken aan gevel en interieur werd in de plaats van architect Horta 
een ander ontwerper aangezocht, architect J. Dierick. In 1922-1924 werden zowel 
het interieur als de straatgevel verbouwd, onder meer wat de markies betreft 10. 
Ook in 1929 onderging de vestiging van de Grands Magasins de la Bourse een 
gevelwijziging, deze keer door architect A. Dautsenberg en binnenveranderingen 
door architect Heyninx 11. Het interieur werd in 1933 alweer aangepast, deze keer 

9 S. J[AUMAIN], ‘Bernheim, Famille’, in: G. KURGAN-VAN HENTENRIJK, S. JAUMAIN, V. MONTENS (eds.), 
Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les réseaux, Brussel, �99�, p. ��-�9. 
S. J[AUMAIN], ‘Meyer, Mathieu’, in: KURGAN & ALII (�99�), p. ���-���.
�0  SAA, MA BD �9��/���9�, �9��/���7�, �9��/�7���.
��  SAA, MA BD �9�9/���8� en �9�9/����7.
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Boven: Stadsresidentie Antonio del Rio uit 1549 (in 1595) - SAA, BIB1834/140
Linksonder: Hôtel de Bergeyck (in 1895) - Foto: Frans Claes,  SAA - SA003007

Rechtsonder: Victor Horta’s Innovation (in 1937) - Foto SAA, SA026053
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Nieuwe gevel van J. Claes uit 1958 (in 1977) - SAA

Nieuwe gevel van J.L. Stynen en H. Van den Berghe uit 1977 - SAA
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naar ontwerp van architect M. Hargot 12. Al in 1940 mocht architect E. Deheu uit 
Ukkel gevel- en binnenveranderingen organiseren en de luifel wijzigen 13

Na de Tweede Wereldoorlog diende het grootwarenhuis Miprix ten gevolge van 
de verstrengde brandveiligheidsvoorschriften ernstig aangepakt en begin 1950 
zorgde architect J. Claes voor de strategische plaatsing van de nodige brandwe-
rende betonplaten. Uit de doorsneden blijkt, hoe in die fase de oude bordestrappen 
gesloopt zijn, en hoe de oude, beglaasde metalen koepel toen nog bestond. 14 Ook 
die elementen werden het jaar daarop aangepast aan veiligheidsnormen: onder de 
leiding van architect L. Streus zijn toen nieuwe trappen geplaatst en is onder de 
glazen daken een zoldering aangebracht. 15 In 1955 werd de gevel alweer aangepast, 
nu naar plannen van een achitect Mertens 16.
In 1958 diende het grootwarenhuis Les Grands Magasins de la Bourse  ingrijpend 
gerenoveerd te worden, nadat de bovenverdiepingen op 6 juli 1956 waren uit-
gebrand 17. Daarbij had de Stad Antwerpen uit veiligheidsoverwegingen meteen 
ook verplicht de straatgevel te slopen 18 en door een nieuwe te vervangen. In deze 
naoorlogse periode was de restauratie van een dergelijk pand immers gewoon 
ondenkbaar, omdat een 20ste-eeuws gebouw geen enkele monumentale of histo-
rische waarde werd toegekend. Het grootwarenhuiscomplex van net voor de Eerste 
Wereldoorlog had een stijl die in de jaren 1950 simpelweg ouderwets was. En wie 
was Horta voor de Antwerpenaars? Zelfs in Brussel zou van hem in 1965 nog een 
groot gebouw als volkomen waardeloos tegen de vlakte gaan. Slechts weinigen 
beseften in die tijd al het enorme architectuurhistorische belang van het Volkshuis 
uit 1895-1899. De brand van de Inno aan de Brusselse Nieuwstraat op 22 mei 1967 
was wereldnieuws geweest omwille van de vele dodelijke slachtoffers en bewees 
vooral dat dergelijke gebouwen doodsgevaarlijk waren.
In 1958 diende architect J. Claes een bouwaanvraag in. 19 De nieuwe gevel was 
destijds hypermodern, en zou vandaag wellicht in aanmerking gekomen zijn voor 
behoud, zeker tijdens het herdenkingsjaar van Expo ’58. 
Maar het gezicht van de Meir wisselde in bijna even ijl tempo als de mode die ze 
te koop aanbood en in de loop van 1977 liet de Nederlandse keten Peek & Clop-
penburg Internationaal aanpassingswerken uitvoeren. 20 De totale vernieuwing 
van de gevel naar ontwerp van de Antwerpse architecten J.L. Stynen en H. Van den 

��  SAA, MA BD �9��/��0��.
��  SAA, MA BD �8/����� (�9�0) en �8/��7� (�9�0).
��  SAA, MA BD �8/����� (�9�0): aanvraag �.�.�9�0, vergunning ��.�.�9�0.
��  SAA, MA BD �8/�790� (�9��).
��  SAA, MA BD �8/��8�8 (�9��).
�7  � juli �9�� om ��u��. cf. Antwerpen 1860-1960, Antwerpen, �9�0, p. ���.
�8 “de volledige voorgevel boven de eerste verdieping”, cf. Een eeuw openbare werken te Antwerpen. 
Gedenkboek en catalogus, Antwerpen, �9��, p. ��9.
�9  SAA, MA BD �8/�79�0 (�9�8).
�0  SAA, MA BD �8/�87�0 (�977): aanvraag �8.�.�977, vergunning ��.�0.�977.
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Berghe, is zelfs voor liefhebbers van zogenoemde ‘jonge bouwkunst’ echter geen 
topper die ooit in aanmerking lijkt te zullen komen voor behoud.

Zonde, dat dit Hortagebouw verdwenen is.
Toch is het niet zo, dat er helemaal niets van overschiet. Wie de moeite neemt om 
eens het blokje rond te gaan en zijn ogen de kost te geven op wat er nog zoals 
overeind staat aan presentabels qua architectuur zal tenminste even glimlachen. 
De Korte Klarenstraat, het achterstraatje parallel aan de Meir, wordt nagenoeg 
enkel nog gebruikt als korte doorsteek van de Meir naar de Lange Nieuwstraat, 
of voor de bewaakte parkings op de beide hoeken van de Grammeyestraat. Maar 
het vrij gesloten gebouw dat achteraan op deze verlaten, schaarsbewoonde straat 
uitgeeft is de moeite waard nader te bekijken. Een onbekend, en dus onbemind, 
maar authentiek stukje Horta-architectuur getuigt hier van de glorie van het ver-
dwenen grootwarenhuis à l’Innovation. Voor de ongelovigen levert de Vereniging 
voor Bouwhistorie & Geschiedenis hier zwart-op-wit de bewijsstukken aan en 
spoort geïnteresseerden én sceptici aan zich eens ter plaatse te gaan vergewissen 
van deze merkwaardigheid. De toepassing van bouwpolychromie en de verzorgde 
detaillering van de arduinen onderdelen komen inderdaad bekend over met Horta 
in gedachten.
Destijds is er om dit gebouwtje nog heel wat te doen geweest. In het najaar bleek, 
dat het niet conform de sinds 1906 nieuwe stedelijke reglementering was uitge-
voerd, en een halve meter te hoog was tegenover de straatbreedte. Ondanks de 
bouwtoelating diende aannemer J.-B. Carsoel uit Elsene zich te verantwoorden en 
na aanpassing van het ‘Frans’ dak raakte alles geregulariseerd. 21 In elk geval blijkt 
hieruit, dat na de bouwtoelating onmiddellijk gestart is met de constructie.
In 1977 is door de architecten J.L. Stynen en H. Van den Berghe ook dit achterge-
bouw gerenoveerd en bovenaan vergroot. 22 Uit het bouwdossier blijkt hoe Horta’s 
verzorgde binnenkoergevels nog bewaard zijn.

In de architectuuroverzichten over de art nouveau periode wordt de Brusselse Inno-
vation meestal wel aangehaald 23, omdat het destijds inderdaad ook indruk maakte 
en van belang is in de evolutie van de stijl. Maar bij het gebouw in Antwerpen is 
slechts zelden stilgestaan, zelfs amper in werken over de bouwkunst van deze stad, 
waar Horta slechts twee realisaties naliet: de Innovation aan de Meir en het nog 

��  SAA, MA BD �909/��0: briefwisseling eind �909 tot begin �9�0.
��  SAA, MA BD �8/�8��� (�977): aanvraag ��.�.�977, vergunning ��.�.�977.
��  R. DE MEYER, Architectuurgids Art Nouveau in België, (Hadewijch-architectuurgidsen o.l.v. G. 
BEKAERT), Antwerpen-Baarn, �989, p. ��. F. DIERKENS-AUBRY & J. VANDENBREEDEN, Art Nouveau in 
België. Architectuur & Interieurs, Tielt, �99�, p. �0.



�� – Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, �008/�

goed bewaarde herenhuis van Dr. Terwagne, Jan Van Rijswijcklaan nr. 62 24. Enkel 
kunsthistoricus Bernard Van Hove besteedde tot hiertoe ruimere aandacht aan dit 
werk, al liet hij er zich niet echt positief over uit 25, en deze versoberde art nouveau 
droeg inderdaad geen vernieuwende kracht uit, vergeleken bij het werk van minder 
bekende ontwerpers uit die periode, zoals een Emiel Van Averbeke. 26 Voor beide 
realisaties van Horta dateert de bouwaanvraag uit hetzelfde jaar 1909 27. Volgens 
de chronologische inventarissen van het œuvre van Victor Horta wordt als datum 
voor het Inno-gebouw steeds het jaar 1906 vermeld, en voor de woning Terwagne 
1910, zonder dat daarvoor de reden vermeld is. De geschiedschrijving over Horta’s 
werk kan dus nog aangevuld en verbeterd worden.

De enige herinneringen die de meeste Antwerpenaars wellicht nog zullen kunnen 
oproepen zijn inderdaad die van het immer veranderende interieur van de Miprix. 
Zalige, onbezorgde tijd, toen we met Mama mee op stap mochten in de binnenstad. 
’t Is alsof het toen altijd goed weer was, wit gehandschoende handjes-in-handjes, 
bijhorende gewitte schoentjes in gelijke pas, zomerkleedjes uit dezelfde bebloemde 
stof. Oppassen voor het snelsmeltende ijsje-in-drie-kleuren, en dan een eigen 7-up 
met-een-rietje. Onlosmakelijk verbonden met die dagen was het in- en uitlopen 
langs de grootwarenhuizen, was het nu de Vaxelaire (vervangen door het gebouw 
van de Lessius Hogeschool) of de Grand Bazar (nu Hilton Hotel) aan de Groenplaats, 
of de Miprix en de Innovation aan de Meir. Elk ervan had een eigen stijl, maar 
vooral die luxueze sfeer van de parfumeriestandjes op de benedenverdiepingen 
blijft bij, met zorgvuldig opgemaakte, glimlachende dames in een geur van ‘later, 
als ik groot ben’… Het onvervlogen parfum van nostalgie.
Zeker, er zijn zaken voor in de plaats gekomen. Maar kunnen het vulgair-protse-
rige winkelcentrum boven de Carrefour supermarkt, de goedkope ketens Kruitvat, 

��  F. BORSI & P. PORTHOGESI, Victor Horta, Brussel, �970, p. �90, vermeldt enkel het grootwaren-
huis met goede frontale foto van de voorgevel uit ‘�90�’, uit de verzameling van het Museum Horta, 
Sint-Gillis/Brussel, p. ���. Deze is terug te vinden in de fototheek van het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium onder het inventarisnummer KIK M �0�9��, ook daar �90� gedateerd. A. HOPPEN-
BRAUWERS & J. VANDEN BREEDEN & J. BRUGGEMANS, Victor Horta, architectonographie, Brussel, �97�, 
p. ��� vermeldt de beide. Het grootwarenhuis met dezelfde foto als in BORSI & PORTHOGESI (�970), en 
daarom gedateerd �90�, en de woning Dr. Terwagne wordt �9�0 gedateerd, p. ���. Andere vestigingen 
van de Innovation komen in deze inventaris niet voor. Beide werken zijn aangehaald in DE MEYER (�989), 
p. ��, het grootwarenhuis is ook vermeld als uitloper van de art nouveau in Antwerpen,  S. GRIETEN, 
‘Bevlogen van vernieuwing. Art nouveau in stad en provincie Antwerpen’, in: D. LAUREYS (o.l.v.), Bouwen 
in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, Antwerpen, �00�, p. 7�.
��  B. VANHOVE, De art nouveau-architectuur in het Antwerpse: een doorsnede, onuitgegeven ver-
handeling RUG, Gent, �978, p. 98. Deze identificatie werd overgenomen in S. VAN AERSCHOT (red.), 
Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 3nc. Stad 
Antwerpen, Turnhout, �989, p. �09.
��  GRIETEN (�00�), p. 7�.
�7  SAA, MA BD �909/9�� voor de woning Terwagne
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Blokker en Hema en mega-parfumeriezaken de klassieke grootwarenhuizen van 
weleer vervangen? Als het in alle opzichten schreeuwerige shoppingcenter in de 
voormalige Stadsfeestzaal nu echt het antwoord is op de behoefte van de heden-
daagse winkelaar, dan is de liefde voor oude warenhuizen binnenkort gedoemd 
te sterven met de generatie die ze nog heeft gekend.

Petra Maclot

Achtergevel Horta-gebouw in 
de Korte Klarenstraat uit 1909  
(SAA) en detail in 2008 (Foto 
P. Maclot)
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Modernistisch woningblok Nationalestraat van architect 
Gustaaf Fierens (1881-1962) acuut bedreigd 1

Verschillende sociale wooncomplexen in Antwerpen, ontworpen door vooraan-
staande architecten, zijn recent gerenoveerd, waarbij telkens opnieuw twee as-
pecten met elkaar in conflict kwamen, met name de eis om de constructie aan te 
passen aan eigentijdse normen van wooncomfort, en anderzijds de onmiskenbare 
architecturale kwaliteiten van het gebouw in kwestie. Van een echt maatschappelijk 
debat over de problematiek is plaatselijk nooit sprake geweest, maar alleszins blijkt 
dat tot nu toe nooit een harmonieus samengaan bereikt is tussen beide eisen, alsof 
het onmogelijk is monumentenzorg te verzoenen met renovatie. Het bilan is tot 
nu toe onveranderlijk uitgedraaid in zware verminking van belangrijk en relevant 
architectuurpatrimonium. 

De voor het Antwerpse modernisme essentiële architect Alfons Francken (1882-
1958) heeft in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Onze Woning 
enkele grote complexen ontworpen: op het Stuivenbergplein (1929 e.v.), op de 
Geelhandplaats (1931) en in de Klooster-, Fortuin- en Arsenaalstraat (1937 e.v.). 
De recente renovatie van bijvoorbeeld het laatstgenoemde heeft de opmerkelijke 
architecturale kwaliteit ervan zwaar en onomkeerbaar beschadigd. Gelijkaardige 
ingrepen hadden eveneens een zware impact op de zogenaamde Lange Blokken 
op de Luchtbal, omstreeks 1954 ontworpen door Hugo Van Kuyck (1902-1975). 
Zeer recent werd ook het appartementsgebouw op Hopland, in 1921 ontworpen 
door Emiel Van Averbeke (1876-1946), toegetakeld ten behoeve van de integratie 
ervan in het tot shoppingparadijs gerenoveerde Feestzaalcomplex. Deze ingreep 
staat weliswaar apart van de andere hier genoemde, omdat het gebouw leegstond 
en bijgevolg de argumentatie voor de ingreep niet kon terugvallen op eventuele 
eisen van wooncomfort of veiligheid. Hier speelden enkel esthetische wensen, die 
blijkbaar niet al te veel last hadden van enig respect voor een tot dan toe goed 
bewaard bouwwerk van Van Averbeke, gevierd stadsarchitect, toonaangevend 
vertegenwoordiger van zowel art nouveau als art deco, en (mede)ontwerper van 
tal van iconen van het Antwerpse gebouwenpatrimonium. 

Ondanks de verschillende argumentatie past het appartementsgebouw op Hop-
land toch in het rijtje. Meer nog, precies die casus is relevant om het probleem 
beter te definiëren. Het lijkt er immers op, dat argumenten die vertrekken vanuit 
de architecturale of cultuurhistorische kwaliteit van het gebouw zelf, weinig 

� Met veel dank aan Dirk Laureys (Architectuurarchief Provincie Antwerpen) en Eric Rinckhout (journalist 
De Morgen).



Boven: Illustratie uit ‘Jubelalbum Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen 1848/1948’, 
z.p., 1948, p. 66. Ex. Architectuurarchief Provincie Antwerpen.

Onder: Ongedateerde archieffoto collectie Architectuurarchief Provincie Antwerpen.
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of niet meespelen in de besluitvorming, of de tegenargumentatie nu steunt op 
veiligheidsvoorschriften, noodzakelijke aanpassingen op het vlak van heden-
daags wooncomfort, dan wel esthetisch bedoelde ingrepen. Niettemin, zelfs als 
aangenomen wordt dat in Antwerpen geen politiek of openbaar forum bestaat 
waar monumentenzorg en respectvolle omgang met het gebouwenpatrimonium 
valabele en krachtige criteria zijn, dan nog bestaan er beleidsinstrumenten die de 
implicatie van deze argumenten afdwingen. Dat is althans het principe. Antwerpen 
heeft sinds 1999 een dergelijk beleidsinstrument ter beschikking, met name de 
verplichting om bij elke bouwaanvraag binnen de leiengordel een CHER te maken. 
Een dergelijk Cultureel, Historisch en Esthetisch Rapport dient te verduidelijken 
welke onderdelen van het pand in kwestie moeten gevrijwaard worden en binnen 
welke beperkingen er kan verbouwd, gerenoveerd of zelfs gesloopt worden. Dit op 
zich krachtig beleidsinstrument wordt – om welke reden dan ook – in de praktijk 
niet steeds toegepast en onvoldoende gehonoreerd. 2 

Het is de vraag of er enig historisch of architecturaal georiënteerd onderzoek of 
argumentatie werd ingezet in verband met het monumentale sociale wooncomplex 
aan de Nationalestraat, dat bestaat uit enerzijds een hoofdblok, omgrensd door 
Nationalestraat, Kronenburgstraat, Van Craesbeeckstraat en Willem Lepelstraat, 
en anderzijds een lager blok aan de Van Craesbeeckstraat. Sinds kort wordt in de 
media meegedeeld dat het volledige complex gesloopt wordt, om plaats te maken 
voor nieuwbouwappartementen. 3 Daarin treedt het hierboven geschetste discus-
siepatroon haarfijn voor het voetlicht. Enerzijds wordt gewezen op de nood aan ei-
gentijds wooncomfort, een standpunt dat verdedigd wordt door Bernard Zajtmann, 
directeur van Onze Woning, de sociale huisvestingsmaatschappij die het complex 
in 1939 heeft opgericht, 4 daarin bijgetreden door schepen Leen Verbist, die onder 
meer wonen onder haar bevoegdheid heeft. Anderzijds wijst een geïnterviewde 
buurtbewoner op de architecturale kwaliteiten van het gebouw. Volgens Zajtmann 
zou in eerste instantie de optie van renovatie wel degelijk onderzocht zijn, maar 

� Cf. de manier waarop een belangwekkende groep huizen op Klapdorp in �007 kon gesloopt worden. 
P. MACLOT, De kaalslag van het Klapdorp. Wordt het volkse Klapdorp de nieuwe yupzone?, in Infoblad 
Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, �007/�, p. 8-�0; T. BISSCHOPS, De kaalslag 
van het Klapdorp. Enkele feiten op een rij, in idem, p. ��-��; P. MACLOT en T. BISSCHOPS, De gesloopte 
panden Klapdorp, hoek Mutsaardstraat, in idem, p. ��-�9.
�  Ph. TRUYTS, “Sloop woonblok is onvermijdelijk”. Renovatie geen optie voor flats in Sint-Andrieswijk, 
in Het Laatste Nieuws, � april �008, p. ��; M. FLOOR, Comfort verslaat geschiedenis, in Gazet van 
Antwerpen, 8 april �008, p. ��.
�  Een eeuw openbare werken te Antwerpen. Gedenkboek en Catalogus, Antwerpen,�9��, p. 9� en 
�9�. De bouwaanvraag, ingediend door architect G. Fierens voor Onze Woning voor een woningcomplex 
van �0� woningen, dateert van �� mei �9�8 en werd goedgekeurd op ��/8/�9�8. SAA, MA-BD, �8/�0�8�. 
Het complex wordt verder vermeld in Jubelalbum Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van 
Antwerpen 1848/1948, z.p., �9�8, p. ��; en in Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cul-
tuurbezit in België. Architectuur, �nb. Antwerpen, Gent, �979, p. ���, ��� en ���.
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veel duurder uitvallen dan nieuwbouw. Verbist voegt daaraan toe dat een zachte 
renovatie onmogelijk is en dat voor isolatie volgens hedendaagse normen de hele 
gevel zou moeten ingepakt worden, waardoor de charme van de architectuur 
zou verdwijnen. Sloop en nieuwbouw zijn bijgevolg de logische conclusie, en de 
bewoners worden gerustgesteld over de toekomstige huurprijzen in het nieuwe 
complex, dat bovendien over een ondergrondse parking zal beschikken dat de hele 
buurt ten goede kan komen. Als klap op de vuurpijl prijst een zegsman van Unizo 
de beslissing voor nieuwbouw, “zeker tegenover een mooi gebouw als het Tropisch 
Instituut”. Een schijnbaar harmonische symfonie van genuanceerde en bezorgde 
meningen, die bij nader inzien behoorlijk vals klinkt. Immers, al kunnen enkele 
krantenberichten nooit de volledige discussie over een ingewikkeld dossier in al 
zijn dimensies weergeven, er stijgt toch wel een ontstellend gebrek aan sérieux 
uit deze berichtgeving op. 

Zo is het nog maar de vraag of een verplicht CHE-rapport opgesteld is, en wat 
daarvan de conclusie en de aanbevelingen zijn. Dergelijk rapport zou bijvoorbeeld 
het onmiskenbare belang aantonen van de architectuur van dit complex en van 
zijn ontwerper Gustaaf Fierens. Het complex is ontegensprekelijk een kwaliteitsvol 
voorbeeld van het stilistisch idioom dat vaak geduid wordt als baksteenmodernisme, 
in Antwerpen vertegenwoordigd door gekende architecten zoals Eduard Van Steen-
bergen, gekend van onder meer het Atheneum van Deurne (1936 e.v.) en Alfons 
Francken, ontwerper van de drie hoger genoemde sociale wooncomplexen voor 
Onze Woning. Typologisch zit het volledig op de lijn van de toenmalige opvattingen 
over sociale wooncomplexen. Het hoofdblok heeft een groot centraal binnenplein, 
toegankelijk langs twee grote poorten langs de Van Craesbeeckstraat, en voorzien 
van fonteinen. Rond het plein zijn vier hoge vleugels met wooneenheden geordend, 
met aan de Nationale- en Kronenburgstraat op de benedenverdieping winkels, en 
aan de Van Craesbeeckstraat en de Willem Lepelstraat een groenstrook, afgebakend 
met lage afsluitingen met balustrades in verzorgd ijzerwerk. De trappenhallen 
zijn van onder tot boven verlicht door een brede lichtstraat van glas, gevat in een 
metalen frame. Boven de woonverdiepingen zijn gemeenschappelijke droogzolders 
ingericht. De individuele wooneenheden zijn voorzien van balkonnetjes, die zich 
bij de vleugel aan de Van Craesbeeckstraat aan de straatzijde bevinden; terwijl die 
van de andere drie vleugels uitgeven op het binnenplein. Opmerkelijk genoeg heeft 
Fierens ondanks dit eenvormige programma een opmerkelijke afwisseling weten te 
geven in de afwerking van elke voorgevel: geen enkele façade is identiek aan de 
andere, al worden ze harmonisch met elkaar verbonden door een sterk gelijkende 
volumewerking met uitkragende zones, die samen met het metselwerk met typische 
diepliggende voegen de nodige dynamiek verleent. Aan de Nationale- en de Kro-
nenburgstraat vormen de twee onderste verdieping een monumentale sokkel voor 
de hoger gelegen, grotendeels uitkragende woonverdiepingen. Daarbij is de tweede 
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sokkelverdieping uitgewerkt als een mezzanino met lagere raampartijen, bedoeld 
als woonverdieping voor de uitbaters van de onderliggende winkels. Daarnaast 
frappeert, ondanks de wat groezelige aanblik van de gevels, de verfijnde bouwpoly-
chromie, met een lichte en een warmer getinte gele baksteen, blauwe hardsteen en 
bruine tegels, die de opbouw van de gevels analyseert en ritmeert. Een nadere kijk 
leert hoe Fierens gezorgd heeft voor een verfijnde detaillering van de verschillende 
onderdelen: het schrijnwerk en sluitwerk van de deuren, de omlijstingen van de 
toegangen in blauwe hardsteen met de brievenbussen, huisnummers, voetschra-
pers, parlofoons; de afgeronde tegels die als omlijsting van de ramen fungeren, de 
winkelvitrines met telkens grote en kleinere etalage, de cementtegels met kleurig 
art deco-motief, de monumentale poortvleugels aan de Van Craesbeeckstraat met 
smeedwerk in art deco, de binnenafwerking van gangen, de identificatietegeltjes 
op de hoek van elke gevel met de tekst “G. FIERENS ARCHITEKT K.M.B.A.” 5. Deze 
en andere elementen zijn al bij al voorbeeldig bewaard. Hetzelfde kan evenwel 
niet gezegd van het vrij eenvoudige schrijnwerk van de ramen, dat grotendeels 
vervangen is en voor het overige op het eerste gezicht onverzorgd oogt.  Het lagere 
blok aan de overzijde van de Van Craesbeeckstraat herneemt de motieven van het 
hoofdblok, maar geeft een meer kubistisch effect, onder meer door de gedubbelde 
balkonrijen die hier aan de straatzijde zitten. Overigens is hier nog het systeem 
van individuele vuilschuiven, uitgespaard in de gemeenschappelijke balkonmuur 
en aan het trottoir uitmondend in een deurtje, goed zichtbaar. 

Alles samen is dit complex een gaaf bewaard voorbeeld van sociale woningbouw 
van het interbellum. Het is een perfect contrapunt voor het aan de overzijde van 
de Nationalestraat liggende Tropisch Instituut, waarmee het een twee-eenheid 
van kwaliteitsvolle interbellumarchitectuur is gaan vormen. De kwaliteit van de 
architectuur van dit complex en van de onderdelen ervan vraagt een antwoord dat 
verder reikt dan het tot nu toe gevoerde discours, waarbij evidente tegenstellingen 
worden opgevoerd. Het moet mogelijk zijn om zowel aandacht te hebben voor de 
eisen van zowel bewoners als van het gebouw, waarbij allereerst ook specialisten 
op het vlak van restauratie van modernistisch erfgoed aan bod komen. Deze ken-
nis bestaat wel degelijk, en ook toepassingen in binnen- en buitenland kunnen 
argumenten aandragen. Slechts op deze manier, bovendien rekening houdend met 
de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het plaatselijke monumentale 
erfgoed (CHE), kan een ernstige afweging gemaakt worden, met respect voor alle 
facetten van dit dossier.

Stefaan Grieten

�  De plaats ontbreekt hier om Fierens als architect te duiden, maar alleszins kan verwezen worden 
naar een korte biografische schets en in memoriam in Architecton, november �9��, p. �9�. Cf. ook 
Jubelalbum van den kring voor bouwkunde 1900-1910, Antwerpen, [�9�0], p. 8�-8�.
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Rechtsboven: façade van het bouwblok 
in de Van Craesbeeckstraat met gedub-
belde balkons en ingewerkt vuilschuif-
systeem.

Onder: fragment van de façade in de 
Van Craesbeeckstraat met deur- en 
poorttravee.

Foto’s Wim Strecker, 2007-05-06
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Boven:  monumentale poortvleugels aan de Van Craesbeeckstraat met smeedwerk in art deco
Rechterpagina:  het bouwblok in de Van Craesbeeckstraat.

Foto’s Wim Strecker, 2007-05-06
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Vondsten in de ‘Rode Spiegel’

In het pand op de hoek van de Zirkstraat en de Korte Doornikstraat, met huisnaam 
Rode Spiegel, worden sinds enige tijd verbouwingswerken uitgevoerd. Enige tijd gele-
den konden we er opmetingen verrichten en bouwkundige sporen documenteren. 
Tijdens het bezoek werden op de eerste verdieping twee balksleutels met renais-
sanceschilderingen ontdekt, waarvan er één erg goed bewaard bleek. Het motief 
vertoont gelijkenissen met enkele motieven die jaren geleden onder andere in de 
buurt al werden geconstateerd; andere sporen wijzen erop dat het pand minstens 
op één verdieping ooit rijkelijk moet gedecoreerd geweest zijn.
Binnenin werd eveneens vastgesteld dat het pand in de loop der tijden diverse 
malen zwaar verbouwd werd, en minstens ook een decoratiefase moet gehad 
hebben die erg vergelijkbaar lijkt met de decoratie van het pand Groote Schalie 
Loove aan de Koolkaai 15. 
De aanwezigheid van sporen van een korbeelconstructie maakt het bovendien 
mogelijk dat het pand in een oudere fase een houten gevel moet gehad hebben. 
Ondanks de kleine oppervlakte een merkwaardig pand dus...

Marc Hendrickx

Het hoekpand Zirkstraat-Korte Doornikstraat. Foto Marc Hendrickx, 2007-09-30. 
Fragment Renaissance-balksleutel in het pand. Foto Marc Hendrickx, 2008-02-25.
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Verslag statutaire vergadering van 25 februari 2008

De vergadering van 25 februari 2008 vond plaats in restaurant Via-Via  
(Wolstraat 43). De vergadering omvatte de volgende punten:

- Voorlezing van het verslag van de algemene vergadering 
van 26 februari 2007.

- Voorlezing van het financieel verslag 2007 ter goedkeu-
ring door de algemene vergadering.

- Samenvatting werkjaar 2007 en prognose 2008.

- Herverkiezing bestuur, bespreking kandidatuurstelling 
Tim Bisschops.

1. SAMENVAttINg JAARVERgADERINg VAN 26 FEBRuARI 2007 

De jaarvergadering van 26 februari 2007 vond plaats in salons Arcadia (Venusstraat 19). 
De vergadering omvatte de volgende punten: 

Voorlezing van het verslag van de jaarvergadering van 27 februari 2006.
Voorlezing van het financieel verslag 2006 ter goedkeuring  
door de algemene vergadering.  
- Inkomsten:  2.758,14 euro 
- Uitgaven:  2.499,09 euro

Het verslag werd goedgekeurd.

SAMENVATTING WERKJAAR 2006:

Lezingen 2006

27 februari 2006: Tim Bellens, ‘De activiteiten van de Antwerpse archeologische 
dienst’.
24 april 2006 : An Van den Bremt, ‘Het Oosters Huis. Archeologisch onderzoek in 
de schaduw van het MAS’..
5 juni 2006: Timothy de Paepe, ‘Ghespeelt op d’Oude Kamer: podia en speelzalen 
van de Antwerpse rederijkers (1615-1664), met bijzondere aandacht voor het 
Spanjepand’.
6 november 2006: Marc Hendrickx, ‘Het perceel achter het pand: enkele bijdragen 
tot percelenonderzoek’.

Publicaties 2006

4 infobladen (ook in mailvorm), met aandacht voor de aan het stadsbestuur 
gezonden MAS-tekst over de archeologische campagne op de Hanzehuissite, het 
door Huib Hoste ontworpen pand in de Quellinstraat 11, de vrijlegging van een 

•
•

•

•

•

•

•
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18de-eeuws poortje in de Gratiekapelstraat 24, de studiedag over bouwblokin-
ventarisatie in België en Nederland, georganiseerd dor de Koninklijke Vereniging 
voor Natuur- en Stedenschoon in Mechelen (24 november 2006), het overlijden 
van Adelbrecht Van de Walle, ongeïdentificeerde foto’s uit audiovisueel archief
Bulletins: Bertels (2003/II) en Herremans (2004/I en II)

Activiteiten 2006

We hielden in 2006 een vrij laag profiel. Er werden wel veel foto’s genomen van 
restauratie- en afbraaksites en informatie verzameld (Gratiekapelstraat 24, barokke 
woonhuisgevels). Er was wel een beperkt onderzoek in Kipdorp 35 (fragmenten 
muur- en balkschilderingen) en opmetingen in de Grote Goddaard 36 (mogelijke 
houten voorganger). Ook was het stadsarchief vrij lang toe, waardoor bepaalde 
opzoekingen niet konden verricht worden. We hadden ook veel praktische dingen 
te regelen (nieuwe vzw-wetgeving, zoektocht naar nieuwe leden), en veel tijd 
werd besteed aan discussies over tekst en lay-out van bulletins (het resultaat is 
ook veel mooier, met dank aan Wim Strecker!). Er waren wel meer acties richting 
overheid. Zo onder meer de door AVBG geïnitieerde tekst over de archeologische 
opgravingen en het behoud van de gevonden relicten op de Hanzehuissite – de 
plaats van het toekomstige MAS. 

Prognose 2007

De vereniging hoopt de uitgave te realiseren van het indrukwekkende onderzoeks-
werk van Gil Degueldre, lid van AVBG. Op basis van gedegen archiefonderzoek 
is ze gekomen tot een soort kadastrale ligger van alle panden in de Antwerpse 
binnenstad rond 1585. Bovendien laat haar studie ook sociologische conclusies 
toe, zoals de concentratie van bepaalde beroepsgroepen in bepaalde wijken van 
de stad.
Er worden twee bulletins gepland: enerzijds een nummer met kleinere bijdragen 
(onder andere over onderdelen van arduinpuien, een kleine muurschildering in de 
Burchtgracht, over een pand in de Pieter van Hobokenstraat waar heel wat glaze-
niers hebben gewerkt en hun sporen nagelaten), anderzijds een nummer gewijd 
aan het pand Gratiekapelstraat 24, waarvan de aan de gang zijnde restauratie al 
kort werd toegelicht in verschillende nummers van het infoblad.
Daarnaast voorzien we 4 infobladen, voordrachten waarover we al wat ideeën 
hebben maar nog geen toezeggingen (we denken ook aan een Meirwandeling, in 
het kader van de geplande opening van de stadsfeestzaal)
We willen ook actie ondernemen om het ledenaantal van de vereniging op te 
krikken.

Naamsverandering 

Het bestuur stelt voor om de naam van de vereniging, “Antwerpse Vereniging voor 
Bodem- en Grotonderzoek” te wijzigen in “Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie 
en Geschiedenis” – de afkorting ‘AVBG’ blijft in het voorstel behouden. Zoals in 
elke vzw moet het voorstel tot naamswijziging in het kader van de recente vzw-
reglementering gepaard gaan met zekere vormvereisten. Ze veronderstelt immers 
een verandering van de statuten (met name art. 1 van de statuten verschenen in 
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het B.S. 13/12/1962, p. 1903-1904) en bijgevolg een bijzondere statutaire ver-
gadering waarin voor zo’n statutenwijziging een 2/3 meerderheid vereist is, op 
voorwaarde dat 2/3 van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd via volmacht; 
zo het quorum van 2/3 niet wordt bereikt moet een tweede vergadering worden 
bijeengeroepen waar een 2/3 meerderheid zonder quorum geldt.
Op de vergadering van 26 februari 2007 werd vastgesteld dat het quorum niet 
werd bereikt en dat een nieuwe vergadering bijgevolg noodzakelijk is.

2. FINANCIEEL VERSLAg VAN 2007

IN:
Lidgelden: 1360 euro
Verkoop: 102,30 euro
Subsidies: 722,00 euro

UIT:
Bulletin: -453,35 euro (= drukken en verzending van bulletin)
Info: -376,55 euro
Werking : -317,12 euro : vnl. bankkosten (ca. 100 euro), inschrijving web 
(31,05 euro), receptie en huur zaal (93,44 euro), omslagen en fotokopies 
(42,6 euro) 

RESULTAAT 2008:
IN: 2184,30 euro
UIT: 1147,02 euro
TOTAAL: 1037,28 euro

Het verslag werd goedgekeurd

3. SAMENVAttINg WERKJAAR 2007 EN PROgNOSE 2008

Lezingen en activiteiten 2007
26 februari 2007: Tim Bellens: ‘Archeologisch onderzoek in Antwerpen in 
2006’. 
4 juni 2007: Anne-Mie Havermans: avondwandeling op de begraafplaats 
Schoonselhof, met als thema ‘Architecten en Architectuur op het Schoon-
selhof’.
29 oktober 2007: Marc Hendrickx: ‘Nieuwe sporen van Antwerpse houten 
gevels’.

Ledenwerving
De AVBG was in juni 2007 aanwezig op het ‘Ramblas’-buurtfeest op het Klapdorp; 
we hadden er een standje voor het huis van AVBG-lid Tim Bisschops, en konden 
er in totaal een tiental verschillende nieuwe leden aantrekken. 
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Op het buurtfeest ging overigens het nieuwe logo in première.
Naar aanleiding van de naamsverandering nam Tim Bisschops ook het initiatief om 
de nieuwe website www.avbg.be te creëren, die intussen van start ging en reeds 
vele malen werd aangeklikt.
De bedoeling is om via de website te evolueren richting interactiviteit: bezoekers 
kunnen er dingen op posten, commentaar geven enzovoort. Tim Bisschops is web-
master. Het bestuur zal op de website ook de richtlijnen voor nieuwe bulletinartikels 
vermelden, en doet een oproep aan belangstellenden die willen publiceren, om de 
artikels voor te leggen aan de redactieraad.

Onderzoek
In 2008 werd in een groot aantal panden onderzoek verricht: 

Klapdorp 69: opmeting gevel, documentering telmerken. N.a.v. dit onder-
zoek werd ook een eveneens een bezoek gebracht aan panden in de buurt: 
nr. 65 (pand Sleutel), nr. 83 (pand Donderbussche), nr. 48 (pand Borze). In 
dit laatste pand werden losse moerbalken met fraaie acanthus-balksleutels 
(1564) ontdekt.
Hendrik Concienceplein 13 (restaurant Mamado): documentering van de 
hogere verdiepingen.
Minderbroedersrui 52/Kleine Goddaard: documentering van hergebruikte 
balken. 
Sint Paulusplaats 13 (parkeerplaats): ontdekking en gedeeltelijke vrijlegging 
van beschadigde fragmenten van een muurschildering. 
hoekpercelen Mutsaardstraat-Klapdorp: beperkt onderzoek tijdens en na de 
afbraak van de bestaande historische bebouwing.

Medewerking aan initiatieven 
De vereniging werkte via een fotografische reportage en iconografisch onderzoek 
mee aan opgravingen die door de Stedelijke Afdeling Archeologie in de Blindestraat 
en de Grote en Kleine Schipperskapelstraat werden uitgevoerd. 
Er werd ook meewerking verleend aan de tentoonstelling ‘Ooggetuigen aan de 
Schelde’ in het Rockoxhuis, waar advies werd geleverd bij de driedimensionale 
reconstructie van het pand Groote Schalie Loove aan de Koolkaai 15. 

Waarnemingen 
In 2007 werden ook verschillende plaatsen gedurende kortere tijd bezocht en 
gedocumenteerd. Het zijn de panden Lange Klarenstraat 25, Lange Noordstraat 
11-13, Eiermarkt 29-Sudermanstraat 14, Gorterstraat 19, Falconrui 45 en  Venus-
straat 52. 
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4. PROgNOSE 2008

Lezingen 
In samenwerking met AVRA organiseert AVBG op woensdag 18 juni 2008 een 
lezing van  Davy Herremans over een alternatieve chronologie met betrekking tot 
de castrale zone van Antwerpen. Er zijn ook lezingen toegezegd door bestuursleden 
Tim Bisschops en Wim Strecker.

Opendeurdag
Ter gelegenheid van de geplande voltooiing van de restauratie van het pand Does-
burg (hoek Zirkstraat-Hofstraat) door architect Lou Janssen voorziet de AVBG in 
de loop van de maand juni ter plaatse een opendeurdag.

Publicaties
Na het verschijnen van het Bulletin 2005/1 plant de vereniging in de loop van 
2008 nog twee bulletins. Verder zal gewerkt worden aan de uitgave van het on-
derzoekswerk van Gil Degueldre.

Onderzoek
De AVBG werkt mee aan het project Herenigd Erfgoed (cf. inventarisatie en onder-
zoek van de herkomst van architectuuronderdelen uit Antwerpse Musea).

5. HERVERKIEZING BESTUUR EN KANDIDATUURSTELLING TIM BISSCHOPS

Het bestuur stelt zich herkiesbaar, met uitzondering van Pieter Oomen, die in 2008 
om persoonlijke redenen ontslag nam.
Tim Bisschops is kandidaat-bestuurslid. Tim werkt aan het Centrum Stadsgeschiede-
nis van de UA en is doctoraal onderzoeker. Hij werkt momenteel aan zijn doctoraat 
over de rente- en immobiliënmarkt in het begin van de 15de eeuw, en houdt zicht 
ook bezig met de problematiek van historische GIS-kaarten.

Het bestuur werd herkozen; de kandidatuur van Tim Bisschops werd unaniem 
aanvaard.

Marc Hendrickx



Verantwoordelijke uitgever: Marc Hendrickx, Kipdorp 37/21, 2000 Antwerpen


