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Agenda
Dinsdag 2 juni 2009, 20 uur, lezing
‘Herenigd erfgoed Antwerpen: Museumobjecten, archeologische vondsten en
archivalia, verspreid over verschillende stedelijke instellingen, virtueel verbonden
in een on-line-applicatie’
door Annemie De Vos
Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus Rodestraat (lokaal RO 12), 2000 Antwerpen.
Deze lezing vindt plaats in samenwerking met het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis.

De Antwerpse stedenmaagd
gekroond met de Burcht.
Museum Vleeshuis inv.
AV.5529 - Foto WS
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Het burchtgebied met de muur, in: F s-Eugène Bolsaie, ‘Souvenirs historiques. Le Steen d’Anvers’, Brussel, 1888, p. 8. (detail)
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De verwachting is van ‘A’:

het vervolg van het archeologisch onderzoek van haar burchtsite,
het gevolg van de wettelijke bescherming van haar burchtzone
Uitgediept en opgedoken
Op woensdag 1 april was het plots heel stil op de werf aan de burchtmuur. De avond voordien
had het team van de Antwerpse stadsarcheologen na een laatste blik van tevredenheid de
poort achter zich toegetrokken, om dit mooie avontuur vervolgens passend vol mijmeringen
af te sluiten in een oude herberg…
Het was nog een drukke dag geweest: naast het documenteren van de laatste gegevens diende
immers ook nog alles opgeruimd achtergelaten te worden voor de komst van de bouwvakkers,
die de netjes uitgegraven put vol geschiedenis zouden komen vullen met gewapend beton voor
de eeuwigheid. Behalve het werkmateriaal lagen er namelijk nog heel wat vondsten ingepakt
klaar voor transport naar het dienstgebouw in de Kloosterstraat, waar de binnenkoer zienderogen gevuld geraakte met vooral in folie gewikkelde balken voor dendrochronologische analyse,
zakken nog te zeven aarde voor verdere exact wetenschappelijke ontrafeling.
Alles wel beschouwd was het uiteindelijk toch goed geweest. Dankzij de onverwachte verlenging
van twee maal een extra maand onderzoekstijd was de aanvankelijk frustratie van de ingekorte
opgravingstermijn aanzienlijk gecompenseerd: ondanks het ongunstige weer en het beperkte
aantal medewerkers was die extra tijd net voldoende gebleken om de site toch nog letterlijk tot
op de bodem onderzocht te krijgen. Want het is overduidelijk dat de meest interessante lagen
nooit onderzocht hadden kunnen worden, als de archeologen zoals voorzien twee maanden
eerder hadden moeten stoppen.
Maar reeds dient zich het volgende probleem aan: de put is nu wel leeg, en de dienst archeologie staat nu wel vol met vondsten, maar hoe moet het nu verder? Want het einde van de
opgravingen aan de Burchtgracht betekent immers het begin van de materiaalverwerking,
zoals bekend een zeer tijdrovende kwestie. Ook de wetenschappelijke studie en de publicatie
van dit bijzonder belangrijke materiaal is beslist geen klus om even tussendoor te klaren, en
ondertussen zijn de contracten met de extra aangeworven projectarcheologen beëindigd en
gaan die elders aan het werk. De dienst archeologie ziet zich teruggeplooid op zijn vroegere
aantal krachten, die hun handen vol hebben met de dagelijkse taken. Want de stad ligt niet
stil. De enorme (nieuw)bouwwoede maakt, dat de Antwerpse stadsarcheologen stand-by zijn
voor elke bouwput waar iets tevoorschijn kan komen.
Nu de organisatie van het vervolg van deze opgraving aan de orde is, zal duidelijk blijken, in
hoeverre de stedelijke overheid zich bewust is van het enorme belang daarvan.
Dankzij de zeer geslaagde publiekswerking rond dit project is graven voor ‘A’ misschien al wat g(r)aver
geworden, maar wat patrimoniumbeleid aangaat is een grondige aanpak voor ‘A’ duidelijk geen
prioriteit. Het schreeuwende gebrek aan belangstelling van de bevoegde schepen voor al wat
iets dieper gaat dan volksactiviteiten die gegarandeerd ATV-fähig zijn illustreert perfect de
kansen van de middeleeuwse stadsgeschiedenis op zijn scorebord. Die kans is overigens al be-
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sproken door de herbestemming van het Steen als kinderpretpark. Imaginaire zeerovers oogsten
inderdaad makkelijker belangstelling dan reële restanten van houten woningen.
Wellicht maakt enkel een 3D-voorstelling met straffe reconstructies nog enige kans.
Ineengezet en uiteengezet
De verwerking, de studie en de publicatie van het recent opgedolven materiaal - in combinatie
met het herbestuderen van de gegevens uit de opgraving van een halve eeuw geleden – kan
voor de middeleeuwse stadsgeschiedenis in de Lage Landen een ware doorbraak betekenen. Het
besef dat de faam van dergelijk onderzoek zoveel wijder reikt en zoveel langer blijft hangen dan
het plat commerciële succes van een kinderspektakel zal vermoedelijk moeilijk bij te brengen
zijn. Het is dan maar de vraag hoe lang het zal duren vooraleer de resultaten van dit uiterst
boeiende onderzoek wereldkundig kunnen gemaakt worden. Op ‘A’ moeten we niet wachten.
In afwachting van de verhoopte publicatie zullen de geïnteresseerden zich tevreden moeten
stellen met tussentijdse communicaties. Reeds werd op het jaarlijkse congres Archeologia
Medievalis aan de collega’s archeologen in het kort verslag uitgebracht. Begin maart vergastte
de Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis haar leden ter gelegenheid van
de jaarvergadering op een uitgebreide voordracht door stadsarcheologe An Schryvers, die in
het traditionele overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar een eerste presentatie gaf
van de belangrijkste resultaten. In april organiseerde de Antwerpse Vereniging voor Romeinse
Archeologie samen met het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis eveneens een voordracht, waarop stadsarcheoloog Tim Bellens en projectarcheoloog Hans Nakken specifiek het
onderzoek van deze belangwekkende burchtsite nader toelichtten.
Naarmate de resultaten van deelonderzoeken bij de stadsarcheologen binnenlopen, zoals voornamelijk de dendrochronologische analyse, 14 C- en palynologisch onderzoek, de identificatie
van bottenresten, behandeling vanlederfragmenten, zal daarover hopelijk telkens al iets meer
gecommuniceerd kunnen worden. Of ondertussen al gestart kan worden met het studieklaar
maken van schervenmateriaal en tekenwerk is nog maar de vraag. Vermoedelijk zal er nog heel
wat tijd overgaan alvorens de stadsarcheologen de pen ter hand kunnen nemen om het finale
verhaal vorm te geven.
De firma Immpact, die als projectontwikkelaar van het nieuwbouwcomplex Residentie De
Vierschaer het archeologisch onderzoek financieel zwaar heeft ondersteund ,1 plant dit voor
zover duidelijk ook te doen voor de publicatie. Met deze ‘tweede wetenschappelijke subsidie’
wil Immpact ‘het verhaal ook bij het grote publiek brengen, in een populairdere versie, zodat
iedereen die ook maar een beetje van Antwerpen houdt, begrijpt hoeveel deze site waard is’,
aldus commercieel verantwoordelijke Sophie Deprez bij de presentatie van het immoproject.
Het wordt dus ‘een verhaal met een staartje’. Het ongewone wordt verklaard door het feit, dat
gedelegeerd bestuurder Philippe Janssens van deze firma een verwoed verzamelaar is van oude
foto’s en beelden van de stad en het bedrijf nogal wat projecten ontwikkeld op historische
1 Er is sprake van 150.000 Euro als aanvulling op wat de overheden konden vrijmaken, cf. F. COOPMANS, ‘Immpact presenteert Residentie De Vierschaer. Thuiskomen ‘op’ het oudste stukje Antwerpen’, DeMorgen Magazine, 9 mei 2009, p. 4.

Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2009/2

7

plekken. 2 Inderdaad zijn de twee afgelopen jaren enkele zeer belangwekkende noodopgravingen
kunnen gebeuren op Immpactwerven, meer bepaald achter de voormalige wijnhandel Barreiro
aan de Lange Schipperskapelstraat, en in de Minderbroedersstraat, twee grote sites in stadsgedeelten waar tot nog toe niet vaak grootschalig onderzoek kon verricht worden.
Om dergelijke projecten te kaderen werd Immpact Publishers opgericht, een eigen uitgeverij,
die de publicatie over de Burchtgrachtsite plant in samenwerking met het stadsbestuur en de
universiteit. 3
Dat is in elk geval een moedgevende gedachte en het is te hopen dat daarmee het begin gelanceerd is van een nieuwe mode, die publicaties over stadsarcheologisch onderzoek alvast meer
bestaanskansen geeft. Maar een populaire versie van het Burchtgrachtverhaal kan er alleen
maar komen na de verdere studie van het materiaal en de wetenschappelijke basispublicatie
door het team van de stadsarchelogen en deskundigen uit de diverse hulpdisciplines. En voor
dat werk lijkt tot nog toe geen enkele partij de financiering van extra tijd of medewerking te
garanderen. Een uiterst frustrerend perspectief voor de ploeg van dappere gravers, die ongetwijfeld niet liever willen dan het verhaal van hun nieuwe bevindingen over een ongekende
episode van de oudste Antwerpse geschiedenis met de wereld te delen.
Bescherming: Vijgen na Pasen?
Ondertussen werd belangrijk nieuws uitgebazuind, waarvan ‘het milieu’ de geruchten uiteraard
al lang had opgevangen. Op donderdag 16 april startte minister Dirk Van Mechelen (VLD) de
beschermingsprocedure op voor de onmiddellijke omgeving rond het Steen. De wettelijke bescherming van de volledige zone die overblijft van het voormalige burchtgebied zou in principe
het bodemarchief voorgoed veilig moeten stellen en georganiseerd archeologisch onderzoek
mogelijk moeten maken. Toch vult dit nieuws de oude rotten onder ons met enige achterdocht.
Waarom nu pas? Er moet bijna wel een (nauwelijks) verborgen agenda aan vastzitten.
Het is werkelijk onbegrijpelijk, dat het voormalige burchtgebied al niet wettelijk beschermd is
geworden bij de allereerste lijst van belangwekkende getuigen van het historisch patrimonium
die de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen destijds voor de stad Antwerpen heeft opgesteld. Naar aanleiding van de afbraak van de Sint-Jorispoort en de Kipdorppoort in de jaren 1865-1866 had secretaris J.B. Rousseau al een pleidooi gehouden voor het
algemeen behoud van monumentale restanten die de stadsevolutie markeren (les boulevards,
les remparts, les fossés, les portes d’une ville…). 4 Toen in 1936 het Steen ‘geklasseerd’ werd 5
als één van de belangrijkste monumenten van Antwerpen, had de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen toch tenminste de overblijfselen van de burchtmuur als éénzelfde geheel mogen beschouwen.
Nog minder begrijpelijk is, dat de waarlijk spectaculaire opgravingen door archeoloog-architect
2 COOPMANS (2009), p. 7.
3 COOPMANS (2009), p. 7.
4 H. STYNEN, De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van de monumenten- en landschapszorg in België 18351940, Brussel, 1998, p. 137.
5 Beschermd bij Koninklijk Besluit van 6 februari 1936.
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bb Projectarcheoloog Hans Nakken - Foto P. Maclot, 21 januari 2009

Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2009/2

9

Adelbert Vande Walle van 1952 tot 1961 niet meteen een bescherming van de volledige burchtzone voor gevolg gehad hebben.
Pas in 1976 kwam de bescherming als monument van de overblijfselen van de burchtmuur,
en dit ‘zowel de zichtbare als niet zichtbare gedeelten’, waarmee bedoeld werd de delen die
in de huizen ingemetseld geraakt waren. 6 Het feit dat daarbij de muurresten gekoppeld werden aan zeer specifieke huisnummers geeft juist aan, dat geen rekening gehouden werd met
eventueel nog ongekende ‘niet zichtbare delen’. Over de metershoge ondergrondse delen werd
niet expliciet gesproken, en over het bodemarchief er rond werd veilig gezwegen. Dit was dan
weer niet verwonderlijk: dit soort van strategische beschermingen speelt immers rechtstreeks
in het voordeel van de verkeerde partij, terwijl het patrimonium dient in alle eventualiteiten
beschermd te worden, niet de gebruiker!
Nog steeds verwonderlijk is dat zelfs bijna 30 jaar later het initiatief voor de spoedopgraving
van de middeleeuwse buitenkade van de burchtgracht - ongeveer 12 m lang segment midden in
het bouwblok tussen Burchtgracht, Peterseliestraat, Saucierstraat en Jordaenskaai - tijdens het
bouwverlof van 1988 moest uitgaan van een vrijwilligersvereniging, de Antwerpse Vereniging
voor Bodem- en Grotonderzoek. Ondanks het lange werfbezoek door de Antwerpse burgemeester
Bob Cools en de uitgebreide reportage op de 20 uur nieuwsuitzending van toenmalige BRT2
televisiezender bleef het bij een komkommertijdfeit, waarmee vooral meerdere kranten hun
voordeel deden. 7
Onverwacht teleurstellend was het ongeïnteresseerd koele onthaal van de leden van de Commissie voor Monumenten en Landschappen en de gedelegeerde inspecteur van de toenmalige
Rijksdienst voor Monumenten en Landschappen in de vroege jaren 1990 bij ons voorstel de
volledige zone van het voormalige burchtgebied principieel te beschermen. Het opzet daarbij was, telkens er intentie bestond voor een ingreep in de bebouwing en/of de bodem, een
wetenschappelijk deelonderzoek te kunnen eisen, waardoor het gebouwenbestand en het
bodemarchief minimaal zouden verstoord worden en op die manier geleidelijk aan onderzocht
zouden geraken.
Hieruit blijkt, dat zowel bevoegde ambtenaars als deskundige commissieleden driewerf schuld
treft voor het verlies dat de gemeenschap ondertussen heeft moeten lijden: gebrek aan kennis, gebrek aan belangstelling, en het ergst van al, gebrek aan integriteit. Want het grootste
gedeelte van de commissieleden behoorde tot het establishment van het bouwbedrijf en de
aard van hun beroep maakte dat ze onmogelijk zuiver in het belang van de historiciteit konden
oordelen. Ook behoorden velen tot de generatie en het soort dat nog totaal geen wetenschappelijke benadering had inzake onderzoek en behandeling van monumenten, laat staan inzicht
in de complexiteit van een archeologisch bodemarchief als het burchtgebied. Voor velen staat
archeologie trouwens nog steeds gelijk aan romantiek en anekdotiek. De bescherming van het
6 Beschermd bij Koninklijk Besluit van 2 september 1976.
7 E. WARMENBOL, ‘Noodopgravingen aan de Burchtgracht (1988). Nieuwe gegevens over de Antwerpse burcht.
Eerste verslag’, Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, 1989/1, p. 1-23.
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burchtgebied werd daarom aangevoeld als een bedreiging voor mogelijkheden, als hypotheek
op elke ‘vernieuwing’, en bovendien simpelweg onnodig.
Was er toen werk van gemaakt, had de evaluatie van het potentieel van het Antwerpse burchtgebied vandaag al véél verder gestaan en was er veel minder energie verspild aan de strijd
voor onderzoek.
Het blijft toch intriest dat het zoveel energie heeft moeten kosten om de afgelopen opgraving
georganiseerd te krijgen. 8 Het eerste Cultuur Historisch Esthetisch Rapport – voor een terrein
in het bouwblok ten noorden van de Zakstraat – is tijdens de zomer van 1999 ingediend, 9 het
tweede – voor het terrein in het bouwblok ten zuiden van de Zakstraat – in 2000, 10 maar beide
naar aanleiding van reeds voorgestelde bouwaanvragen, en niet voorafgaand aan een ontwerpconcept, zoals dat logischerwijze hoort. Ondanks het rapport werd de waardevolle bebouwing
op de grachtvulling zonder meer gesloopt. 11 Dit is niet echt verwonderlijk, aangezien zelfs de
als monument beschermde burchtmuur al tijdens de opgravingscampagne bij onvoorzichtig
machinale uitgraving beschadigd werd, zonder dat daarvoor een proces-verbaal lijkt opgesteld
te zijn of de verzekering aangesproken. Het is nu maar de vraag of er tijdens de komende beschoeiingwerken van de bouwput en het ondergraven van de muur zelf, vanuit de federale en
stedelijke diensten Monumentenzorg voldoende toezicht voorzien is op de bescherming van
de integriteit van dit unieke monument.
Zelfs bij de viering van 50 jaar stadsarcheologie in Antwerpen in 2002, lanceerde pionier Vande
Walle aan het eind van zijn lange leven nogmaals een oproep: ‘de officiële erkenning van deze
archeologische zone’ leek voor hem ‘op zijn minst een primordiale zaak, zowel op stedelijk vlak
als in internationaal perspectief’ en hij verwees daarbij naar de succesvolle inspanningen die
in twee vergelijkbare sites langs de Schelde gedaan waren, met name in Ename en Valenciennes (Frankrijk). 12 Waarom heeft de stad deze gelegenheid toen niet aangegrepen? De titel van
de programmabrochure bij deze academische zitting en studienamiddag was niet toevallig
Vijftig jaar stadsarcheologie in Antwerpen. Wat nu? In het voorwoord had toenmalig bevoegde
schepen Eric Antonis het dan wel over ‘de bedoeling de bakens voor de toekomst uit te zetten’,
maar tevens over ‘het spanningsveld tussen de rol van de archeologie in de ontwikkeling van
de ruimte en de realisatie van bouw- en infrastructuurprojecten enerzijds en de groeiende
belangstelling voor het cultureel erfgoed anderzijds.’ De ‘vanzelfsprekende integratie’ van de
8 P. MACLOT, ‘S.O.S. Bodemarchief middeleeuws Antwerpen!’, Info Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, 2004/3, p. 5-9.
9 P. MACLOT, Bouwblok Jordaenskaai-Burchtgracht-Zakstraat. C. H. E. Rapport Historische Binnenstad Antwerpen
ten behoeve van een nieuwbouwproject, Onuitgegeven rapport, Antwerpen, 1999, 95 p.
10 P. MACLOT, Bouwblok Jordaenskaai-Vleeshuisstraat-Burchtgracht-Zakstraat. C. H. E. Rapport Historische Binnenstad
Antwerpen ten behoeve van een nieuwbouwproject, Onuitgegeven rapport, Antwerpen, 2000, 93 p.
11 P. MACLOT, ‘De voormalige Vleeshhalle Sint-Jan. Van Halle à la Viande op de gedempte burchtgracht tot Rhenania
Huis aan de rechtgetrokken Scheldekaaien’, Bulletin Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, 2002/2,
p. 1-52.
12 A.VANDE WALLE, ‘Het vroegste grootschalig stadskernonderzoek naar middeleeuws Antwerpen, 1952-1961’, Vijftig
jaar stadsarcheologie in Antwerpen. Wat nu?, Antwerpen, 2002, p. 10-11.
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beide die hij voor ogen had is ondertussen niet echt aan bod gekomen. Uiteraard kan dit ook
niet, zolang ze in het beleid niet als evenwaardig beschouwd worden.
Schijnbaar moest eerst met voldoende duidelijke materiële restanten bewezen worden dat het
voormalige burchtgebied potentieel ook een sexy kantje in zich had, vooraleer het beschermingsvoorstel terug op tafel mocht komen. Maar eerlijk: ging het er eigenlijk niet eerder om
eerst de toelatingen voor nieuwbouwprojecten goedgekeurd te weten, zodat deze bescherming
de bouwpromotoren en het ‘stimulerende’ stedelijke overheidbeleid geen haar in de weg zou
zitten? Achteraf kon dan uitgepakt worden een zogenoemd hedendaagse architectuur, ontworpen ‘met respect voor de unieke, als monument beschermde middeleeuwse stadsmuur’. Zoals
verwacht ligt het discours in de pers duidelijk in die lijn13.
De subsidiëring van de restauratie van enkele voor het publiek zichtbaar behouden vrijstaande
delen van de oude constructie is dan mooi meegenomen. Kwestie van de belastingbetaler ‘iets
terug te geven’ uit zijn eigen zak, kwestie van de Antwerpenaar ‘iets terug te geven’ wat hem
eigenlijk legitiem toekomt: zijn eigen patrimonium. In beide gevallen wordt de burger in de
zak gezet.
Antwerpen is dus niet van ‘A’.
De kaai, archeozone op het randje?
Zijn de belangwekkende recente opgravingen de rechtstreekse aanleiding geweest tot het terug
op tafel leggen van de bescherming van het bodemarchief van het Antwerpse burchtgebied,
de nakende heraanleg van de Scheldekaaien is ongetwijfeld het hete bord soep dat nu dreigt
opgediend te worden. Zowel Stad als Vlaamse Gemeenschap wil de discussie en problemen
voor zijn: een bescherming klinkt integer, zorgt voor een bruikbaar alibi, kan voor betoelaging
zorgen en geldt bovendien eventueel als een stok achter de deur bij de legitieme beoordeling
van projecten. ‘Bij alle plannen die in dit gebied worden ontwikkeld, zal voortaan rekening
moeten worden gehouden met de archeologische ondergrond’. ‘In het dossier van de heraanleg
van de kaaien zal dit zeker gelden.’ 14 Maar onderhand is duidelijk, dat een bescherming door
overheden gebruikt wordt naar eigen goeddunken: de interpretatie van het statuut van een
beschermd monument kan immers zeer breed uitgerekt worden, zodat er nauwelijks nog wat
van de essentie overschiet.
Zo is het Steen een beschermd monument, net zoals trouwens de hangars aan weerszijden

13 COOPMANS (2009), p. 4-7. Woordvoerster Sophie Deprez: ‘Wij behouden de muur en bouwen er een complex
rond… Dé blikvanger wordt de burchtmuur. Voorbijgangers zullen hem blijven zien door een traliewerk aan de kant
van de Zakstraat. En hoewel het binnenplein eigenlijk privé is, hebben we wel een afspraak met de stadsgidsen: als zij
mensen langs de ruien leiden, mogen ze onder begeleiding van de gids iets dichterbij komen kijken.’ Het architectenbureau Crepain Binst Architecture heeft ‘van het ontwerp een eerbetoon en een statement gemaakt. De burchtmuur
hebben ze met veel plezier geïntegreerd in een nieuwbouwproject. Een ode aan de geschiedenis van de stad en tegelijk
een bewijs dat het nietsontziende imago van projectontwikkelaars niet altijd klopt. Het is niet zomaar met de grove
borstel erdoor en iets nieuws zetten. Je kunt cultuur wel degelijk meenemen in een nieuwbouw. Het plan is tot in de
kleinste details uitgepuurd…’
14 ‘Bescherming voor Antwerpse burcht’, De Standaard /Cultuur & Media, 17.4.2009, p. 25.
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aa De opgraving in zijn kaaiencontext - Foto P. Maclot, 26 maart 2009

bb De Laatste Dag - Foto P. Maclot, 31 maart 2009
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ervan langsheen de kaaien (de zuidelijke 1885-1886 en 1887-1889 de noordelijke). 15 Dat
belet de stad niet, deze middeleeuwse gevangenis te degraderen tot sfeerschepper voor een
goedkoop kinderamusement, en schaamteloos de afbraak te argumenteren van enkele van de
stapelplaatsen en zo een bres te slaan in een monumentaal geheel.
Nu archeologie wat in de belangstelling staat, waarom ze niet gebruiken als alibi om de volledige kaaizone ‘vrij’ te maken van alle bebouwing, om ze althans tijdelijk als een archeosite
uit te baten? Er is trouwens al gesuggereerd de archeologen in een glazen kooi te kijk te zetten
terwijl ze aan het werk zijn, tevens om hén te beschermen tegen het publiek en het slechte
weer… Er wordt met andere woorden flink rondgevraagd naar ideetjes en ernstig gebrainstormd
over het potentiële verstandshuwelijk tussen archeologie en het kaaiproject !
Het bovengrondse burchtgebied bestaat ook nog !
Allemaal mooi, maar de goednieuwsshow van het versaste archeologische zand mag geen zand
in de ogen doen waaien, zodat we niet meer zien staan wat er ondanks alles bovengronds toch
ook nog overeind staat, zij het al langer hoe minder. 16
Terwijl nu plots aandacht lijkt te komen voor het bodemarchief van het burchtgebied als bakermat van Antwerpens ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis heeft de stad hopelijk ook
stilaan de bodem bereikt wat zijn monumentenbeleid betreft. Het is immers een beproefde
wetmatigheid dat iets pas in waarde stijgt naarmate het schaarser wordt. 17 En in die zin zou de
kentering onderhand wel al mogen gebeuren. De vraag is wanneer het moment van verzadiging
is aangebroken: wanneer zal voor ‘A’ trop teveel zijn? 18
Petra Maclot, 10 mei 2009

15 Beschermd bij Koninklijk Besluit van 17 juli 1981.
16 Destijds voerden de AVBG en de krakers van DAK actie voor het behoud van wat er tot recent nog overeind stond.
Zie in dat verband MACLOT, (2002), p. 1-52.
17 Vandaar ook mijn sluitzin ‘Zolang de voorraad strekt’, aan het eind van een betoog over bouwhistorisch onderzoek
en monumentenzorg in Antwerpen voor een publiek van buitenstaanders en/of buitenlanders, zowel professionelen
als liefhebbers.
18 Herlees in dat verband S. GRIETEN, ‘Het syndroom en de stad. Bedenkingen bij de omgang met het bouwkundig
patrimonium in Antwerpen’, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2009/1, p. 8-20, meer
bepaald p. 13-14.
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Het Steen herbestemd: geef Stadsarcheologie een vaste ankerplek
op de bakermat van de Antwerpse stadsgeschiedenis
Een aantal gemeenschappelijke bouwkundige referentiepunten, wat in de Angelsaksische traditie ‘landmarks’ heet, zouden onvervreemdbaar stadsbezit moeten zijn, en zonder enige twijfel
horen daarbij het Stadhuis, de Beurs, het Vleeshuis en het Steen. Maar onder het motto ‘Anders
is Beter’ herschikt en hernoemt de Stad Antwerpen sinds geruime tijd zijn diensten en musea,
waarbij allerlei ‘verschuivingen’ georganiseerd worden, wat resulteert in heel wat verhuizing
van mensen en materiaal. De oprichting van het onderhand beruchte Museum Aan de Stroom
is een zware financiële opgave, die lijkt gecompenseerd te moeten worden met het te gelde
maken door verhuur of verkoop van de gebouwen waarin onder meer kleinere musea gehuisvest
waren. Zo stond er een merkwaardig aantal prachtige historische gebouwen in de aanbieding:
daarvan is onder meer het complex van het voormalige Hôtel Du Bois en de Handelsbeurs aan
de Lange Nieuwstraat al aan een hotelketen overgedragen, rond de meesterwoning van ridder
Smidt van Gelder aan de Belgiëlei is het stil, maar nu komt het Mercator Orteliushuis aan de
Kloosterstraat erbij, zodat de stadsarcheologen die er gehuisvest zijn moeten verhuizen.
Ondertussen staat ook het Steen leeg, nu zijn functie als Scheepvaartmuseum opgeheven is.
Over de herbestemming van dit baken van de Antwerpse stadsgeschiedenis doet al geruime
tijd zeer onheilspellend nieuws de ronde1, maar wat de conclusies zijn van het onderzoek naar
de geschiktheid van de gepresenteerde herbestemming en hoe concreet de plannen onderhand wel zijn is niet bekend. De vraag is of de stad wel nood heeft aan een zuiver op kinderen
afgestemde en vooral commerciële bestemming met iets in de richting van ‘de Antwerpse
mythes en sagen’?
Dit beschermde monument is hét baken van de Antwerpse stadsgeschiedenis: als enig overblijfsel van de middeleeuwse burchtsite heeft dit icoon van 1864 tot 1952 bovendien het eerste
stedelijke Oudheidkundige Museum gehuisvest, en is het daarna tot onlangs nog het museum
voor maritieme geschiedenis geweest. Het kan toch niet zijn, dat nog steeds geen meer verantwoord en geïnspireerd initiatief op tafel gekomen is, waar zowel kinderen als volwassenen,
amateurs en wetenschappers, Antwerpenaars en toeristen, én het monument, én de geschiedenis
aan hun trekken kunnen komen!
In vermoedelijke volgorde staan er in de onmiddellijke toekomst enkele sterk met elkaar
verknoopte dingen te gebeuren, die voor de Antwerpse stadsgeschiedenis en de toekomstige
levenskwaliteit van de Scheldestad van ingrijpende betekenis zijn:
- Zeer binnenkort staat de dienst archeologie op straat, zonder definitieve ankerplek in zicht
- Het als monument beschermde Steen, bakermat van het burchtgebied is aan herbestemming toe
- Hopelijk spoedig is het Antwerpse voormalige burchtgebied definitief beschermd
- Onderhand vereist de heraanleg van de Scheldekaaien grootschalig archeologisch onderzoek
1 S. GRIETEN, ‘Het taboe is van ‘A’’, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2007/1, p.
8-10. S. GRIETEN, ‘Waarheen met het Steen?’, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis,
2007/4, p. 2-3. S. GRIETEN, ‘Het syndroom en de stad. Bedenkingen bij de omgang met het bouwkundig patrimonium
in Antwerpen’, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2009/1, p. 13-14.
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De ideale bestemming ligt met andere woorden voor de hand: geef Stadsarcheologie voor eens
en voor altijd de plek die haar toekomt en installeer haar in het Steen! Gezien de overvloed
aan nog vele andere argumenten ten gunste is dit een steengoed idee dat ernstige overweging
verdient.
Petra Maclot, 11 mei 2009

‘Les souterrains. - caves et cachots’,
in: F s-Eugène Bolsaie, ‘Souvenirs historiques. Le Steen d’Anvers’, Brussel, 1888, p. 84
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Het pand in verbouwing
(7 mei 2009, foto auteur)
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Een monument op de weegschaal.
De verbouwing van het pand Kaasrui 2-4
Sinds enkele weken 1 ondergaat het op de Kaasrui 2-4 gelegen pand waar sinds 1957 slagerij
Buysse gehuisvest is, een ingrijpende verbouwing. Het hoeft geen betoog dat het om een belangwekkend en waardevol pand gaat: alleen al de ligging, in het verlengde van de Grote Markt
en dus in het hart van het historische stadscentrum, suggereert een bouwgeschiedenis die veel
verder teruggaat dan wat er in de schaarse literatuur over vermeld is. Volgens de Inventaris van
het cultuurbezit 2 gaat het terug tot kort na 1562 – toen een brand blijkbaar niet alleen het
huis De Vier Gekroonden, eertijds de ambachtskamer van de Metselaars vernielde, maar ook
schade toebracht aan de omgevende bebouwing. Het huis, een samenvoeging van het pand
met de ambachtskamer (rechts) en een aanpalende woning, kreeg een kostbare bekleding in
zandsteen, en werd gemoderniseerd met een gevelbekroning waarvan met name het timpaan
met oeil-de-boeuf in het oog springt. Deze ingreep wordt vooralsnog in 1708 gesitueerd, 3 en
in architectuurhistorisch opzicht zou de gevel aansluiten bij wat in de vigerende literatuur
omschreven wordt als classicerende barok of door het Franse classicisme beïnvloede barok, een
stijl die in Antwerpen in de eerste helft van de 18de eeuw een beperkt aantal toepassingen
heeft gekend. 4
De begane grond werd in 1937 aangepast tot winkelpui, met een typerende bekleding van keramische tegels: grote bruine voor de omlijsting van de pui, kleinere van dezelfde kleur voor de
omlijsting van deur, ramen en keldermonden, en beige voor de invulling van de velden. Dergelijk
architecturaal gebruik van keramische tegels, hier zowel functioneel ingezet voor dorpels en
dagkanten, als gericht op accentuering van zones in een gevel, kwam in het interbellum veelvuldig voor, en met name de vormgeving van winkelpuien werd op die manier uitgevoerd. 5 In
Antwerpen zijn nog tal van toepassingen aan te wijzen, waarvan er verschillende te vergelijken
1 Het huidige artikel werd afgesloten op 11 mei 2009.
2 Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, 3na. Stad Antwerpen, Gent,
1976, p. 155. Voor enkele data in het huidige artikel werd ook gebruik gemaakt van A. Anseeuw en B. De Wachter, De
Vier Gecroonde, Kaasrui 2-4 te Antwerpen, 3 dln., proefschrift 1ste Master Monumenten- en Landschapszorg Hogeschool
Antwerpen – Hoger Instituut voor Architectuurwetenschappen Henry Van de Velde, 2007 (ex. Bibliotheek Departement
Cultuur – Provinciebestuur Antwerpen).
3 De in Bouwen door de eeuwen heen genoemde datering 1708 is niet bevestigd door het door Anseeuw en De
Wachter in 2007 uitgevoerde onderzoek (cf. noot 2)
4 M. De Muynck-Manderyck m.m.v. A. Linters, ‘Evolutie van de bouwkunst te Antwerpen’, in Bouwen door de eeuwen
heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, 3nb. Stad Antwerpen, Gent, 1979, p. XXXVIII-XXXIX. Het
vroegst te dateren voorbeeld is de 1698 gedateerde achtergevel van de tuinvleugel van het zogenaamde MercatorOrteliushuis in de Kloosterstraat (ibid., p. 183-184 (met afb.). De combinatie timpaan met oeil-de-boeuf komt het
eerst voor in de Kaasrui (1708; datering onder voorbehoud, cf. noot 3), en later in onder meer de bekroning van het
Kolveniershof (1742).
5 Een toepassing in de sociale woningbouw betreft het door architect Gustaaf Fierens ontworpen modernistisch
woningblok uit 1939 aan de Nationalestraat. Cf. daarover S. Grieten, ‘Modernistisch woningblok Nationalestraat van
achitect Gustaaf Fierens (1881-1962) acuut bedreigd’, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2008/2, p. 14-21.
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zijn met de pui op de Kaasrui. De evaluatie van dergelijke toevoegingen uit het interbellum
en daarna aan historische monumenten ligt heden ten dage anders dan in 1976, toen in de
Inventaris van het cultuurbezit bij de beschrijving van het pand in de Kaasrui nog sprake was
van een ‘storende bekleding van faïencetegels en brede winkelramen’. 6
Het gebouw werd op 2 september 1976 beschermd als monument, hoewel de bescherming
enkel slaat op gevels en bedaking. Dergelijke oudere beschermingen houden risico’s in voor de
historische interieurelementen van tal van historische panden in de binnenstad, al verdienen ze
evengoed een zorgzame omgang. 7 In Antwerpen kan voor dit soort situaties – een combinatie
van beschermde en niet-beschermde elementen in één geheel – de CHER-verplichting voor
de niet-beschermde onderdelen soelaas brengen, en in die zin kan de aanpak van de huidige
verbouwing een interessante casus zijn voor een praxis van monumentenzorg, die gebruik
maakt van het voorhanden instrumentarium. 8 Het is ons weliswaar niet bekend of hier een
dergelijk CHER, toegespitst op het niet beschermde interieur, is uitgevoerd. Inmiddels zijn de
sloopwerken bezig. Het valt nog te bekijken hoe het monument uit de verbouwing zal tevoorschijn komen, al stemmen de aanblik van een stortkoker en een wegrijdende vrachtwagen met
overvolle container toch tot nadenken.
Stefaan Grieten

Begane grond van het pand Kaasrui 2-4, vóór aanvang van de werken (maart 2008, foto WS)
6 Cf. noot 2. Een gelijkaardige pui bevindt zich in de Prinsesstraat (huisnummer 6).
7 Bij een vorige gelegenheid werd deze problematiek al ten berde gebracht. S. Grieten, ‘Het syndroom en de stad.
Bedenkingen bij de omgang met het bouwkundig patrimonium in Antwerpen’, in Infoblad Antwerpse Vereniging voor
Bouwhistorie en Geschiedenis, 2009/1, p. 18-19.
8 Een Cultureel, Historisch en Esthetisch Rapport heeft per definitie betrekking op niet-beschermd patrimonium.
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Afvoer van bouwpuin en interieuronderdelen (7 mei 2009, foto auteur)

20

Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2009/2

Nakende sloop van vijf herenhuizen op de Italiëlei
De Standaard publiceerde op 6 maart van dit jaar een artikel over de geplande nieuwe huisvesting van De Lijn Antwerpen, naast het huidige kantoorgebouw van De Lijn. 1 Om dit project te
realiseren, zouden de 5 herenhuizen waar het Van Celstinstituut in ondergebracht is, gesloopt
worden. Projectontwikkelaar I.D.Invest zou volgens het artikel in samenspraak met Van Celst
moderne kantoren en appartementsgebouwen construeren. Daarmee wordt een stukje schoolgeschiedenis weggeveegd, zo stelt het krantenartikel.
Het verlies speelt zich echter ook af op het niveau van het monumentaal erfgoed zelf. De vijf
herenhuizen zijn elementen van de oorspronkelijke bebouwing van de Italiëlei, en in die zin
onderdelen van een imposant netwerk van 19de-eeuws monumentaal patrimonium in Antwerpen, dat tot nu toe te weinig bestudeerd en zeker onvoldoende gevaloriseerd werd. De leien,
een belangrijke component van dit netwerk, zijn indertijd aangelegd naar het voorbeeld van
de Weense Ringstrasse, als een typisch laat-19de-eeuwse ringboulevard met monumentale
ankerpunten, zoals het Koninklijk Atheneum, het Gerechtshof en de Nationale Bank, om er
maar enkele te noemen. Daar sloten andere monumenten en complexen, zoals de dierentuin,
het centraal station, de opera en het stadspark, inhoudelijk en ruimtelijk op aan. Dit geheel
vormde het decor van het sociale en culturele leven van de Antwerpse burgerij uit de belle
époque. Het leeuwendeel van de bebouwing bestond evenwel uit monumentale herenhuizen,
zoals de vijf exemplaren die blijkbaar momenteel moeten verdwijnen. Het hier kort geschetste
patrimonium is al zwaar gehavend. Het stadspark is nog maar net - én voorlopig - door het
oog van de naald gekropen, nu de beschermingsprocedure gestart is na luid protest tegen
de ondoordachte renovatieplannen die de stad in petto had. Zeker ook het bestand van de
particuliere bebouwing, waarvan de vijf herenhuizen uitstekende voorbeelden zijn, is in het
verleden onbarmhartig gesloopt en verminkt, en deze tendens gaat tot op heden onverminderd
voort, in die mate dat het karakter zelf van deze typerende bebouwing aan de leien zwaar in
het gedrang is. Voor de strook Italiëlei van Kipdorpbrug tot Paardenmarkt zijn er aan stadszijde
nog een twintigtal panden bewaard - of nog niet gesloopt, zoals men wil. Aan de overzijde is
het voor dezelfde strook nog minder gesteld. 2 Meer dan eens hebben dergelijke herenhuizen
plaats geruimd voor meer moderne panden, die op zich zeker aandacht verdienen en architectuurhistorische waarde hebben. 3
De vijf herenhuizen van het Van Celst-Instituut (huisnummers 90, 88-86, 82, 80 en 78-76)
vormen een coherente bebouwing, slechts onderbroken door een appartementsblok. Voor het
algemene monumentale karakter van de betreffende strook Italiëlei zou sloop van deze herenhuizen een zware slag betekenen. Bovendien rijst hier een andere kwestie die betrekking
heeft op het monumentenbeleid in Antwerpen. Betreffende huizen liggen immers in een gebied
1
2
3

‘De Lijn Antwerpen centraliseert veiligheidsdiensten’, in De Standaard, 6 maart 2009, p. 24 (editie Antwerpen).
Conclusie van een controle, door schrijver dezes ter plaatse uitgevoerd op 10 mei 2009.
Bij wijze van voorbeeld kan het interbellum appartement met huisnummer 110 genoemd worden.
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met een CHER-verplichting. De bestaande reglementering ter zake schrijft bij verbouwingsof sloopprojecten een Cultureel, Historisch en Esthetisch Rapport voor, geschreven door een
onafhankelijke deskundige, waarin objectief wordt vastgelegd binnen welke krijtlijnen tot
ingrepen kan overgegaan worden. Of dergelijk CHER hier ook gemaakt is, en wat daarvan de
conclusie was, blijft een groot vraagteken. 4 Hoe het de vijf herenhuizen zelf nog vergaat, zal
na het huidige schooljaar wel duidelijk worden.
Stefaan Grieten

4 Tot twee keer toe werd de vraag gesteld aan schepen Philip Heylen, bevoegd voor monumentenzorg, maar tot op
heden (10 mei 2009) is geen enkele reactie bezorgd.
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Verslag statutaire vergadering van 9 maart 2009
De vergadering van 9 maart 2009 vond plaats in Salons Arcadia (met hartelijk dank aan
Mevrouw Warmenbol voor het opnieuw ter beschikking stellen van de zaal!). De vergadering
omvatte de volgende punten:
1. Voorlezing van het verslag van de algemene vergadering van 25 februari 2008.
2. Voorlezing van het financieel verslag 2008 ter goedkeuring door de
algemene vergadering.
3. Samenvatting werkjaar 2008.
4. Prognose 2009.
5. Vragen en opmerkingen van de leden.
1. Samenvatting jaarvergadering van 25 februari 2008
De jaarvergadering van 25 februari 2008 vond plaats in restaurant Via-Via (Wolstraat 43). De
vergadering omvatte de volgende punten:
-- voorlezing van het verslag van de jaarvergadering van 26 februari 2007.
-- voorlezing van het financieel verslag 2007 ter goedkeuring door de algemene vergadering.
Inkomsten: 2184,30 euro; uitgaven: 1147,02 euro
Het verslag werd goedgekeurd.
Samenvatting werkjaar 2007
Lezingen
26 februari 2007: Tim Bellens, ‘De activiteiten van de Antwerpse archeologische dienst’.
4 juni 2007: Anne-Mie Havermans (avondwandeling op de begraafplaats Schoonselhof),
‘Architecten en Architectuur op het Schoonselhof’.
29 oktober 2007: M. Hendrickx, ‘Nieuwe sporen van Antwerpse houten gevels’.
Ledenwerving
De AVBG was in juni 2007 op het ‘Ramblas’-buurtfeest op het Klapdorp; we hadden er een
standje voor het huis van AVBG-lid Tim Bisschops, en konden er een tiental nieuwe leden
aantrekken.
Op het buurtfeest verzamelden we handtekeningen voor een petitie waarbij aandacht werd
gevraagd voor het unieke belang van de opgravingen aan de Burchtzone, en een voldoende
lange opgravingstermijn werd geëist, begeleid door een grondige publiekswerking en effectieve en snelle publicatie van de wetenschappelijke resultaten.
Tijdens het buurtfeest ging overigens het nieuwe logo in première.
Naar aanleiding van de naamsverandering nam Tim Bisschops ook het inititatief 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:
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bezoekers kunnen er dingen op posten, commentaar geven enzovoort. Tim Bisschops is
webmaster. 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 2007 werd in een groot aantal panden onderzoek verricht:
Klapdorp 69: opmeting gevel, documentering telmerken. N.a.v. dit onderzoek werd ook 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 acanthusbalksleutels (1564) ontdekt.
Hendrik Conscienceplein 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 29Sudermantraat 14, Gorterstraat 19, Falconrui 45 en Venusstraat 52.
Prognose 2008
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.
Ter gelegenheid van de geplande voltooiing van de restauratie van pand Doesburg (hoek
Zirkstraat-Hofstraat) door architect Lou Janssen voorziet de AVBG in de loop van de maand
juni ter plaatse een opendeurdag.
Na het verschijnen van het Bulletin 2005/1 plant de vereniging in de loop van 2008 nog
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twee bulletins. Verder zal gewerkt worden aan de uitgave van het onderzoekswerk van Gil
Degueldre.
De AVBG werkt mee aan het project Herenigd Erfgoed (cf. inventarisatie en onderzoek naar
de herkomst van architectuuronderdelen uit Antwerpse Musea).
Herverkiezing bestuur en kandidatuurstelling Tim Bisschops
Het bestuur stelde zich herkiesbaar, met uitzondering van Pieter Oomen, die om persoonlijke
redenen ontslag nam. Tim Bisschops was kandidaat-bestuurslid. Tim werkt aan het Centrum Stadsgeschiedenis van 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 zich
ook bezig met de problematiek van historische GIS-kaarten. Het bestuur werd herkozen; de
kandidatuur van Tim Bisschops werd unaniem aanvaard.
2. Financieel verslag 2008
IN:
Lidgelden 2008: 1.420 e
Lidgelden andere jaren (vroegere jaren en voor 2009): 200 e
Verkoop publicaties: 110,16 e
Subsidies: 520,18 e
UIT:
Bulletin: 944,72 e (= drukken en verzending van 2 bulletins)
Info:
396,44 e (drukken en verzending van 4 infobladen)
Werking: 614,42 e (vnl. verzekering (ca. 50 e), coördinatie statuten (ca. 100 e),
bankkosten (107,73 e), verlenging web (27,83 e),
receptie, huur zaal en sprekers (180 e)
RESULTAAT 2008:
IN:
3.290,34 e
UIT:
2955,58 e
TOTAAL: 334,76 e
Het verslag werd goedgekeurd.
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3. Samenvatting werkjaar 2008
Lezingen
25 februari 2008: Tim Bellens: ‘Archeologisch onderzoek in Antwerpen in 2007’.
12 mei 2008: Wim Strecker: ‘De AVBG op de Meir, een kijkoperatie’.
18 juni 2008 (i.s.m. AVRA): Davy Herremans: ‘De castrale zone van Antwerpen: een alternatieve
chronologie’.
15 december 2008: Tim Bisschops: ‘Antwerpse huizenonderzoek en historisch GIS’.
Publicaties
4 infobladen (ook in mailvorm), met aandacht voor een tentoonstelling in het Rockocxhuis over
de Groote Schalie Loove, het verdwenen Magazijn Nieuwland in de Korte Brilstraat, de achtergevel van het Horta’s Magasins de la Bourse, het modernistisch woningblok van Gustaaf Fierens
in de Nationalestraat, vondsten in de Rode Spiegel, (hoek Zirkstraat-Korte Doornikstraat), de
verdwenen interieuronderdelen in Grote Markt 42 (Gulden Treft), de archeologische opgravingen
aan de Jordaenskaai-Burchtgracht en het congres over Huizenonderzoek en Stadsgeschiedenis
in Brugge.
Bulletins: de bulletins 2005/2 (Paludanus, kasteel d’Ursel, pand Nachtegael) en 2006/1 (Doesborch)
Opendeurdag
De vereniging organiseerde op zaterdag 13 september 2008 in samenwerking met architect Lou
Janssen een opendeurdag in het pand Doesborch (hoek Hofstraat-Zirkstraat), met rondleiding, receptie en een kleine tentoonstelling. De opendeurdag leverde ook een aantal nieuwe leden op.
Onderzoek
In 2008 werd o.a. onderzoek verricht in de volgende panden:
Gulden Treft (Grote Markt 42). Dit pand, dat het voorwerp was van zeer zware verbouwingswerken, werd door de vereniging gedocumenteerd en opgemeten. Tijdens dit onderzoek werd
onder een reeks witsellagen een console met goudbeschilderde initialen op een rode achtergrond
ontdekt. De initialen verwijzen naar de vroegere eigenaar Nicolaes de Coninck.
Cleyne Crauwel (Oudemansstraat 30-32). Tijdens de afbraak van dit erg vervallen pand konden
vier moerbalken worden gedocumenteerd die duidelijk onderdeel vormden van een houten gevel.
Twee koppen van moerbalken, met fragmentaire sporen van rode en andere beschilderingen
konden worden gerecupereerd.
Rode Spiegel (hoek Zirkstraat-Korte Doornikstraat). Tijdens renovatiewerken aan dit pand werden
op moerbalken, kinderbalken en zelfs delen van de beplanking sporen van Renaissance-decoratie
ontdekt. De versiering van één balksleutel bleek zelfs volledig intact. Er werden eveneens aanwijzingen gevonden voor een vroegere houten gevel.
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Waarnemingen
Naast occasionele waarnemingen her en der in de binnenstad konden diverse AVBG-bestuursleden eveneens meer uitgebreide waarnemingen verrichten.
Op uitnodiging van de eigenares kon een bezoek worden gebracht aan het ‘Zwanepand’ (Vlasmarkt 18-20).
Het 15de-eeuws pand Stortbuerse (Klapdorp 69) werd door eigenaars Tim Bisschops en Joke
Roggemans verder onderzocht.
N.a.v. de studie over het pand Doesborch werd een avondlijk bezoek gebracht aan het buurpand
Ossehooft, de voormalige woning van de bekende stadsgids G. Van Cauwenbergh.
Twee bestuursleden brachten op uitnodiging een bezoek aan Minderbroedersrui 31, een vrij
oud en groot pand waarvan de laat-19de-eeuwse decoratie op de benedenverdieping goed
bewaard is. Voor de restauratie werd verwezen naar de afdeling conservatie/restauratie van
de Artesis Hogeschool.
Er werd ook een kort bezoek gebracht aan het pand Lange Doornikstraat 10-12.
Medewerking aan acties
Verschillende bestuursleden ondertekenden een open brief aan het stadsbestuur waar aandacht
wordt gevraagd voor de historisch-landschappelijke waarde van het Stadspark, dat in de visie
van het stadsbestuur zou moeten worden ‘aangepast aan de moderne noden’.
Digitalisering AVBG-publicaties
In 2008 werd gestart met het digitaliseren van uitgeputte Bulletins. In december 2008 konden
al de digitale versies van dertig bulletinartikels op de AVBG-website geraadpleegd en gedownload worden. Ook zijn – met uitzondering van het meest recente nummer – alle sinds 2005
verschenen Infobladen op de site te downloaden.
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4. Prognose 2009
Lezingen
In samenwerking met het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis zal Annemie De Vos op
dinsdag 2 juni 2009 op de Stadscampus een lezing verzorgen over het project Herenigd erfgoed
- Antwerpen (HERA). Wim Strecker zal mogelijk een lezing geven over Antwerpen in 1860, aan
de hand van een detailkijk op de Fierlantsfoto’s.
Publicaties
Er worden minstens twee nieuwe bulletins gepland. Mogelijke thema’s: Grote Markt 27, 29 en
42; een artikel over de impact van het pand de Haeghe op de noordelijke Reyndersstraat; twee
artikels over modernistische architectuur (Gustaaf Fierens, Alfons Francken, Léon Stynen).
Medewerking aan initiatieven
De vereniging zal desgevraagd en ook uit eigen initiatief verder informatie aanleveren aan pers.
Verdere medewerking aan het HERA-project wordt eveneens in het vooruitzicht gesteld.
Project G. Degueldre
De vereniging zal in 2009 de publicatiemogelijkheden van het grootschalige onderzoekswerk
van G. Degueldre verder evalueren.
AVBG-website
Het is de bedoeling om in 2009 verder te gaan met het digitaliseren van bulletins. Ook zal
op de AVBG-website het laatste deel van de ‘Kroniek van Antwerpen’ worden gepubliceerd.
Deze kroniek, die eertijds op de website ‘Beeld en Document” stond, werd opgesteld door
AVBG-bestuurslid Wim Strecker en biedt een uitgebreid overzicht van de gebeurtenissen met
betrekking tot Antwerpen, vanaf de Gallo-Romeinse periode.
Ook in 2009 hoopt de AVBG een belangrijke rol te kunnen spelen in het verspreiden van informatie en kennis over de Antwerpse (bouw- en architectuur-)geschiedenis en archeologie. Het
bestuur doet een warme oproep aan de AVBG-leden om onder meer vondsten, erfgoednieuws,
datasets of onderzoeksresultaten te melden en/of aan te bieden voor publicatie in het Infoblad,
het Bulletin of op de website. Ook opmerkingen en suggesties in verband met het opzet en de
inhoud van deze drie media worden bijzonder gewaardeerd.
5. Vragen en opmerkingen van de leden
De modaliteiten bij de eventuele organisatie door AVBG van een ruientocht werden besproken.
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