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Agenda

Maandag 5 oktober 2009, 20 uur, geleid bezoek
‘Een avondlijke exploratietocht in Sint-Joris,
thuis bij beeldhouwer-bouwmeester Cornelis Floris’
door Petra Maclot
Locatie: Everdijstraat 35, 2000 Antwerpen.
Het recente bouwhistorische onderzoek van het voormalige schoolcomplex aan de Everdijstraat gaf de kans om nader kennis te maken met het gebouw met de intrigerende
maniëristische straatgevel. Dat het linker van de drie afzonderlijke 16de-eeuwse panden
ooit het woonhuis met atelier was van de vermaarde Antwerpse familie Floris was sinds
lang bekend. Maar in de jaren 1850 was de sociaal geëngageerde gouverneursdochter
Constance Teichmann (1824-1896) enkel begaan met het onderricht van arme kinderen en
bij de ingrijpende 19de-eeuwse verbouwing tot school werd dit oude kunstenaarshuis zwaar
aangepakt. Toch blijkt er voldoende interessants over te blijven om de trouwe en leergierige
AVBG-leden mee te tronen op een avondlijk bezoek aan een alles bij elkaar merkwaardig
geheel dat getuigt van de heel eigen gedrevenheid van enkele Antwerpse figuren.
Opgelet: Het gebouw is stevig, volledig bereikbaar met veilige (school)trappen, en recent
zelfs ‘opgeruimd’, maar Floris bezat geen elektriciteit: er zijn dus lampen noch bel.
Breng daarom een zaklamp mee en kom op tijd.

Foto Wim Strecker, 2 juli 2007
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De ontpleisterde gevel, met vervangen schrijnwerk - Foto. P. Maclot, 4 september 2009
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Wat gebeurt er achter de gevel van Venusstraat nr. 33 in de voormalige
woning van Boerentorenarchitect Jan/Jean Robert Vanhoenacker?
Succesvolle inwijkeling
Jan Robert Vanhoenacker was eigenlijk een Kortrijkzaan (Kortrijk 7.3.1875 - Antwerpen
22.11.1958), die in zijn geboortestad al een opleiding in houtsnede en schrijnwerkerij achter
de rug had, toen hij in Antwerpen gelegerd raakte, en daar van 1895 tot 1898 in zijn vrije uren
bouwkunde was gaan studeren aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Ongetwijfeld
heeft hij in die periode bij het verkennen van de buurt door de Venusstraat gelopen en heeft
hij er de statige huizenrij gezien in de ruime bocht aan de oostelijke straatkant.
Vanhoenacker zou stage gelopen hebben bij één van zijn professoren, architect Ernest Dieltiens (1848-1920) en ook diens medewerker geworden zijn. Maar al vanaf 1900 richtte hij
in Kortrijk zijn eigen bureau op, dat tot 1914 zeer bedrijvig was. In 1902 startte hij ook in
Antwerpen een praktijk op, waar hij samen met John Van Beurden (1880-1967) in 1913 een
nieuwe Diamantbeurs ontwierp, een beaux-artsgebouw dat pas in 1920 voltooid zou raken
en nog steeds in gebruik is. Na de Eerste Wereldoorlog associeerden de beide zich met Jos
Smolderen (1889-1973), waarop het trio zich volop richtte op wederopbouwprojecten in de
zwaar geteisterde Westhoek. Ook in Antwerpen haalde het bureau verscheidene grootschalige
projecten binnen, zoals onder meer het nog steeds functionerende sociale woningcomplex aan
het Kiel (1921-1925).1
Uiteraard is van hun werk de eerste Belgische en naar verluidt zelfs Europese wolkenkrabber
het allerbekendst: de Boerentoren die van 1927 tot 1932 tot stand kwam en sindsdien samen
met de kathedraal en het Centraal Station de Antwerpse skyline bepaalt, was een ontwerp in
monumentale art deco stijl, waarvoor Vanhoenacker en Smolderen samenwerkten met stadsarchitect Emiel Van Averbeke (1876-1946). Ook het Century Hotel aan de De Keyserlei is voor
vele oudere Antwerpenaar nog steeds een referentiepunt, en daarvoor werkten Vanhoenacker en
Van Beurden in 1929 samen met een ander succesvol duo, de architecten Vincent Cols (18901968) en Jules De Roeck (1887-1966). Na 1930 werd de samenwerking stopgezet maar nog tot
na de Tweede Wereldoorlog bleef Vanhoenacker actief, zij het vooral met wedstrijdontwerpen
en minder grote opdrachten.2
‘Werken, dienen en gelukken’ was zijn leuze geweest3. Maar heeft er zich ooit iemand afgevaagd
waar deze plaatselijke grootheid eigenlijk al die tijd gevestigd was en waar de tekentafel stond
waaraan de bouwmeester deze leuze waarmaakte? Een architectenwoning is van hem namelijk
1 De gegevens over opleiding, loopbaan en werk zijn geput uit: D. L[AUREYS], ‘Jan Vanhoenacker 1875-1958’, in: D.
LAUREYS (o.l.v.), Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, Antwerpen,
2004, p. 284-287. D. L[AUREY]S, ‘Vanhoenacker, Jan’, in: A. VAN LOO (o.l.v.), Repertorium van de architectuur in
België van 1830 tot heden, Antwerpen, 2003, p. 564-565.
2 Voor méér over de architecten met wie Vanhoenacker samenwerkte, zie in VAN LOO (2003): D. L[AUREY]S, ‘Cols,
Vincent’ en ‘De Roeck, Jules’, p. 216-217; A. W[ILLIS], ‘Dieltiens, Ernest’, p. 273; D. L[AUREY]S, ‘Smolderen, Josef’,
p. 509-510; F. S[TRAUVEN], ‘Van Averbeke, Emiel’, p. 548-549.
3 LAUREYS (2003), p. 564.
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niet bekend, en wegens de schaarsheid aan overgebleven stukken van zijn oorspronkelijke archief
evenmin of hij er misschien ooit een ontwierp, dat nooit tot uitvoering is gekomen.
Modern ontwerpen vanuit een historisch gebouw
Heel wat van Vanhoenackers bijzonder productieve 60-jarige loopbaan als ontwerper van telkens weer ‘moderne’ architectuur blijkt zich echter afgespeeld te hebben achter de gevel van
een 16de-eeuws pand waarvan de identiteit van de bouwmeesters wellicht nooit achterhaald
zal worden.
Vanhoenacker en Van Beurden waren gevestigd aan de Plantin Moretuslei 142, toen ze in 1921
van zakenman Ernest Draps de opdracht kregen voor een kleine verbouwing aan het grote
oude pand Venusstraat 33. Tot de kleine trapzaal naar de burelen op de verdieping werd aan
de straatkant van het raam rechts naast de poort een directe toegangsdeur met bovenlicht
gemaakt, en het bestaande trappenhuis werd naar deze nieuwe hal toe opengewerkt. Verder
werden op de verdieping aan de straatzijde de linker en middelste kamers samengevoegd door
een tussenwand met deur te verwijderen.4
In 1928 was Vanhoenacker van datzelfde pand eigenaar geworden en in de loop van het jaar
erna liet hij er naar eigen ontwerp ingrijpende verbouwingen aan uitvoeren. 5 Het ingediende
plan geeft enkel de plattegrond van de zolderverdieping en het aanzicht van de straatgevel
weer, de enige gedeelten waaraan wijzigingen gepland waren. Maar de opmetingstekeningen
van drie doorsneden vormen bijzonder waardevolle informatie voor de kennis van typologie en
bouwwijze van dergelijke grote panden. Met volledig behoud van de oude dakconstructie werd
toen de dakhelling aan de straat- en de binnenkoerzijde aangepast om een volwaardige tweede
verdieping te bekomen, waarvoor de muurplaat met baksteen verhoogd werd, en waarna het
geheel met cement bezet is.
Links achteraan was de tuinvleugel al in 1897 met een volledige verdieping verhoogd, zodat
de binnenkoer volledig omsloten was door hoge gevels. Vanhoenacker verhoogde nu ook de
oude galerijvleugel, die met een trapzaal de verbinding vormde tussen voor- en achtervleugel.
Van beneden af waren deze verhogingen evenwel nauwelijks merkbaar, aangezien ze aan het
oog onttrokken waren door de bestaande glazen koepel net boven de eerste verdieping, die
behouden bleef. Bepaald interessant is wel hoe de modernist Vanhoenacker deze constructie
onderaan voorzag van een ‘eigentijdse’, opgevat als een metalen raamwerk met vierkante
opdeling waarin glaspanelen gelegd werden. De vormgeving ervan refereerde duidelijk aan de
neoassyrische ziggurat, een graag gebruikt thema in de art deco stijlperiode van die jaren. Het
is een merkwaardig zeldzaam en waardevol element in een vrij onverwachte context.
‘J’?
In datzelfde jaar lag Vanhoenackers prioriteit wellicht vooral bij de oprichting van het befaamde
torengebouw. Het is verwonderlijk, dat nog geen enkele van de door de Gazet van Antwerpen
4 SAA, MA BD, 1921/10956: aanvraag 22.1.1921, vergunning 5.2.1921.
5 SAA, MA BD, 1928/31534: aanvraag 20.9.1928, vergunning 19.10.1928.
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aa De verbouwing van 1921 - SAA, MA BD, 1921/10956
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bb De verhoging van 1928 - SAA, MA BD, 1928/31534
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of ATV georganiseerde rally’s haar enthousiaste Oud-Antwerpen-fans heeft laten stilstaan
ter hoogte van het verwaarloosde pand Venusstraat nr. 33 om hen te laten zoeken naar een
monogram met verstrengelde letters. Ten tijde van de tentoonstelling over de Boerentoren had
via deze quiz het verband met dit oude gebouw voor een amusant weetje kunnen zorgen. De
inspiratie voor dergelijke clichévragen ligt immers voor het grijpen.
In de door de overheid uitgegeven inventaris, die al van 1979 dateert, staat het smeedijzeren
hekwerk voor het bovenlicht van de straatdeur in het groot afgebeeld. Alleen blijkt de uitleg
enigszins misleidend: …lage schouderboogdeur in een geprofileerde omlijsting met middenkalf
op consoles waarboven een groot bovenlicht voorzien van smeedwerk met Empire-motieven en in
het midden medaillon met initialen J.C.6 Hoe de auteur van dit lemma de initialen heeft kunnen
lezen als JC blijft een raadsel, vooral gezien voor die inventarissen destijds uitgebreid geput is
uit het populaire werk van Amand De Lattin. In zijn alom bekende Doorheen Oud-Antwerpen.
Gids en inventaris van het hedendaagsche oud-Antwerpen had deze het in 1936 uitvoerig over de
geschiedenis van dit gebouw, eindigend met Thans bewoond door bouwmeester Van Hoenacker.7
Ook in de meer uitgebreide stukken voor zijn Evoluties van het Antwerps Stadsbeeld gaf hij in
1955 nog mee dat de bouwmeester daar lang en tot 1941 gewoond heeft8
Of in het smeedijzeren bovenlicht, binnen de ovale krans van blaadjes, al in 1921 een ‘monogram’
geplaatst was is niet bekend, evenmin of het bij de verbouwing in 1928 aangebracht werd. In elk
geval bevat het een verstrengeling van drie identieke hoofdletters ‘J’. Aangezien een verwijzing
naar vroegere bewonersfamilies hier niet kan aan vastgeknoopt worden, lijkt het hier te gaan
om een persoonlijke verwijzing naar de naam van ontwerper Jan Vanhoenacker zelf.
Beschermen met twee maten en twee gewichten
Uiteraard gaat deze bijdrage niet enkel en alleen om de inbreng van deze bekende architect en
de fascinatie voor de woon- en werkplaats van ontwerpers in het algemeen. Wie geïnteresseerd
is in historische woningen heeft immers vast al getracht binnen te kijken en had vroeger al
door de stoffige ruiten heen de rocaille 18de-eeuwse schoorsteenboezems en de bijpassende
19de-eeuwse neo-decoraties herkend, of in de sterk verdonkerde binnenkoer de laat-16de- of
vroeg-17de-eeuwse zuilengalerij ontwaard en de in Empire stijl gedecoreerde binnenkoergevels. Archiefteksten getuigen zoals verwacht van een vroeg-16de-eeuwse oorsprong en van
een evolutie als stadsresidentie van illustere families uit de hoogste sociale klasse. In de meer
populaire werken staat dit gebouw bekend als de voormalige woning van de familie Le Candele
(18de eeuw), of ook als woonplaats van kunstschilder Louis Delehaye (19de eeuw).
Ten tijde van het maken van de inventaris moet het in de zeventiger jaren al overduidelijk
geweest zijn, dat dit gebouw omwille van verschillende aspecten van grote historische en
monumentale waarde was. En dat is het nog steeds, ondanks de weinig respectvolle manier
6 S. VAN AERSCHOT (o.l.v.), Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel
3nb. Stad Antwerpen, Gent, 1979, p. 530-531.
7 A. DE LATTIN, Doorheen Oud-Antwerpen. Gids en inventaris van het hedendaagsche oud-Antwerpen, Antwerpen,
1936, p. 197.
8 A. DE LATTIN, Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld. Geschiedkundige Kronijken, dl. 7, Antwerpen, 1953, p. 123.
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Het ‘monogram’ in het bovenlicht en de binnenkoer met zuilengalerij - Foto’s P. Maclot, augustus 2009
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waarop er de laatste halve eeuw – en de afgelopen paar jaren - mee omgesprongen is. In 1974
nog is het ontsnapt aan de drastische aanpassingsintenties van de toenmalige eigenaar: voor de
uitbreiding van het bedrijf De Schutter had architect J.H. Detiège eind 1973 namelijk vergunning bekomen voor de afbraak, die zelfs voor een jaar verlengd werd. Voorwaarde was enkel dat
de 19de-eeuwse poortomlijsting behouden bleef… 9 Uiteindelijk is het bij ‘aanpassingswerken’
gebleven en bij de stille amputatie van de bijhorende tuin met bijgebouwen.
Toch wel opvallend is, dat van de hele rij grote historische gebouwen die de Venusstraat een zo
voornaam karakter geven dit pand nooit enige waarde werd toegekend, en zelfs niet is afgebeeld
in de uitgave waarvoor de firma in het begin van de jaren 1960 Roger Avermaete een tekst liet
schrijven, die de poëtische titel meekreeg van Straten hebben een gelaat net als mensen…10
Dat de reeks grote panden Venusstraat 35 tot en met 11 niet al heel vroeg als één geheel als
monument beschermd is mag op zich wel erg eigenaardig genoemd worden. Want waarom is
het complex Venusstraat 17-19, al sinds 1952 eigendom van de familie Warmenbol en één van
de mooiste woonplekken in de stad, sinds 1982 wél een monument? En is wat er overblijft van
het complex 11-13 van het voormalige stadsarchief in 1987 wél beschermd omdat deze als
Engelse pakhuizen opgerichte gebouwen door de gekende bouwmeester Wenzel Coebergher
verbouwd zijn tot Berg van Barmhartigheid? Het is wel duidelijk dat de merkwaardige reeks
grote panden aansluitend bewust nooit beschermd geraakt is om strategische redenen. Sinds
de jaren 1950 waren deze voormalige meesterwoningen eigendom van het gerenommeerde
bedrijf Fotogravure De Schutter, dat het complex zwaar verbouwd had om het aan de industriële
functie aan te passen, en het nr. 25 als representatieve kern had gerestaureerd.
Ook toen deze firma in de jaren 1990 uit de stad wegtrok is er niets ondernomen om deze
merkwaardige pandenreeks vooralsnog voor de toekomst te beschermen. Daarom was als basis
voor de grootscheepse verbouwing tot nieuwe universiteitsbibliotheek ook slechts een Cultuur,
Historisch en Esthetisch Rapport gevraagd, een ‘light’-versie, waarin om een niet verklaarde
reden aan het aanwezige bestand binnen het nr. 33 nauwelijks vijf foto’s per verdieping besteed zijn. Onnodig uit te leggen dat een dergelijke ‘objectieve expertise’ amper een leidraad
of obstakel kan gevormd hebben voor het architectenteam dat als meest geschikt uit de open
oproep naar voor kwam, overigens niet gehinderd door enige kennis of ervaring inzake monumentenzorg of restauratietechnieken.
Een gelukkig gevolg van financiële beperkingen was anderzijds dat het nr. 33 niet in het
complex werd opgenomen, maar weer afgestoten werd. Toen het vorig jaar opnieuw te koop
gezet werd was er weer hoop op een gunstiger lot van het enige nog relatief ongeschonden
pand in de rij. Spoedig lieten de alarmerende inhoud van de obligate container voor de poort
en het typische geluid van verwoed afkappen van binnenbepleistering helaas vermoeden dat
het tij allesbehalve gekeerd was. Hoe onmiskenbaar historisch waardevol het gebouw ook
mag zijn, zolang er geen vergunningplichtige structurele aanpassingen uitgevoerd worden
9 SAA, MA BD, 18/56187: aanvraag 23.11.1973, vergunning 14.6.1974.
10 R. AVERMAETE, Straten hebben een gelaat net als mensen, beperkte luxe-uitgave door de Firma De Schutter, s.d.
[begin van de jaren 1960], s.p.
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heeft de stedelijke Dienst Monumentenzorg – als ze die uitholling van historische woningen
dan al systematisch zou willen tegengaan - immers geen poot om op te staan. De enige hoop
voor de wetenschappelijk onderbouwde, en respectvol uitgevoerde behandeling ligt nu bij de
fortuinlijke nieuwe eigenaar, zijn architect, zijn aannemer, zijn uitvoerders.
Trendy aanpak
Na het bouwverlof is de plaatselijk loskomende cementbezetting verwijderd van de straatgevel,
waarvan het parement van hoge plint en muurvlakken zoals verwacht tot aan de eerste verdieping opgebouwd is uit grote witsteenblokken van nagenoeg gelijke afmeting, en daarboven in de
gebruikelijke, zogenoemde bak- en zandsteen. De nu duidelijk toegevoegde tweede verdieping
uit 1928 net boven de gedeeltelijk bewaarde witstenen daklijst bestaat enkel uit beton en
baksteen die veel minder vlot ontpleisterd raakte en daarbij zwaar gehavend was.
Een waardevol want meer en meer zeldzaam wordend gegeven is wel de bijzonder gaaf bewaarde
afwerking van het witstenen oppervlak, namelijk met zeer verzorgd fijn voegwerk, waarover
oorspronkelijk ongetwijfeld een dunne picturale beschermlaag in een natuursteenkleur was
aangebracht. Het had een vanzelfsprekende reflex moeten zijn deze gevel aan een deskundig
materiaaltechnisch onderzoek te onderwerpen wat betreft de afwerking en het schadebeeld
van het 16de-eeuwse natuurstenen en bakstenen parement, de bijpassende, maar wellicht iets
jongere fraaie smeedijzeren raamkorven en keldertralies, en het vermoedelijk nog 19de-eeuwse
schrijnwerk. Maar wat de stad Antwerpen zelf nauwelijks doet kan ze haar burgers moeilijk
opleggen, en wat een Universitaire instelling niet verplicht wordt, kan een particulier moeilijk
opgedragen worden. Het was dus te hopen dat de eigenaars zelf het goede initiatief zouden
nemen.
Nog tijdens het schrijven van dit stuk kreeg het verhaal evenwel een ongelukkige wending.
Ondanks de ongetwijfeld beste intenties en oprechte wil het oorspronkelijke te respecteren is
deze historische gevel inderdaad zonder voorafgaand deskundig onderzoek aangepakt. Terecht
is geopteerd om de gevel opnieuw te bepleisteren, teneinde de latere bouwsporen en het gehavende baksteenoppervlak weg te werken en het gebouw te herstellen in zijn vroeg-19de-eeuwse
karakter, wat ook de samenhang met de reeks aanpalende panden ten goede komt. Maar op
de nog vlakke delen na zijn de witsteenvoegen van vooral de plint en negblokken uitgeslepen
en vervolgens opgevoegd met een (op kleur gebrachte?) mortel, die blijkbaar als eindafwerking
bedoeld is. Hoe méér onderzoek op dat vlak gedaan wordt, hoe duidelijker namelijk wordt, dat
er oorspronkelijk vooral gestreefd werd naar een zo egaal en regelmatig mogelijk aspect, zeker
voor witstenen parementen van voorname gevels. Daar hoort geen brokkelig en onkundig aan
elkaar gevoegde plint in thuis, evenmin als daar een modieus gekaleid geheel op zijn plaats zou
zijn. Uiteraard horen ook de witstenen negblokken rond de raamopeningen niet onbepleisterd
gelaten te worden.
De oude eiken ramen zijn vervangen door identieke exemplaren, maar aan de kleurkeuze van het
schilderwerk is van ver te zien dat het hier gaat om een ‘styling’ zoals de trendy tijdschriften al enkele jaren voorschrijven, en die niets te doen heeft met enig inzicht in het historische gegeven.
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Het fijne oude voegwerk in contrast met het nieuwe
van de plint - Foto P. Maclot, 26 augustus 2009
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Een gefundeerd ontwerp voor een goede oplossing kan enkel aan de hand van wetenschappelijk
onderzoek tot stand komen.
Het ondergewaardeerde potentieel van de Venusstraat
Vanuit het standpunt van bouwhistorici en monumentenzorgers is deze gemiste kans daarom
teleurstellend. Het kleurenonderzoek van kleine fragmenten van de 19de-eeuwse gevelafwerking en van de verfresten op het nog oude eiken raamschrijnwerk had inspirerend kunnen
zijn voor een wetenschappelijk verantwoorde, en wellicht verfrissende aanpak, een kans die
de Universiteit Antwerpen niet heeft aangegrepen, en die bij de gevelrestauratie van Venusstraat nrs. 17 en 19 in de jaren 1950 nog niet bestond, maar die vandaag misschien wel van
nauwer betrokken particulieren verwacht zou mogen worden. Elders en aan beide kanten
van diezelfde straat doen andere eigenaars ondertussen al een tijd hard hun best om hun
beschermde historische panden te herwaarderen en in stand te houden, en daarvoor het richtinggevende deskundige onderzoek te laten uitvoeren (Venusstraat nrs. 16, 40-38, 48). Maar
ondanks de 40% betoelaging van restauratiedossiers en onderhoudspremies blijft zelfs lang
na de restauratie de instandhouding van een beschermd monument nog een zware opgave
en een voortdurende zorg, laat staan de bekostiging van ernstiger werken zoals bijvoorbeeld
de noodzakelijke, maar weinig zichtbare restauratie van de bedaking, of van het oude buitenschrijnwerk (Venusstraat nrs. 17 en 19). Het is daarom eens zo erg dat niet beschermde, maar
zonder enige twijfel even waardevolle historische panden zomaar, ongemoeid en vooral zonder
enig voorafgaand onderzoek of tenminste documentatie aangepakt kunnen worden, zoals dat
trouwens ook geldt voor eigendommen van overheden, zoals is gebleken uit de ‘renovaties’
van de gevels en huisjes van de voormalige Berg van Barmhartigheid (Venusstraat nrs. 11-13
en 15) en de gevel van de Academie (Venusstraat nr. 34). Nochtans bezat de Venusstraat tot
nog niet zolang geleden ondanks alles een onderschat waardevol potentieel aan monumenten
en gebouwen van ondersteunende monumentale waarde, die met het nodige bouwhistorische
inzicht en de technische kennis aangepakt, met de tijd terug tot een prachtig geheel hersteld
had kunnen worden. De mismeestering van de belangrijke pandenreeks door de Universiteit
Antwerpen heeft een dergelijk project aanzienlijk geschaad, maar daarom hoeft het geloof in
de subtielere aanpak van de andere gebouwen nog geen illusie te zijn.
Alle ogen van bouwhistorici, monumentenbezorgden en omwonenden zijn daarom gericht op
een pand als Venusstraat nr. 33 gericht, dat vandaag ondanks de verbouwingen van de jaren
1920 één van de meest authentieke gehelen gebleven is. Of de voormalige Vogel Phenix alias de
Brandcoffer uit zijn as zal verrijzen door een aanpak met gepast respect voor alle fasen hangt
nu af van wat er binnenshuis staat te gebeuren: het lijkt immers weinig waarschijnlijk dat
daar wél onderzoek en documentatie gepland zouden zijn. Want waarom zou het de interieurs
ànders vergaan dan de gevel?
Petra Maclot
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Muurschildering ontdekt op site Klapdorp - Lange Noordstraat
Eerder toevallig werden begin juli de restanten ontdekt van niet-figuratieve muurschildering
op de site Klapdorp – Lange Noordstraat, een gebied dat tot 2007 volledig bebouwd was maar
sinds de sloop al enkele jaren wacht op een nieuwe invulling. 1 Het cultuurhistorische belang
van de gesloopte bebouwing wordt – letterlijk – in de verf gezet door de ontdekking van deze
schildering. Ze bevindt zich op een overeind gebleven binnenmuur van de gesloopte bebouwing
aan de Korte Noordstraat. Aansluitend op de ontdekking werd met steun van enkele leden van
de AVBG de schildering verder vrijgelegd en gedocumenteerd. Wat eerst een klein overblijfsel
leek, bleek bij de verdere vrijlegging een schildering van een aanzienlijke oppervlakte. Volgens
de huidige status quaestionis betreft het een ornamentale compositie van ranken, bladeren
en bloemen, vlot en los geschilderd in een zwarte tint op een achtergrond van gele oker, met
gebruik van rode oker voor bepaalde zones. De materiële toestand ervan is precair, en de
enige optie in dit geval is dan ook het zo goed mogelijk documenteren van de vondst, wat in
een aantal sessies gedurende de zomermaanden ook gebeurd is. Verder onderzoek moet deze
vondst nog verder analyseren en duiden, maar nu al staat vast dat het een nieuw item is in de
virtuele catalogus van ontdekte muurschilderingen in Antwerpen, een thema dat al decennia
regelmatig aan bod komt in publicaties van AVBG.2 Verwacht mag worden, dat de schildering
uitgebreider zal gepubliceerd worden na verder onderzoek.
Frederik Janssens
1 P. Maclot, ‘De kaalslag van het Klapdorp. Wordt het volkse Klapdorp de nieuwe yupzone?’, Infoblad Antwerpse
Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2007/3, p. 8-10; T. Bisschops, ‘De kaalslag van het Klapdorp. Enkele
feiten op een rij’, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2007/3, p. 11-15; P. Maclot en T.
Bisschops, ‘De gesloopte panden Klapdorp, hoek Mutsaardstraat’, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie
en Geschiedenis, 2007/3, p. 16-19.
2 Cf. tal van artikels in het Bulletin van AVBG; verder onder meer P. Maclot, De decoratieve afwerking der wanden
in het Antwerpse burgerinterieur omstreeks 1585, in P. Maclot en E. Warmenbol (eds.), Rijke vorm en bonte kleur
in ’t Antwerps burgerinterieur omstreeks 1585, Antwerpen, 1985, p. 31-40. Een meer recent, beknopt artikel over
kleur in constructies: L. De Clercq en P. Maclot, Zorg en zin voor kleur, in Zorg en zin voor kleur te Antwerpen. Open
Moumentendag Vlaanderen 1996, Antwerpen, 1996, p. 7-14.

__ De auteur bij opmetingen - De
muur gezien vanuit het Klapdorp, achteraan de Predikerinnenstraat
`` Een fragment van de schildering
Foto’s Wim Strecker, juli 2009
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Een verfijning van de bouwchronologie van het
pand Stortborse aan de hand van twee steengroevemerken
In het Infoblad werd al eerder bericht over de restauratie van het pand Stortborse (Klapdorp
69) en over de bouwhistorische elementen die daarbij aan het licht kwamen. De Stortborse
is een eerder onopvallend pseudodiephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een
steil zadeldak, en heeft een vijftiende-eeuwse of zelfs oudere kern. Tot die kern behoren onder
meer de kelder met waterput1, de scheimuren, de moerbalken, en het dakspant. De gevel van
de benedenverdieping werd helaas grondig verbouwd in de jaren 1944-1945.
Al kort na aanvang van de werkzaamheden in 2006 werd vastgesteld dat de huidige stenen
gevel van de Stortborse moet zijn voorafgegaan door een uitkragende houten gevel die mogelijk
uit dezelfde periode als de bouwkern dateerde. Daarop wijzen onder andere een korbeelgat in
kop van de moerbalk op de eerste verdieping, de structuur en positionering van de vlieringbalken, en de wijze waarop voorgevel en scheidingsmuren zijn ingebonden.2 Naar de ouderdom
van de huidige bak- en kalkstenen trapgevel met twee rechthoekige vensters (oorspronkelijk
kruisramen), twee rondboogvensters, en een topvenster met bewaarde druiplijst konden we
vooralsnog slechts gissen. De traditionele gevel laat een situering in zowel de zestiende als
zeventiende eeuw toe.
Deze zomer echter, werden bij de restauratie van de gevel op de begane grond twee steengroevemerken letterlijk blootgelegd. Dergelijke prestatie- en kwaliteitslabels laten doorgaans
toe de steenhouwer te identificeren en maken het bijgevolg ook mogelijk om aan de gevel als
geheel van de constituerende delen een meer nauwkeurige bouwdatum toe te kennen.
Een eerste merk werd aangetroffen rechts bovenop een massieve arduinen drempel (ca.
145x30x18cm). Deze drempel die zich in het midden van de gevellijn en onder het huidige
straatniveau bevindt, is bij de verbouwing van 1944-1945 in situ geïntegreerd in de fundering
van de gemoderniseerde gevel. Voordien maakte hij deel uit van een negentiende-eeuwse winkelpui die we nauwkeurig afgebeeld zien op het bouwplan uit 1944 (fig. 3). Zeer waarschijnlijk
is de afgebeelde constructie een slechts weinig aangepaste versie van de oorspronkelijke
arduinen pui. Het merkteken werd op die manier aangebracht dat het bij de bouw van de
gevel onder de basis van de rechter deurkolom verdween. Daardoor bleef het grotendeels van
slijtage gevrijwaard. Zonder twijfel kan het merk met gestapelde ruiten worden toegeschreven
aan steenhouwer Jean Lermigniau (fig. 2, en fig. 3 rechtsboven). Van Lermigniau kennen we
jammer genoeg alleen het jaar van overlijden (1677) wat enkel een open datering ante quem
mogelijk maakt.3 Wel vinden we in Antwerpen enkele dateerbare merken van zijn hand: Sint1 T. Bisschops, ‘Een intacte vijftiende-eeuwse waterput in de ‘Stortborsse’ (Klapdorp 69)’, Infoblad AVBG
2009/1, p. 22
2 M. Hendrickx, ‘Onderzoek van een nieuw pand …’, Infoblad AVBG, 2007/2, p. 6; en Idem, ‘Onderzoek van de ‘Stortbuerse’, Klapdorp 69, een stand van zaken’, Infoblad AVBG, 2007/3, p. 21-22.
3 J.L. Van Belle, Signes Lapidaires: nouveau dictionnaire - Belgique et Nord de la France (Louvain-la-Neuve,
1994), p. 20
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aa Steengroevemerk Jean Lermigniau. Foto: Tim Bisschops (10/08/2009)
__ Klapdorp 69, toestand augustus 2008. Foto: Tim
Bisschops
bb Figuur 3: Klapdorp 69, oorspronkelijke locatie
steengroevemerken J. Lermigniau en (?) G. Lisse.
Samenstelling: auteur.
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Rochusstraat 43 – klooster (deur/poort, 1x, gedateerd 1634-1639), Grote Markt 40 (sokkel/
plint, 1x, gedateerd 1644), Rijke Beukelaarstraat 4 (deur/poort, 1x, waarschijnlijk te dateren
1651), en Keizerstraat 9 – ‘Huis Delbeke’ (arcade, 2x, gedateerd 1659). Niet gedateerde merken
werden o.a. aangetroffen in de Sint-Jacobskerk, Everdijstraat 47, Groendalstraat 20, Hoogstraat
15, Rosier 22 – Karmelietenklooster, Vlasmarkt 10, en Zirkstraat 34; met uitzondering van de
Sint-Jacobskerk steeds op de omlijsting van een deur of poort.4
Een tweede steengroevemerk werd gevonden onderaan op de rechter dagkant van de thans
verdwenen kelderopening, in 1944 gereduceerd tot kelderlicht met diefijzers (fig. 3). Net als de
deurdorpel werden de dagkanten van de kelderopening (elk ca. 120x30x12 cm) gebruikt voor
het funderen van de moderne winkelpui, meerbepaald voor de overwelving van twee nieuwe
keldergaten. Het merk is door het hergebruik sterk geërodeerd en deels verdwenen. Nog goed
herkenbaar is een doorkruiste S-vorm (fig. 3, rechtsonder). Wellicht is het merk te identificeren
als dat van Gilles Lisse, geboren in 1646 en overleden in 1722. 5 Dateerbare merken van Gilles
Lisse vinden we te Antwerpen in het lapidarium van de Academie in de Mutsaardstraat (poort,
1x, gedateerd 1663) en in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (portaal, 1x, gedateerd 1677).
Interessant is dat we uit de gedateerde merken kunnen afleiden dat Lisse op zeventienjarige
leeftijd als steenkapper actief was. Niet te dateren merken van zijn hand treffen we aan in de
Sint-Jacobskerk, Everdijstraat 31, Sint-Peter-en-Paulusstraat 4, en Wijngaardstraat 14.6
Indien we veronderstellen dat drempel en dagkant gelijktijdig en kort na het kappen voor de
bouw van de gevel werden gebruikt, en dat het niet gaat om gerecupereerde bouwmaterialen,
dan komen we – rekening houdend met het sterfjaar van Jean Lermigniau en met de vroegst
gedateerde activiteiten van Gilles Lisse – voor de huidige gevel tot een bouwdatum tussen ca.
1663 en uiterlijk 1677. Gaan we uit van dezelfde veronderstellingen en schrijven we zekerheidshalve het geërodeerde merk niet toe aan Gilles Lisse, dan komen we tot een datering vóór
1678, en waarschijnlijk in het tweede of derde kwart van de zeventiende eeuw.
Tim Bisschops

4
5
6

Ibidem, p. 80-93.
Ibidem, p. 20
Ibidem, p. 80-93.
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Huizenonderzoek als scharnier op de deur naar
stadsgeschiedenis.

Publicatie van de akten van het colloquium
Huizenonderzoek & Stadsgeschiedenis als zevende deel
van de reeks Leven in oude huizen
De uitgebreide bespreking van de studiedag eind vorig jaar in het Infoblad 2008/4, na te lezen
op www.avbg.be 1 gaf reeds de inhoud weer van de akten, waarvan de zeer actieve Brugse vzw
Levend Archief de verzorgde publicatie nauwelijks een half jaar later al weet aan te bieden.
Na een ‘Woord vooraf’ door Jan De Mey, voorzitter van de vzw Levend Archief (p. 5-6) volgen
de bijdragen als neerslag van de referaten van: • D. Lievois, ‘Het huizenonderzoek: een kijkvenster op de stadsgeschiedenis’ (p. 7-12); • J. D’hondt, ‘De website huizenonderzoekbrugge.be:
stand van zaken en toekomstplannen’ (p. 13-24); • T. Bisschops, ‘De methode van historisch
huizenonderzoek, sleutels tot de ontwikkeling van stedelijke GIS voor de prekadastrale periode.
Cases: laatmiddeleeuws Antwerpen en vroegmodern Leiden’ (p. 25-40); • H. Deneweth, ‘De
wisselwerking tussen bouwtechnische veranderingen en evoluerende samenlevingsvormen in
drie Brugse buurten, late middeleeuwen tot negentiende eeuw’ (p. 41-56); • J. Dambruyne,
‘Het Gentse huizenonderzoek in macro-economisch en macro-sociaal perspectief (zestiendeachttiende eeuw): een terugblik’ (p. 57-74); • L. Vandamme, ‘Huizenonderzoek en materiële
cultuur in het zestiende-eeuwse Brugge’ (p. 75-92); • S. Van Houtven, ‘Bouwen aan een betere
samenleving? Arbeidershuisvesting in Antwerpen-Noord, 1865-1885’ (p. 93-106).
Het geheel wordt afgesloten met de bijkomende beschouwing: B. Beernaert, ‘Enkele reflecties
over Huizengeschiedenis en Erfgoedzorg in Brugge’ (p. 107-111).
Over deze beide laatste bijdragen is in het colloquimverslag niets gezegd. Anders dan het referaat vult het artikel van Stephanie Van Houtven gelukkig ruim de verwachting: de gelaagdheid
van de evolutie van de volkshuisvestingpolitiek en woonmentaliteit is namelijk een boeiende
materie waarbij het huizenonderzoek niet vaak stilstaat. Nochtans heeft onder meer de sociale
huisvesting het weefsel van onze oude steden ingrijpend veranderd en dat van vele buitenwijken bepaald. Wie na het lezen van dit artikel door de straten van het Antwerpse Noord dwaalt
zal nu zoveel méér zien en begrijpen dan voordien, en zal ook in andere wijken gelijkaardige
mechanismen herkennen. De publicatie van dit doctoraat kan dan ook belangrijk worden voor
de legitimatie van het behoud van wat nog van dat aspect van het bouwkundige patrimonium
in enigszins redbare toestand overblijft.
1 P. MACLOT, ‘Geraken huizengenealogen ooit echt thuis in oude huizen? Reflecties over het colloquium Huizenonderzoek & Stadsgeschiedenis in Brugge’, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2008/4,
p. 8-17.
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Zeer gepast sluit Brigitte Beernaert als vaste waarde in het monumentenlandschap het geheel
af met de vóórgeschiedenis die aan het groeiende succes van het Brugse huizenonderzoek
voorafging, en waarvan de onvolprezen pionier Luc Devliegher sinds de jaren 1960 de draad
weer opnam, en dat tegen het tij in, in een tijd dat Overal Alles zonder enige zweem van twijfel
of medelijden gesloopt werd. Zij was er bij, toen in 1971 de eerste Stedelijke Dienst voor Monumentenzorg in Vlaanderen opgericht werd en er meteen gestart werd met de inventarisatie van
gevels én interieurs als werkinstrument bij het beoordelen van bouwaanvragen. ‘De bijkomende
kennis over het huis en zijn omgeving kan heel wat wetten en praktische bezwaren verzachten’,
parafraseert ze Elsschot. Maar zelfs in Brugge blijkt voor het brengen van die verzachting te
weinig onderzoek in de woningen zelf te gebeuren, ‘door het ontbreken van bouwhistorici met
die specifieke opleiding binnen de stedelijke diensten, waar momenteel slechts één erfgoedwerker vrijgesteld wordt voor onderzoek’. Gelukkig kan Brugge via een project bij het Agentschap
Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap (West-Vlaanderen),
al geruime tijd rekenen op bouwarcheoloog Dirk Van Eenhooge, die baanbrekend bouwhistorisch
onderzoek voert naar de middeleeuwse huizen. Daar kan hier in Antwerpen uiteraard slechts
van gedroomd worden.
De geschreven bijdragen reflecteren nogmaals de grote verscheidenheid aan invalshoeken die
huizenonderzoekers kunnen oriënteren, via een zelfde soort van archiefmateriaal maar door
verschillend gebruik en combinaties met andersoortige bronnen en technieken. Huizenonderzoek vormt immers te allen tijde de scharnier van een deur die opent op vele aspecten van
het leven.
Ook lijkt stilaan wel algemeen de boodschap doorgedrongen dat de stad en zijn huizen een
materiële bron vormen, die niet enkel een bijrol bedeeld is. Stilaan lijkt de samenwerking evident
met de veldwerkers, zoals archeologen en bouwhistorici – onnodig te zeggen dat ook onder
die ‘soort’ zeer grote verschillen in benadering bestaan.
De Brugse vzw Leven in oude huizen weet voorwaar oude huizen leven te geven. Dat kan
van Antwerpen niet gezegd worden. Voor wie op de hoogte wil zijn over deze materie is deze
publicatie een aanrader. Bovendien blijkt uit deze inhoudsopgave Antwerpen goed vertegenwoordigd te zijn, zowel wat de middeleeuwen betreft als de 19de eeuw, wat ook de ‘liefhebber’
van deze stad beslist kan aanspreken. Tevens maakt de lectuur ervan een dagje Brugge nog
stukken interessanter.
Bezoek vooraf in elk geval www.huizenonderzoekbrugge.be
J. D’HONDT (red.), Huizenonderzoek & Stadsgeschiedenis. Handelingen van het colloquium ‘Huizenonderzoek & Stadsgeschiedenis’ georganiseerd door Levend Archief vzw i.s.m. Bouwhistorie vzw op 28 november
2008 in Brugge, (Leven in oude huizen VII), Uitgeverij Vanden Broele, Brugge, 2009, 111 p., 39 illustraties
overwegend in kleur.

Dit boekje is aan te schaffen bij het Stadsarchief Brugge aan 15,00 Euro.
Petra Maclot
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Hoe groot is de behoefte aan
de definitie van de bouwhistoricus/a?
In Brussel is de Ontwikkelingsgroep beroepscompetentieprofiel bouwhistoricus bijeengekomen.
Op vraag van de SERV, voluit de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, en georganiseerd
in samenwerking met het VIOE, zijnde het Vlaams Instituut voor Onroerend Patrimonium
wordt een aantal mensen uit het vak uitgenodigd, waarvan de selectie op zijn minst gezegd
eigenaardig is: de logische eerste stap, namelijk het oplijsten van het voor Vlaanderen toch
wel kleine aantal mensen die specifiek in die sector werkzaam zijn, is immers overgeslagen.
Het beschamende aantal opgedaagde genodigden gaf meteen al te denken omtrent de zin
van dit initiatief of de behoefte eraan. Van de vier aanwezigen, inclusief de organisatoren, op
ondergetekende na alle ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap, representeerde slechts de
helft de bouwhistorische praktijk, wat al meteen resulteerde in een language-barrier. Na een
middag werken werd het manke ontwerpdocument iets minder mank, maar de nalezing van
de 30 pagina’s doet nog steeds wanhopen op een bruikbaar resultaat. De reden waarom niet
kon uitgegaan worden van een degelijke ontwerptekst, opgesteld door echte bouwhistorici, is
dat er binnen het SERV uiteraard geen werken, evenmin trouwens als haarkapsters: voor elk
beroep geldt exact dezelfde procedure, zorgt dezelfde ambtenaar.
‘Beroepscompetentieprofielen omvatten een beschrijving van competenties die noodzakelijk
zijn om een bepaald beroep goed uit te oefenen. De competenties worden hiertoe in concreet
waarneembaar gedrag, kennis en attitudes uitgewerkt. De doelstelling…is vanuit het werkveld
de inhoud te leveren voor opleidingsprogramma’s, die in een volgende fase kunnen worden
aangepast of opgericht. Om deze opdracht kwaliteitsvol te kunnen uitwerken is het belangrijk
dat het document vanuit de sector wordt opgesteld en erkend.’
Het is te begrijpen dat de meeste werkzame bouwhistorici echt niet staan wachten op een
competentieomschrijving. Aan het profiel zoals het nu ongeveer geschetst is, kan één persoon
volgens de huidige normen haast onmogelijk nog voldoen, aangezien een combinatie van
meerdere competenties vereist is, zoals die van een bouwkundige, een archeoloog, een kunsthistoricus, een historicus, een restaurateur, en liefst nog heel wat méér. Daarnaast worden
van de bouwhistoricus ook qua karakter allerlei vaardigheden verwacht, die niet zomaar aan
te leren zijn.
Maar ook al is die persoon van alle markten thuis en uitgerust met het geschikte karakter, méér
en méér maakt de tijdsdruk de uitvoering van het volledige pakket voor één mens onmogelijk. Het perfecte bouwhistorische onderzoek is hoe dan ook groepswerk, waarvoor meerdere
bouwhistorici omwille van hun specifieke expertise samengebracht worden. Bijna evenveel als
er verschillende gebouwen zijn, uit verschillende perioden en met verschillende problemen,
lopen er immers soorten van ‘bouwhistorici’ rond en vaak spreken ze niet eens dezelfde taal.
Het ware ongetwijfeld relevant geweest, mocht de SERV zich de moeite hebben getroost, eerst
eens na te gaan wie in Vlaanderen nu eigenlijk die bouwhistorische praktijk invult, wat de
vooropleiding is, wat de sterkte en de zwaktes daarvan zijn, en wat de behoeften en frustraties,
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in welk verband dat beroep uitgeoefend wordt, en finaal ook of er als zelfstandig aannemer in
Vlaanderen wel van te leven valt, aangezien er zo weinig zijn.
Misschien juist het enige aanwijsbare gemeenschappelijke kenmerk van bouwhistorici is, dat
ze zo verschillen in vooropleiding en aanpak - en zoals in elk vak - ook in diepgang en integriteit, vermits er criteria noch vakvereniging bestaan. Daarom is het in Nederland voorgestelde
uitgangspunt voor de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek wellicht veel logischer: kijk naar
wat ze doen, niet naar wat ze zijn en beschouw het onderzoek zelf als criterium, niet de onderzoeker. Inderdaad zijn niet diploma’s doorslaggevend, wel de resultaten van de praktijk. Maar
Brussel is nog lang zover niet en nota bene niemand blijkt er op de hoogte van die discussie
bij de noorderburen, hoewel die al enige jaren op gang is.1
Diploma’s zijn niet het belangrijkst, maar dat betekent niet dat er geen vorm van opleiding
moet bestaan. Anders dan in Nederland ontbreekt het in Vlaanderen aan diverse manieren
om praktijk op te doen alvorens veilig en verantwoord zelfstandig aan de slag te kunnen: er
zijn zo weinig bouwhistorische onderzoeksbureaus of stedelijke diensten die bouwhistorisch
onderzoek doen, dat stages eigenlijk onbestaand zijn. In het competentieprofiel staat geen
enkel woord over scholing en mogelijk is dat omdat er tot nu toe strikt genomen voor bouwhistorisch onderzoek inderdaad geen opleiding bestaat. Het meest dichtbij zijn de opleidingen
Bouwhistorie aan de Leidse Universiteit, en Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg
aan de Hogeschool Utrecht 2. In Vlaanderen zijn de master na master opleidingen aan het
internationaal gerichte Instituut Lemaire van de Katholieke Universiteit Leuven - overigens
financieel niet voor iedereen weggelegd – en aan het Instituut Henry Van de Velde van de
Antwerpse Hogeschool beide eigenlijk gericht op monumentenzorg en restauratie. Toch lijken
de overheidsdiensten doorgaans uit die instellingen aan te werven met het idee dat dit diploma
het dichtst dat van een bouwhistoricus benadert. Als er al een omlijnd idee bestaat over wat
bouwhistorie eigenlijk is, uiteraard.
De vraag is, of dit competentieprofiel zal leiden tot het besef, dat er een specifieke opleiding moet komen voor het beroep van bouwhistorisch onderzoeker. Of dat dan binnen het
academische milieu of binnen dat van een hogeschool dient georganiseerd te worden, en of
het een meer archeologische dan wel bouwkundige benadering moet krijgen, is een andere
discussie. Feit is dat ondertussen, zolang er geen opleiding bestaat, waaraan de generatie door
omstandigheden self-made bouwhistorici haar ervaring kan overdragen, veel verworven kennis - ongepubliceerd - verloren gaat.
Petra Maclot

1 R. STENVERT, ‘Certificering: naar een nieuwe richtlijn’, Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 44 (2008),
p. 24-30. R. STENVERT, ‘Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek’, Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 45
(2008), p. 20-23.
2 Cursusaanbod Hogeschool Utrecht, zie www.cvnt.nl
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Hoe meer leden, hoe beter voor de financiën?
De trouwe lezer van het infoblad herinnert zich mogelijk een artikel in het infoblad 2009/1
met de titel “hoe meer leden, hoe beter voor de financiën”.
Wie het artikel las, merkte wel dat de zaak niet zo eenvoudig lag. De slogan “Hoe meer leden,
hoe beter” geldt immers inderdaad alleen in de veronderstelling dat er per lid geen verlies wordt
geboekt (m.a.w. dat het lidgeld de kosten per lid dekt).
Wie tussen de lijnen las, kon opmerken dat de vereniging zich als gevolg van de voortdurende
stijging van de posttarieven inderdaad in een randsituatie bevindt. Het versturen van vier Infobladen en twee Bulletins per jaar kost ons samen met andere, onvermijdelijke administratieve
kosten, effectief méér dan 20 euro per lid per jaar.
We meldden al dat we in dat verband zaten te broeden op een oplossing. Na overleg in het
bestuur hebben we het volgende bedacht: we blijven iedereen een papieren infoblad toesturen,
tenzij u ons via email informeert dat het digitale Infoblad volstaat. In dat laatste geval sturen
we u dus geen papieren versie meer en drukt u de verzendingskosten voor het Infoblad (het
Bulletin blijft per post verzonden worden).
Om het u gemakkelijk te maken vragen we u onderstaande tekst te kopiëren en hem te mailen
naar marc.hendrickx@fulladsl.be,
met cc naar stefaan.grieten@skynet.be.
AVBG-lid ...(door u in te vullen)... geeft de voorkeur aan de verzending van het infoblad
per e-mail; de verzending van de papieren versie is niet meer nodig.
We zouden het erg appreciëren als u deze moeite wilde doen. Als er vele antwoorden zijn realiseert de vereniging een substantiële besparing, en helpt u het milieu. Dank bij voorbaat dus!
Marc Hendrickx, secretaris AVBG

www.avbg.be
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