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Spitssnuitdolfijnen en papkommen, partituren van Peter Benoit 
en altaarstukken van Rubens, de oudste Antwerpenaar en 
knikkers in gebakken klei, art-decoglasramen en Elixir d’Anvers, 
de Poesje en de Reuzen van Deurne,  titsen en havenkranen,  
Mariagevelbeelden en De Leeuw van Vlaanderen, cimbalen 
en klavecimbels, De Dulle Griet en Ai Weiwei, tram 9 en het 
lichtschip West-Hinder, meettoestellen van de Douane en zilveren 
theepotten  van Wolfers, portretten van Cornelis de Vos en 
politiehandboeien, het Walvisboeck en het Breviarium Mayer van 
den Bergh, plannen van Napoleon en de jurk van prinses Astrid …

Dit boek is een uitnodiging om te snuisteren in de Antwerpse 
erfgoedrijkdom, om de sporen van het verleden te ontdekken of 
te herontdekken, om gecharmeerd te kijken en te begrijpen, om 
zin te krijgen in meer erfgoed, in meer Antwerpen.

Welkom in de fascinerende en onwaarschijnlijk gevarieerde 
Collectie Antwerpen!
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van boven naar beneden,  van links naar rechts:

•	 prent Jozef linnig © Museum plantin-

Moretus / prentenkabinet – Unesco 

Werelderfgoed 

•	 oldtimervliegtuig © Stampe & vertongen 

Museum, foto paul Soons

•	 partituur Komt turners!  © bibliotheek 

Koninklijk Conservatorium Antwerpen 

•	 voorouderfiguur van de Songye © MAS 

I Museum aan de Stroom, foto Musea en 

Erfgoed Antwerpen

•	 Herfst, rik Wouters, 1913 © lukas - Art 

in Flanders vZW / Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten Antwerpen, foto Hugo 

Maertens

•	 Affiche Wereldtentoonstelling 1894 

Antwerpen © letterenhuis

•	 Gekleurde brochure uit 1886 © MAS, 

collectie nationaal Scheepvaartmuseum

•	 Gezicht op de rede van Antwerpen, robert 

Mols, 1870 © belfius bank

•	 Een ingekleurde ontwerptekening van Cinema 

rex aan de de Keyserlei (1934) © ApA

•	 Koppeldans: de foxtrot © Museum vleeshuis | 

Klank van de Stad

•	 Jozef Möller © Koninklijke Maatschappij voor 

dierkunde Antwerpen, Zoo (KMdA)

•	 Maria in aanbidding voor slapend Jezuskind, 

peter paul rubens © KbC rockoxhuis, foto 

Speltdoorn

•	 diorama van de botvisserij te tholen  

© MAS I Museum aan de Stroom, foto Musea 

en Erfgoed Antwerpen

•	 Fragment majolica papkom © dienst 

Archeologie Stad Antwerpen, foto Michel 

detobel

•	 Adam en Eva, peter paul rubens,  

© rubenshuis, foto Musea en Erfgoed 

Antwerpen

•	 Knikkers, gebakken klei en steengoed uit de 

16de-17de eeuw © dienst Archeologie Stad 

Antwerpen
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V o o rw o o r d

Antwerpen is een van de rijkste Vlaamse erfgoedsteden. 
Meer dan 150 musea, archieven, bewaarbibliotheken, geloofstempels, documentatiecentra, heemkringen en 
andere erfgoedverenigingen zijn actief in Antwerpen. Ze houden zich dag in dag uit bezig met het verzame-
len, zorgvuldig bewaren, bestuderen en tonen van het erfgoed aanwezig in Antwerpen. Al deze erfgoedver-
zamelingen samen noemen we de Collectie Antwerpen.
In dit boek maakt u kennis met deze fascinerende en onwaarschijnlijk gevarieerde Collectie Antwerpen.

Het gaat om erfgoed met de meest uiteenlopende onderwerpen en in de meest gevarieerde vormen. Erfgoed 
dat tastbaar is en dat we kunnen vastnemen maar ook erfgoed dat we door mondelinge overleveringen tot bij 
ons kregen. Erfgoed dat internationaal befaamd is maar ook erfgoed dat betekenis heeft bij kleine lokale ge-
meenschappen. Erfgoed dat uniek en zeldzaam is maar ook erfgoed dat in massa aanwezig is. Erfgoed gecre-
eerd uit een verlangen naar schoonheid maar ook erfgoed ontstaan uit het dagdagelijkse werken en wonen. 

Erfgoed zegt veel over de mensen, omdat ze het gemaakt hebben en omdat ze er zorg voor dragen en be-
tekenis aan geven. Erfgoed omringt ons, is overal aanwezig, is van alle tijden en evolueert onophoudelijk. 
Dat alles maakt het fascinerend maar ook moeilijk om te vatten en te beschrijven.
Dit boek is dan ook opgevat als een portret, en een portret is altijd een momentopname, een variante van 
eindeloos mogelijke portretten. Dit boek heeft dus zeker niet de pretentie om het Antwerps erfgoed eens en 
voor altijd vast te leggen of te definiëren of om volledigheid na te streven. Het is wel een uitnodiging om 
te snuisteren in onze erfgoedrijkdom, om te ontdekken of te herontdekken, om gecharmeerd te begrijpen, 
om zin te krijgen in meer.

Het MAS I Museum aan de Stroom is bijzonder trots om de Collectie Antwerpen aan u voor te stellen. 
Samen bewaren het MAS en de Collectie Antwerpen de sporen van het Antwerpse verleden. Het MAS wil 
samen met de Collectie Antwerpen de vele erfgoedsporen inzetten om het verhaal van de stad te vertellen. 
Hopelijk is dit portret een aanzet daartoe. 

Veel lees- en kijkplezier.

Philippe Heylen
Schepen voor Cultuur, Stad Antwerpen
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I n l e I d I n g

e e n  g r o e P S P o rTr e T  VA n  h e T  A n T w e r P S e  e r F g o e d :  d e  C o l l e C T I e  A n T w e r P e n

Erfgoed! Wat dat precies is, valt moeilijk te omschrijven, ook als je het beperkt tot het gedeelte dat alles te 
maken heeft met de stad Antwerpen: de ‘Collectie Antwerpen’. Daarom heeft het MAS er dit boek over 
gemaakt. Het licht een tipje van de erfgoedsluier op, toont een stukje van die ongelooflijk rijke ‘Collectie 
Antwerpen’ en laat u kennismaken met enkele van de talloze mensen en vele Antwerpse musea, archieven, 
erfgoedbibliotheken, documentatiecentra, geloofstempels, heemkringen en andere erfgoedverenigingen die 
er overal in de stad zorg voor dragen: voor objecten uit heel diverse sferen, voor tradities en verhalen, voor 
kunstvoorwerpen, voor ‘dingen-met-een-historie’, al dan niet tastbaar. Soms zijn ze honderden jaren oud, 
soms nog behoorlijk recent. Ze komen ‘van hier’ en ‘van elders’, maar delen één kenmerk: ze zijn verbonden 
met Antwerpen.

‘De Collectie Antwerpen tonen’ betekent in dit boek: veel beelden laten zien en net genoeg woorden ge-
bruiken om die beelden te helpen spreken. Maar we tonen niet alles, want dat is onmogelijk. Het erfgoed 
dat we in Antwerpen met z’n allen delen is daar te omvangrijk en te divers voor. Het maakt belangrijke en 
alledaagse gebeurtenissen uit duizenden jaren geschiedenis concreet, het zet tradities voort, vertelt verha-
len... Het groeit en bloeit, breidt nog dagelijks uit, evolueert voortdurend en krijgt alle kleuren van de stad 
en haar mensen.

Van die Collectie Antwerpen kun je dan ook alleen maar een momentopname maken: ze was gisteren anders 
dan vandaag en zal morgen weer veranderen. Het beeld dat we brengen is daarom actueel en altijd onvolle-
dig, maar het is wel een beeld dat probeert representatief te zijn en dat de unieke samenhang tracht te vatten 
van mensen en dingen, periodes en plaatsen. Eigenlijk is zo’n momentopname van de Collectie Antwerpen 
een soort pasfoto van de stad zelf. Het erfgoed toont onze identiteit in diversiteit: deze stad in de wereld, de 
wereld in deze stad. Zo wordt de pasfoto een groepsportret, niet hét portret maar een van de vele mogelijke 
impressies.

Hoofdstuk 1 maakt in alle kleuren van de regenboog duidelijk hoe eindeloos veel verschillende ladingen 
de Antwerpse erfgoedvlag dekt en hoe we daar allemaal op onze eigen manier bij betrokken zijn. Voor velen 
betekent die betrokkenheid: zelf verzamelen, bewaren, onderzoeken en dat alles delen met het publiek. Voor 
anderen betekent het: verbonden zijn met en genieten van, zichzelf ontdekken en zelfs zingeving vinden in 
die onuitputtelijke inspiratiebron.
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Waar komt die Collectie Antwerpen dan vandaan? Hoe is ze gegroeid en groeit ze nog altijd? Wie en 
welke organisaties, instellingen en individuen dragen er zorg voor? Hoofdstuk 2 maakt u wegwijs in de 
Antwerpse erfgoedwereld. 

Vervolgens ontdekt u de praktijk van het erfgoedbeheer. Talloze gespecialiseerde vaklui en toegewijde vrij-
willigers doen al het mogelijke – en maken af en toe een mirakel waar – om de Collectie Antwerpen 
volgens alle regels van de kunst in stand te houden, te registreren en te documenteren, te behoeden voor 
schade, te herstellen als dat nodig is en zowel letterlijk als figuurlijk toegankelijk te maken voor al wie dat 
wenst. Speciale aandacht gaat in dit derde hoofdstuk naar onze ‘topstukken’.

Tot slot bekijken we in hoofdstuk 4 de vele en vaak verrassende aspecten ‘onderzoek’ en ‘ontsluiting’. Samen 
met gespecialiseerde nieuwsgierigen en inspirerende vertellers gaan we op zoek naar betekenis… Want 
het is de betekenis die wij eraan geven die maakt dat dingen, verhalen, tradities, muziek, dans en dies meer 
promoveren tot de status van erfgoed. En het is die betekenis die ervoor zorgt dat de Collectie Antwerpen 
gaat leven.

De veelheid en verscheidenheid blijken niet alleen uit de beelden, ook de meestal korte teksten variëren 
sterk. Ze vertellen de verhalen die vastzitten aan de Collectie Antwerpen en stellen vele mensen en organi-
saties voor die dat erfgoed op handen dragen. 

De momentopname die zo is ontstaan, maakt meteen ook duidelijk waarom erfgoed zo belangrijk is in een 
snel veranderende wereld, met een snel evoluerende stadsbevolking, ook in Antwerpen. Erfgoed biedt refe-
rentiepunten tijdens onze reis door de tijd: ankerplaatsen, bakens, havens... Dit boek reikt die aan. 

Welkom in de Collectie Antwerpen!
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één Vl Ag,
Veel  l ADingen



Erfgoed: een dagdagelijks gegeven.
Van boven naar onder, van links naar rechts: Familiepapieren: nieuwsjaarbrieven, huwelijksaankondiging, paspoorten, …. © Familiekunde Vlaanderen/Antwerpen  

reuzin, één van de reuskens van Borgerhout © District Borgerhout  Affiche uit 1923 van de Belgische Werkliedenpartij voor het feest van 1 mei © Amsab I Instituut 
voor Sociale Geschiedenis  Migrantenfestival 1982 © Amsab I Instituut voor Sociale Geschiedenis  De eerste vioolpartij van het requiem van peter Benoit met daarop 
genoteerd de namen van de violisten © Bibliotheek Koninklijk Conservatorium  p.p. rubens, zelfportret op 53-jarige leeftijd © rubenshuis, foto Musea en Erfgoed 
Antwerpen  Voorouderfiguur van de Songye © MAS I Museum aan de Stroom, foto Musea en Erfgoed Antwerpen  De kruisdraging van Christus van Antoon Van 
Dyck, 1616-1617 © Sint-pauluskerk  Stamboom © Familiekunde Vlaanderen/Antwerpen  resten uit een goed bewaard crematiegraf uit de Gallo-romeinse periode: 
opgegraven tijdens verbouwingswerken aan het Augustijnerklooster © Dienst Archeologie stad Antwerpen
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e r F g o e d ?

Met z’n allen komen we dag in dag uit in contact met erfgoed. Hier volgt een greep uit een verzonnen 
erfgoeddagboek.

... U vierde onlangs Kerstmis, Pesach, het Offerfeest, het Divalifeest, 1 mei, Moederkensdag op 15 augustus. 
U had vrij op 11 november en pinkstermaandag. U hielp een jong familielid met de stamboom die ze voor 
school moest maken. U vroeg haar toen wat de hennatekening op haar hand voorstelde. Op een grijze re-
gendag bladerde u door een familiefotoalbum. U woonde het jaarlijkse feest bij voor het 75-jarig bestaan van 
de lokale harmonie die zich ‘koninklijk’ noemt en waarvan de vlag net is hersteld. U bezocht een tentoon-
stelling over huwelijksgebruiken en las een boek over de geschiedenis van Antwerpen en zijn haven. In de 
Sint-Pauluskerk droomde u tijdens het Requiem van Peter Benoit weg bij het kijken naar een schilderij van 
Antoon van Dyck. U kwam nog eens in uw favoriete Antwerpse museum en kuierde door het groene Mid-
delheimmuseum. Op tv zong iemand enthousiast de lof van Rubens. U hoorde op de radio Ik wil deze nacht 
in de straten verdwalen van Wannes Van de Velde. U ontdekte een oud Antwerps woord dat u vergeten was.
De lokale reuzenstoet passeerde vorige week voor uw deur, net als een luid toeterende bruiloftsstoet en gis-
teren nog een prachtige oldtimer. U kreeg voor uw verjaardag de krant van uw geboortedag. U keek op de 
Meir bóven de etalages en zag rijkelijke gevels en hier en daar op een hoek een Mariabeeld. Iemand vroeg 
de weg naar het Rubenshuis en Museum Plantin-Moretus. Net toen liet de beiaard van zich horen. U las 
toevallig in de krant – of was het op een website? – over Romeinse vondsten in Antwerpen en over een vie-
ring-in-kostuum van de Snorrenclub. U hoorde een verhaal over een reus die mensen bang maakt en vanzelf 
groter en weer kleiner wordt. U bracht onlangs een ouwe Bell-telefoon en uw allereerste computer net niet 
naar het containerpark. U kijkt even op uit dit boek en ziet in uw woning – wie weet – een stukje ivoor uit 
Congo, een fles Elixir d’Anvers, een herinnering aan uw ver van Antwerpse geboortestreek, meubels met een 
(familie)verleden en met in hun laden ‘oude papieren’. Wellicht komen die ooit nog van pas...

Alles wat hierboven staat, ook alle emoties die daarbij horen, heeft met (Antwerps) erfgoed te maken, een vlag 
die een veelkleurige lading dekt. Volgens een veelgebruikte omschrijving is erfgoed “alles wat we overerven 
van vorige generaties en wat we voor de volgende generaties het bewaren waard vinden”. Elke generatie, ook 
de onze, is dus een tussenpersoon. Erfgoed is niet zomaar alles. We – lees: een aantal mensen – vinden het het 
bewaren waard. We koesteren het, het heeft voor ons betekenis, het roept herinneringen op, het is mooi of 
het inspireert ons. “Objecten worden geen erfgoed omdat ze ons iets te vertellen hebben, maar omdat mensen 
er iets mee willen vertellen,” aldus de Nederlandse professor Theo Thomassen. Erfgoed is daarom altijd nu.
Erfgoed blijft niet vanzelf bewaard en vertelt zijn verhaal niet zomaar. Je moet er iets voor doen, het kost moei-
te, tijd, ruimte, geld, studie. Dat is een keuze die we maken als individu, als groep mensen of als samenleving. 
Tenzij een samenleving zonder geheugen het doel is. Maar dat is weinig... toekomstgericht en zelfs onleefbaar.
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e e n h e I d  I n
V e r S C h e I d e n h e I d

Welke soorten erfgoed zijn er?
In de praktijk maken de meeste mensen geen onderscheid tussen ‘soorten’ erfgoed. Terecht. Alles hangt 
met alles samen: monumenten en objecten gaan pas ‘spreken’ als je er mensen en verhalen mee verbindt. 
Mensen worden van vlees en bloed als we gaan kijken met welke gebruiken, overtuigingen en tradities ze 
leven, welke verhalen ze vertellen, met welke objecten ze zich omringen. Logisch dat het erfgoed van veel 
verenigingen, musea en organisaties zich niets aantrekt van afbakeningen en dat ze ‘van alles wat’ hebben. 
Toch kan het ook handig zijn dat je een soort taakverdeling afspreekt. Dat gebeurt dan ook in het erfgoed, 
ook in Antwerpen.

Roerend erfgoed is alles wat je kunt vastnemen en verplaatsen: van ‘hoge kunst’, over meubels, gereedschap, 
machines, apparaten en juwelen, tot foto’s, postzegels, documenten en zelfs het menselijk lichaam. De ca-
tegorieën zijn eindeloos.

Immaterieel erfgoed kun je op zichzelf niet ‘aanraken’. Denk aan tradities, gewoonten, verhalen, muziek, 
dialecten, namen, rituelen, kennis van ambachten, normen, recepten, een theateropvoering, sport en spel 
enz. Je voelt het meteen: verhalen en recepten worden opgeschreven, muziek wordt gespeeld op instru-
menten, ambachten en andere vaardigheden vereisen gereedschap, en ook bij rituelen en bij sport en spel 
komen voorwerpen te pas. Anders gezegd: roerend en immaterieel erfgoed zijn onafscheidelijk met elkaar 
verbonden.

Onroerend erfgoed ten slotte kun je niet bewegen of verplaatsen. Het is bij manier van spreken aan de 
grond genageld. Denk aan gebouwen, landschappen en archeologische sites. En ’t is vreemd om te zeggen, 
maar in Vlaanderen hoort ook varend en ander mobiel erfgoed – treinen, bussen, auto’s, trams, vliegtuigen, 
ruimtetuigen – officieel bij het onroerend erfgoed.
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M u S e u M  P l A n T I n - M o r e T u S :  A l l e S  I n  h u I S

Het gerenommeerde Museum Plantin-Moretus op de 
Vrijdagmarkt is een prachtig voorbeeld van hoe al het 
erfgoed nauw met elkaar samenhangt. Het gaat eerst 
en vooral om een monumentaal stuk onroerend erfgoed: 
een patriciërswoning, een drukkerij-uitgeverij waar-
van de werkplaatsen bewaard bleven, een 17de-eeuwse 
stadstuin... De schatrijke familie bracht in de loop van 
de generaties ook een schitterende collectie roerend erf-
goed bijeen: schilderijen, meubels, wandtapijten, andere 
kunstwerken en natuurlijk boeken. Het museum dat zich 
hier sinds 1877 bevindt, heeft die collecties verrijkt met 
veel andere kostbare boeken en pakt trots uit met zijn 
prachtige collecties.

Het museum bezit ook een ongemeen boeiend bedrijfs- en 
familiearchief. Dat is opnieuw roerend erfgoed. Maar in dat 
roerend erfgoed vind je ontzettend veel verhalen over hoe 
het er in de drukkerij aan toeging, wat er tijdens feest-
maaltijden op het menu stond, hoe het zat met de arbeids-
voorwaarden en -omstandigheden in de wereldvermaarde 
onderneming enz. Kortom, het archief zit vol met verwij-
zingen naar immaterieel erfgoed. Museum Plantin-Moretus 
heeft dus letterlijk alles in huis wat ‘soorten’ erfgoed be-
treft. Geen wonder dat de Unesco het op de lijst van het 
werelderfgoed heeft gezet. 

 
Het Museum plantin-Moretus heeft alles in huis: de drukpersen zijn prachtige 
voorbeelden van industrieel erfgoed en de oudste ter wereld; er is de 17de-
eeuwse stadstuin; er hangen veel portretten van de stamvaders, onder 
wie Balthasar Moretus, de schoonzoon van Christoffel plantin; een van de 
paradepaardjes van de museumcollectie is de 36-regelige Gutenbergbijbel 
© Museum plantin-Moretus/prentenkabinet, Antwerpen - UnESCo 
Werelderfgoed, foto’s Musea en Erfgoed Antwerpen
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d e  K r I n g  V o o r  h e e M K u n d e :
o o K  A l l e S  I n  h u I S

Zoals elke heemkring houdt ook die van Merksem zich 
bezig met de lokale geschiedenis. Dat verklaart meteen 
waarom heemkringen vaak erg uiteenlopende collecties 
bezitten: de ‘lokale geschiedenis’, dat gaat over alle facet-
ten van het leven. Ook over de vlag en het wapenschild 
van Merksem, die allebei in hemelsblauw en ‘goud’ zijn. 
Dat zijn de kleuren van de... Oranjes. In de Hollandse 
tijd herstelde koning Willem I het gebruik van wapen-
schilden, maar omdat veel gemeenten onvoldoende (of 
geen) gegevens doorgaven over de gewenste kleuren, werd 
dan maar gekozen voor de kleuren van de Oranjes... 

Behalve een bibliotheek en een archief met foto’s, docu-
menten, rouwbrieven en bidprentjes – een eldorado voor 
familieonderzoekers – bevat de ruime Merksemse collectie 
bijvoorbeeld ook dagelijkse gebruiksvoorwerpen, objecten 
in verband met oude beroepen, maar ook stukken uit reli-
gieuze en andere gebouwen, zoals de plaatselijke kastelen, 
hoeves en hoven. Het grootste deel heeft betrekking op 
de 19de en 20ste eeuw, zoals bij de meeste heemkringen 
het geval is, en er is een onderscheid tussen erfgoed dat 
niet direct ‘typisch’ is voor Merksem en ‘echt’ Merksemse 
stukken.

Heemkringen zijn belangrijke lokale spelers, die bijvoor-
beeld ook van gemeente- of districtsgenoten schenkingen 
krijgen, nog een factor die bijdraagt tot de verscheiden-
heid van hun collecties. Deze kring bewaart en toont zijn 
verzameling in het Hofke van Roosendael, een pand met 
geschiedenis.


Het wapenschild van Merksem: 
een gouden Sint-Bartholomeus, 
de patroonheilige van de eerste 
parochie en ook van Merksem, 
op een blauwe achtergrond 
© Koninklijke Kring voor 
Heemkunde Merksem

 
De heemkring van Merksem bewaart zo veel mogelijk herinneringen 
aan het verleden van de lokale gemeenschap: van doodsprentjes over 
gebruikvoorwerpen tot glasramen. De collectie wordt bewaard en getoond in 
een voormalig hof van plaisantie, het Hofke van roosendael © Koninklijke Kring 
voor Heemkunde Merksem, foto’s Lia Somers
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oude prentkaarten zijn niet alleen mooi, ze documenteren ook het verleden: de scheepswerf Cockerill en het kasteeltje Moretusburg in Hoboken © Heemkundige kring 
Hobuechen 1135

●  U n I E K ,  z o A L S  A L  D A t  A n D E r E

“Merksems erfgoed is uniek… net zoals dat van andere gemeenten, districten of 
steden.” Lia Somers, de voorzitster van de Koninklijke Kring voor Heemkunde 
Merksem, heeft gelijk: het erfgoed waarover haar vereniging zich ontfermt, is niet 
alleen gemaakt door unieke mensen, het hoort ook bij een unieke plek. “Als gebo-
ren Merksemnaar houd ik van Merksem. Hoe meer ik de boeiende geschiedenis van 
mijn district bestudeer, hoe sterker mijn gevoel van verbondenheid wordt. Vanuit 
mijn interesse in en mijn bezorgdheid om Merksem is het precies die verbonden-
heid die ik wil doorgeven aan alle Merksemnaren. Pas als je een zekere trots voelt 
omdat je ergens bij behoort, zul je ook mee bijdragen tot het welzijn ervan.” Een 
statement om even bij stil te staan… Erfgoed als sociaal bindmiddel in een eeuwig-
durende beweging van gedeelde belangstelling, gedeelde trots en gedeelde zorg, met 
samenhorigheid als oorzaak en gevolg. 

●  E E n  n I E t  U I t  t E  L E G G E n  E r V A r I n G

Ook Patrick Pieters is voorzitter van een heemkundige kring: Hobuechen 1135. 
Zijn taak bestaat volgens hem uit drie opdrachten: de werking beheren en de violen 
van de medewerkers-vrijwilligers gelijkgestemd houden, netwerken met iedereen 
die bezig is met erfgoed en lokale of algemene geschiedenis, de activiteiten waar 
mogelijk professionaliseren: van historisch onderzoek, archivering of conservatie 
tot publicaties, tentoonstellingen en ledenwerving. Hoe meer knowhow daar inge-
stopt wordt, hoe beter het resultaat. En waarom doet deze historicus dat allemaal? 
“Het omgaan met geschiedenis en erfgoed biedt mij een complexe ervaring – af-
fectief, esthetisch, academisch, psychologisch – een ervaring die ik moeilijk kan 
missen… en nog moeilijker kan uitleggen.”


Voor Lia Somers van de Koninklijke Kring 
voor Heemkunde Merksem illustreert het 

Merksemse erfgoed haar verbondheid met de 
andere Merksemnaars © MAS I Museum aan 

de Stroom, foto Wim Strecker


Als voorzitter van de Heemkundige Kring 

Hobuechen 1135 wil patrick pieters zo 
professioneel mogelijk met erfgoed werken 
© MAS I Museum aan de Stroom, foto Wim 

Strecker
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tijdens de tweede Wereldoorlog werden schaarse goederen zoals kleding en 
kolen gerantsoeneerd © Stadsarchief Antwerpen, foto Wim Strecker
Het Stadsarchief Antwerpen heeft ontzettend veel documenten en 
audiovisueel materiaal over allerlei facetten van de oorlog: welke besluiten 
namen de bezetters? Hoe ging de rantsoenering in haar werk? Hoe verliep 
de jodenvervolging in de praktijk? Hoe werd de verplichte tewerkstelling 
georganiseerd? Wat met de bescherming van mensen bij luchtaanvallen? Hoe 
functioneerde de gemeenteraad van wat intussen Groot-Antwerpen was? Hoe 
verliep de bevrijding? ook andere archieven hebben veel ‘oorlogsmateriaal’ in 
huis. 


De bevrijding: de eerste Engelse troepen worden op 4 september 1944 op de 
Grote Markt uitbundig verwelkomd door de bevolking. op het stadhuis worden 
opnieuw de vlaggen gehesen © Stadsarchief Antwerpen

A n T w e r P e n  e n  d e  T w e e d e  w e r e l d o o r l o g

HEt VErHAAL: AntWErpEn In DE tWEEDE WErELDoorLoG

Als we de onrustige aanloop in de jaren 1930 en de pijn-
lijke naweeën na de bevrijding ‘vergeten’, dan begon de 
oorlog op 10 mei 1940 en eindigde hij officieel in mei 
1945. De stad leefde die jaren in een heel nieuwe poli-
tiek-militaire context (met de bijbehorende collaboratie, 
de jodenvervolging en het verzet) en er speelden zich tra-
gedies af. Daarnaast bleven veel mensen hun dagelijkse 
leven leiden, ook in moeilijke en beperkende omstandig-
heden. Militair werd het Antwerpse voor het eerst zwaar 
getroffen begin april 1943 en de zwaarste oorlogsperiode 
voor de stad kwam er na de gedeeltelijke bevrijding op 
4 september 1944: de maanden nadien probeerde het 
Duitse leger met zijn vliegende V-bommen de Antwerpse 
haven, die een belangrijke rol speelde in de geallieerde 
opmars en bevoorrading, te treffen. Daarbij werd ook 
de stad en haar omgeving zwaar gebombardeerd. Pas in 
maart 1945 was het ergste achter de rug.

Sommige gebeurtenissen, meestal uit het (recentere) ver-
leden, zijn zo omvattend en ingrijpend dat er bijzonder 
veel en veelsoortig erfgoed over is. Vaak is dat erfgoed 
over veel plaatsen verspreid. Een voorbeeld is de Tweede 
Wereldoorlog in de bezette stad Antwerpen. Nogal wat 
erfgoedzorgers in en buiten Antwerpen hebben ermee te 
maken. We maken een denkoefening: stel dat je alles wilt 
weten over het thema ‘Antwerpen en de Tweede Wereld-
oorlog’, bij welke Antwerpse erfgoedzorgers kun je dan 
terecht voor informatie en documentatie, voor objecten 
en verhalen? Uiteraard wordt niet alle Antwerpse oorlogs- 
erfgoed in Antwerpen zelf bewaard. Wat volgt is maar een 
kleine greep!
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De bunkers in park Den Brandt in Wilrijk herbergen een oorlogsmuseum met vliegtuigonderdelen (zoals deze stuurbekrachtiger van een V2), archeologische vondsten 
en beeldmateriaal, onder meer van het verschrikkelijke Amerikaanse bombardement boven Mortsel in april 1943. Dit is een bijzonder museum. Het draait volledig op 
de vrijwilligers van Bunker en Vliegtuig Archeo Antwerpen, dat zich specialiseert in het onderzoek naar de luchtoorlog in België en naar de Atlantikwall, de gigantische 
‘muur’ die de Duitsers optrokken tegen de geallieerde invasie van over de Atlantische oceaan © Bunker en Vliegtuig Archeo Antwerpen



D e  C o l l e c t i e  A n t w e r p e n  |  E e n  p o r t r e t

20 21


Al vroeg in de oorlog kwam in Antwerpen het verzet op gang. nummer 1 van 
de verzetsgroep Witte Brigade was Marcel Louette, bijgenaamd ‘Fidelio’. 
Het gelijknamige archief en documentatiecentrum bezit een omvangrijk en 
veelzijdig archief en beschikt over een museale collectie met zendapparatuur 
en sabotagemateriaal. Dit is een belangrijke bron voor de studie van het verzet 
in Antwerpen en Vlaanderen. Een levensgroot beeld van de verzetsheld is 
zichtbaar op de foto van de leeszaal van het documentatiecentrum. zijn graf 
bevindt zich op Schoonselhof © MAS I Museum aan de Stroom, foto Wim 
Strecker © vzw Grafzerkje, foto Jacques Buermans


De drukkersstad Antwerpen was een belangrijk centrum van de sluikpers 
in Vlaanderen: er werden verboden publicaties gedrukt die het anti-Duitse 
verzet aanwakkerden en er ook een soort ‘bindmiddel’ van waren. De 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bezit een uitgebreide collectie 
© Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
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ook Jan olieslagers, een oorlogsheld uit Wo I die overleed in 1942, vond op 
Schoonselhof zijn laatste rustplaats, net als de slachtoffers van de V-bommen. 
zij werden in 1972 naar hier overgebracht en kregen in 1975 het gezelschap 
van het erebeeld Solidariteit van Ernest Denis. Er is ook een ereveld met 
oorlogsgraven van het Britse Gemenebest. De vzw Grafzerkje is expert in 
funerair erfgoed en ziet toe op de goede bewaring ervan op de begraafplaats 
Schoonselhof © vzw Grafzerkje, foto’s Jacques Buermans


ook elders in Antwerpen herinneren monumenten aan oorlogsslachtoffers, 
zoals die van de tragedie die zich op 6 september 1944 in Merksem 
afspeelde tijdens de bevrijding. personeelsleden van de elektriciteitscentrale 
L’Escaut die wilden vermijden dat ‘hun’ centrale werd opgeblazen, werden 
ontdekt door Duitse troepen en een voor een neergeschoten.. Er vielen 
meer dan twintig slachtoffers, die een graf kregen op het Merksemse 
kerkhof. Het herinneringsmonument werd op 6 september 1945 onthuld. De 
elektriciteitscentrale L’Escaut werd opgericht in 1905. Aanvankelijk leverde ze 
stroom aan het Antwerpse tramnet, vanaf 1907 ook aan de gemeente Merksem 
en nog later aan Borgerhout, Deurne, Berchem en Schoten © Koninklijke Kring 
voor Heemkunde Merksem vzw, foto Lia Somers
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Het luchtvaartmuseum Stampe en Vertongen vertelt het verhaal van de Antwerpse luchtvaartpioniers Jean Stampe en Maurice Vertongen, die op het vliegveld van 
Deurne ook een vliegtuigfabriek oprichtten. tot de collectie behoort een V1 uit de tweede Wereldoorlog © Vliegtuigmuseum Stampe & Vertongen


tijdens de tweede Wereldoorlog werd een deel van de gazons van de Antwerpse zoo benut om er aardappelen te telen. Meer getuigenissen over de gevolgen van de 
oorlog in de dierentuin zijn te vinden in de beeldbank van de zoo © zoo Antwerpen/beeldbank
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Jaarlijks wordt de bevrijding van Antwerpen herdacht, onder meer met een bloemenhulde aan de Cromwelltank bij de Bevrijdingstunnel in Wilrijk. Die werd op 4 
september 1947 onthuld als oorlogsmonument. zoals dat met wel meer erfgoed gaat, is het eigenaarschap van de tank niet altijd even duidelijk: de stad, het Britse leger, 
het Canadese leger? De vraag is onder meer van belang omdat de tank uiteraard onderhouden moet worden © Carlo Vansant
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e e n  z A A K  VA n  I e d e r e e n

In enkele Antwerpse heemkundige musea staat onder meer het leven van de ‘gewone man’ van enkele gene-
raties geleden te kijk. Zou die ‘gewone man’ ooit gedacht hebben dat zijn leven ons erfgoed zou zijn? ‘Oude 
ambachten’ bijvoorbeeld waren nog gewoon ‘ambachten’. Iets vergelijkbaars geldt voor wat nu zogeheten 
‘culinair erfgoed’ is, van snoepgoed, over vergeten groenten tot traditionele ‘dagelijkse kost’-gerechten. Erf-
goed dat actueel is: het is geen contradictie.

Neem de ‘hoge cultuur’: reputaties van schilders gaan soms hard op en neer (behalve die van Rubens, ui-
teraard): Van Eyck, Bruegel, Teniers...: nu zijn ze de onbetaalbare trots van topmusea, ook in Antwerpen. 
Pakweg honderdvijftig jaar geleden kocht je hun werk voor een appel en een ei. Een ander voorbeeld: be-
schermde monumenten. In de 19de en een stuk van de 20ste eeuw werden vooral gebouwen beschermd die 
belangrijk waren voor de hele lokale gemeenschap of prestige uitstraalden. Nu komen ook ‘gewone’ huizen in 
aanmerking, fabrieken, tuinwijken enzovoort. Nog eentje: de bevolking van Antwerpen is nu anders dan een 
of twee generaties geleden. Gevolg: ook het erfgoed wordt meer divers. Daar moeten we ons nú van bewust 
zijn met z’n allen, oude en nieuwe Antwerpenaars. Anders zijn we straks een deel van ons geheugen kwijt.

Het besef van de verandering bevat een belangrijke les: wat nu waardevol erfgoed is, was het ooit niet. En 
wat de volgende generaties als betekenisvol erfgoed zullen beschouwen, zal er wéér anders uitzien. Je kunt 
dat nog anders zeggen: wij beslissen niet wat ooit erfgoed zal zijn. Dat houdt een opdracht in: we moeten 
eigenlijk zorgen voor alles wat mogelijk ooit erfgoed wordt.

Dat is geen makkelijke oefening: hoe houd je het allemaal beheersbaar? Toch hebben we een verantwoorde-
lijkheid, zowel tegenover de generaties voor ons, van wie we het erfgoed bewaren en doorgeven, als tegenover 
onze nakomelingen. Als we moeten kiezen – en dat moeten we – zullen we dat voorzichtig en weloverwogen 
moeten doen.
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S P e u rTo C h T e n  T e g e n  V e r g e T e l h e I d

De Antwerpse bevolking is zeer divers, maar het erfgoed 
in de Collectie Antwerpen bevat nog al te weinig spo-
ren van die diversiteit. Mensen met een andere culturele 
afkomst – soms wonen ze hier al van drie en zelfs meer 
generaties terug – herkennen zich dan ook nog te weinig 
in die grote collectie.
Daar werkt het Museum aan de Stroom aan: in het project 
Spoorzoekers gaan Antwerpenaars op zoek naar sporen van 
Marokkaanse families of van de Marokkaanse gemeen-
schap in de stad. Hun doel? Die sporen niet verloren laten 
gaan. Zo kan de Collectie Antwerpen stilaan uitgroeien 
tot het geheugen van alle Antwerpenaars, een werk van 
lange adem. Zo zullen ongetwijfeld meer gemeenschap-
pen én meer Antwerpse erfgoedinstellingen een meer di-
verse erfgoedbril kunnen opzetten.
Nog andere projecten focussen op Antwerpen en zijn 
migratieverhaal: Nieuwe Antwerpenaars, Nieuw Erfgoed 
(NANE) is er zo een: NANE wil de hedendaagse migratie 
in beeld brengen, ‘nieuwe Antwerpenaars’ bij het erfgoed 
betrekken en zo de erfgoedpraktijk mee laten evolue-
ren met de steeds diversere stad. Met dat doel verzamelt 
NANE hedendaagse migratieverhalen: de Transit Verha-
lenbus trekt letterlijk de stad in, op zoek naar boeiende 
migratieverhalen van vandaag. Het project is gegroeid van-
uit het Red Star Line Museum, waar het vertrek van meer 
dan 2 miljoen Europeanen naar Amerika wordt belicht 
als een illustratie van een tijdloos en universeel fenomeen: 
menselijke mobiliteit en migratie. 


Marokkaanse sporen ...
Een paar maanden na de opening 
van de allereerste Belgische 
moskee in Hoboken, in 1972, werd 
in de zonstraat in Borgerhout 
de tweede moskee plechtig 
geopend in aanwezigheid van 
de ambassadeur van Marokko, 
burgemeester van Borgerhout G. 
Wegge en de deken van de lokale 
parochies J. Luyten © De 8


Familieverhalen van nieuwe Antwerpenaars stofferen het geheugen van de stad 
© red Star Line

 
twee zoektochten naar 
erfgoed van nieuwe 
Antwerpenaars: het busje van 
red Star Line op zoek naar 
verhalen, het MAS op zoek naar 
Marokkaanse sporen 
© red Star Line en 
MAS I Museum aan de Stroom
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●  n I E t S  t E  V r o E G

Hasna Azzouz is aan de slag als spoorzoeker: ze speurt naar Marokkaanse sporen 
in Antwerpen, in de gedaante van verhalen, herinneringen, tastbare objecten. 
Hasna: “Ik ga dus op zoek naar Antwerps erfgoed, aangezien de Marokkaanse 
gemeenschap hier al decennia gevestigd is. Ik interview met dat doel migranten 
van de eerste generatie: hoe hebben zij de stad ervaren? Hopelijk zullen daar ook 
foto’s en voorwerpen bij komen.”
Hasna ervaart bij haar zoekwerk ook een persoonlijke betrokkenheid: "Het erf-
goed waar ik mee werk, heeft voor mij een diepere betekenis, omdat ik zelf een 
onderdeel ben van de Marokkaanse migratie naar België: mijn ouders zijn in 
de jaren zestig naar Antwerpen gekomen. Ik ben opgegroeid in twee culturen. 
Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar ik beschouw het als een verrijking. 
Antwerpen is een stad met erfgoed van verschillende etnische gemeenschappen. 
Dat maakt de stad zo speciaal en daarom voel ik me een échte Antwerpenaar."
Behalve betrokkenheid ervaart Hasna ook trots én voelt ze de noodzaak van wat 
ze doet: “De zoektocht komt geen moment te vroeg. Als we dit erfgoed nu niet 
verzamelen en bewaren, kan het voor altijd verloren gaan. Dat zou zonde zijn, 
want hoe de eerste generatie de stad heeft ontdekt, verschilt helemaal van hoe 
wij de stad nu beleven.”


Hasna Azzouz is een van de spoorzoekers 

naar Marokkaans erfgoed © MAS I Museum 
aan de Stroom, foto Wim Strecker

V e r d w e n e n ,  n I e T  V e r g e T e n

Oorderen, Lillo, Oosterweel, Wilmarsdonk, Ooster-
donk... Het laatste van deze vijf dorpen heeft alleen in een 
tv-reeks bestaan, de andere vier zijn ‘echte’ polderdorpen 
die inmiddels plaats hebben gemaakt voor de Antwerpse 
haven. Het Documentatiecentrum Noorderpolders bezit 
een grote documentaire collectie over de verdwenen dor-
pen én over nog bestaande gemeenschappen in de pol-
ders: Ekeren, Hoevenen, Stabroek, Berendrecht, Zand-
vliet. Je krijgt er dankzij de meer dan 150 000 stukken 
– drukwerk, affiches, plannen, foto’s, dia’s, geluidsopna-
mes, tijdschriften enz. – een uitgebreid beeld van de Ant-
werpse Noorderpolders. Het centrum beschikt ook over 
een erfgoedbibliotheek en heeft een collectie met onder 
meer vlaggen, kunstwerken, maquettes, archeologische 
voorwerpen enz.
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Spelende kinderen op de Ekersedijk in Wilmarsdonk, de Sint-Jan Baptistkerk 
en de school in oosterweel, een herberg in oorderen…: stuk voor stuk zijn 
het fotografische herinneringen aan de verdwenen polderdorpen uit het begin 
van de 20ste eeuw en de late jaren 1950 © Documentatiecentrum Antwerpse 
noorderpolders, foto's J. Hendrickx en Hoelen
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De kweek van bloembollen was een belangrijke economische activiteit maar ook 
een toeristische attractie van polderdorpen als zandvliet. ook de duivensport 
werd er massaal beoefend. © poldermuseum Lillo, foto’s Wim Strecker

Een tegenhanger van deze vooral documentaire collectie 
is het Poldermuseum Lillo, dat al in 1959 werd opgericht 
en sindsdien steunt op enthousiaste vrijwilligers. In 1963 
stelde de stad Antwerpen in Lillo gebouwen ter beschik-
king. Het museum roept de sfeer op van het verdwenen 
leven in de polderdorpen. Dat gebeurt onder meer aan de 
hand van gereconstrueerde plekken: een schoolklas, een 
dorpsherberg of estaminet, een bakkerij...
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K l o e F K A P P e r S  e n  z A K K e n w I j V e n

In een zevental historische arbeiderswoningen en een wa-
gensmidse reconstrueert het museum Turninum, dat is 
de oude Latijnse naam van Deurne, leven en werk van de 
‘gewone Deurnenaar’ aan het begin van de 20ste eeuw, 
met de bijbehorende beroepen: de kuiper, de rijtuig- of 
wagenmaker, de kloefkapper of klompenmaker, het 
‘zakkenwijf ’, de diamantbewerker... Deurne-Dorp was 
in het begin van de 20ste eeuw een echt arbeidersdorp, 
en daar bewaart het tot op vandaag de zichtbare sporen 
van. Het museum kreeg zijn collectie, met daarbij veel 
gereedschap, onder meer bijeen dankzij schenkingen van 
'dorpsgenoten', en ook door zelf op speurtocht te gaan in 
panden die even later gesloopt werden.

 
Het leven van de werkman in het Volksmuseum Deurne © Volksmuseum Deurne 
turninum
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De straatnamen op het Kiel herinneren aan de olympische Spelen die er in 1920 
plaatsvonden © MAS I Museum aan de Stroom, foto Wim Strecker

VA n  d e  ST I j g b e u g e l -  n A A r  d e 
K e r n e n e r g I e STr A AT

Geen duidelijker illustratie voor de alomtegenwoordig-
heid van het erfgoed dan straatnamen. Heel vaak bevat-
ten die een verwijzing naar erfgoed: historische gebeur-
tenissen, belangrijke personen, verdwenen buurten of 
gebouwen...
Zo verwijzen veel namen van straten rond het huidige sta-
dion van Beerschot op het Kiel naar de Olympische Spelen 
die in 1920 in Antwerpen plaatsvonden: de Athenestraat, 
de Golfstraat, de Kampioenstraat, de Marathonstraat, de 
Schijfwerpersstraat, de Stijgbeugelstraat en natuurlijk de 
VIIde-Olympiadelaan. De hele wijk staat bekend als de 
buurt van de ‘sportstraten’.
In Wilrijk dan weer ontstond, waar zich nu de Neerland-
wijk bevindt, midden jaren 1950 de Edenwijk. Werkne-
mers van de wereldtentoonstelling Expo ’58 kregen daar 
een tijdelijke woning. De huizen, bedoeld voor tijdelijk 
gebruik, zouden worden afgebroken, maar dat is nooit 
gebeurd. Geleidelijk aan veranderde Eden in Neerland, 
maar de optimistische straatnamen roepen nog herin-
neringen op aan ‘den Expo’: Atomiumlaan, Kernener-
giestraat, Planetariumlaan...
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h e T  e r F g o e d K wA rT e T

Erfgoed verzamelen, dat is al een hele uitdaging, maar het is slechts het begin van wat erfgoedzorgers bezig-
houdt. Wie even kijkt naar de inhoudstafel van dit boek, zal zien dat er eigenlijk vier taken of opdrachten 
zijn.

Alles begint met het verzamelen en het aanleggen van collecties die een zekere samenhang aan de dag leggen. 
Vervolgens moet je je collectie(s) bewaren, op een manier waardoor je bijvoorbeeld de verzamelde objecten 
ook nog terugvindt en waardoor ze in goede conditie blijven. Vaak moet je het erfgoed ook restaureren.

Het meeste erfgoed zwijgt: je krijgt het aan de praat door het te onderzoeken, door verbanden te leggen en 
verhalen te reconstrueren. En tot slot: de resultaten van al dat verzamelen, bewaren en onderzoeken wil je 
als erfgoedzorger delen. Daar doe je het voor. Je gaat in gesprek met een publiek. ‘Ontsluiten’ heet dat in het 
jargon en het gebeurt tegenwoordig op veel manieren en voor diverse soorten publiek.



1  |  E é n  v l a g ,  v e e l  l a d i n g e n

3333

A n T w e r P e n S  o u d e  hA rT  V e r z A M e l d

Enige tijd geleden was de tentoonstelling De Burcht. Ver-
dwenen stadskern van Antwerpen te zien. De Burcht werd 
in 1884 zo goed als volledig van de kaart geveegd voor 
het rechttrekken van de Scheldekaaien. Dat was het einde 
van Antwerpens middeleeuwse hart.
Zo’n tentoonstelling is een mooi voorbeeld van hoe de 
vier erfgoedfuncties één geheel vormen. Eerst werd er 
verzameld. Dat gebeurde al in de tijd van de afbraak. 
Een commissie voerde in de bedreigde zones inspecties 
uit. Gebouwen en straten werden systematisch gefotogra-
feerd, getekend en gedocumenteerd. Archeologische op-
gravingen brachten interessante vondsten aan het licht. 
Onder meer Fritz Mayer van den Bergh kocht stukken en 
veel waardevolle voorwerpen belandden in het Museum 
voor Oudheden in het Steen, en later in het Vleeshuis. 
Ook in de 20ste en de 21ste eeuw vonden nog uitgebrei-


Buste van de stadsmaagd Antverpia, de personificatie van Antwerpen en de 
buste van de stroomgod Scaldis, de personificatie van de Schelde. ze zijn 
wellicht afkomstig van de prestigieuze stadswoning van Cornelis van der Geest 
aan de voormalige Jordaenskaai in de (verdwenen) Burchtzone, 1600-1610 
© MAS, foto Musea en Erfgoed Antwerpen

 
3D-simulatie van de 
verdwenen Steenstraat in 
de Burchtwijk 
© piet Lombaerde - Artesis 
Hogeschool.
poortslot, waarschijnlijk 
afkomstig van de vierschaar 
uit de verdwenen 
Burchtwijk, 1500-1519 
© Museum Mayer van den 
Bergh

de opgravingen plaats en sinds 2009 is de Burchtzone 
erkend als archeologische zone. Kortom, er werd verza-
meld en de verzamelde objecten en documenten werden 
zorgvuldig bijgehouden. Dat zijn de eerste functies: ver-
zamelen, en behoud en beheer.
Recent onderzocht het project Herenigd Erfgoed 
Antwerpen (HERA) waar zich het erfgoed bevindt over 
de Antwerpse Burcht: objecten, vondsten, documenten, 
getuigenissen... Een tiental instellingen en verenigingen 
bleek een bijdrage te kunnen leveren. Dat leidde tot 
verder onderzoek en vervolgens tot de tentoonstelling 
over de Burcht in Museum Mayer van den Bergh, een 
passende plek gezien de betrokkenheid van stichter 
Fritz Mayer van den Bergh. Het HERA-project leverde 
ook een driedimensionale impressie op van de oude 
Burcht. Die werd ontwikkeld door het departement 
Ontwerpwetenschappen van de Artesis Hogeschool 
Antwerpen, die dit werkstuk ter beschikking stelde.
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A n T w e r P e n  o n d e r g r o n d S

De archeologische dienst van de stad Antwerpen heeft als 
taak het archeologisch erfgoed te bewaken, te bestude-
ren en te bewaren. De archeologen geven ook advies bij 
bouwdossiers. Zo duiden ze vooraf aan op welk terrein ar-
cheologische vondsten te verwachten zijn. Dat moet dan 
leiden tot extra maatregelen voor of tijdens de graafwerk-
zaamheden. Daarnaast voert de dienst ook zelf veel ar-
cheologisch onderzoek uit. Concreet: bij graafwerkzaam-
heden in de stad zullen de stadsarcheologen eventuele 
resten en sporen documenteren, bestuderen en interpre-
teren. Zelf graven ze dus nooit. Ze registreren alleen wat 
door werkzaamheden van anderen vernietigd zou kunnen 
worden. Vervolgens gaat de stadsarcheologische dienst 
aan de slag met het opgegraven erfgoed. Vondsten wor-
den gewassen, genummerd, geplakt en daarna bestudeerd 
en geïnterpreteerd: wat dragen ze bij tot de reconstructie 
van het verleden? Dat alles resulteert meestal in een boek, 
een folder, een presentatie of een tentoonstelling. Tot slot 
moeten de resten en sporen goed bewaard worden. In het 
opgravingsarchief en het opgravingsdepot is alles terug te 
vinden wat de jongste jaren in Antwerpen werd ontdekt.


In 1997 kwam tijdens het archeologisch onderzoek op de Koraalberg de schedel 
van een jongeman aan het licht. De doodsoorzaak is niet duidelijk. Deze schedel 
werd gedateerd in de 9de eeuw en leverde bijgevolg de verdienstelijke naam 
‘oudste Antwerpenaar’. Dit omdat het gaat om de oudst gedateerde persoon 
behorend tot de middeleeuwse nederzetting van waaruit het huidige Antwerpen 
is gegroeid © Dienst Archeologie Stad Antwerpen


tijdens het graven van het Deurganckdok in 2000 kwam een bijna intacte kogge, een middeleeuws vrachtschip, vrij te liggen: een spectaculaire vondst © VIoE
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Bij de opgravingen tijdens de heraanleg van de 
zuidelijke leien, begin jaren 2000, kwam een 
deel van het Spaanse Bastion bloot te liggen 
© Dienst Archeologie Stad Antwerpen

●  L A A G J E  p E r  L A A G J E  D I C H t E r  B I J  H E t  V E r L E D E n

Anne Schryvers werkt bij de archeologische dienst van de stad Antwerpen. 
Het allertofste aan haar beroep vindt ze het werken in de bodem om zo laagje 
per laagje dichter bij het verleden komen. “Je weet nooit wat je zult ontdek-
ken. En zulk werk kunnen doen in een boeiende stad als Antwerpen, dat geeft 
natuurlijk een extra kick. Ik vind het spannend om aan de slag te gaan met wat 
de mensen ooit hebben achtergelaten, om welke reden ook. Soms is iets bewust 
in de grond gestopt, zoals bij een begraving of een schat. Maar veel vaker is het 
toevallig aan ons nagelaten en werd het weggesmeten, verlaten of vergeten.”

Tot zover de emotie, maar Anne weet ook kort en krachtig te vertellen waar 
het precies om gaat. “Een archeoloog is een wetenschapper die op basis van 
materiële overblijfselen van de mens het verleden reconstrueert. Die overblijf-
selen kunnen gebruiksvoorwerpen zijn, zoals potten, glazen, juwelen, kleding, 
wapens of werktuigen, maar ook bewoningssporen: resten van huizen, water-
putten, wegen, haarden, afvalkuilen enzovoort. Ook graven, crematieresten of 
skeletten vertellen de archeoloog meer over het verleden: hoe mensen precies 
leefden en dachten, wat voor hen belangrijk of gebruikelijk was, hoe ze om-
gingen met elkaar, met kinderen, met dieren, met dood, armoede, feesten, 
natuur… Vaak zijn archeologische resten de enige bronnen die ons dit kunnen 
vertellen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de steentijd of de metaaltijden. Daarom 
is het zo belangrijk dat bij graafwerkzaamheden de archeologische sporen goed 
worden gedocumenteerd. Er komt ook geen tweede kans. Als iets eenmaal is 
weggegraven, is het voor altijd verdwenen.”


Archeologe Anne Schryvers reconstrueert 

samen met haar collega’s van de dienst 
Archeologie Stad Antwerpen het Antwerpse 

verleden aan de hand van materiële 
overblijfselen die uit de ondergrond worden 

opgegraven © MAS I Museum aan de 
Stroom, foto Wim Strecker
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naar aanleiding van de 200ste verjaardag van het Koninklijk Atheneum werd 
het schoolarchief geïnventariseerd door en overgedragen aan het rijksarchief 
Antwerpen © rijksarchief Antwerpen


Uittreksel uit het register van de strafstudies (de zogeheten ‘retenues’). Alfons 
De ridder, alias Willem Elsschot, uit klas 4B staat op 15 december 1898 maar 
liefst vijf keer in het register. Slecht gedrag, lessen niet gekend en agenda niet 
in orde leveren twee strafstudies op van de leerkracht Frans, met twee dagen 
uitsluiting erbovenop. Voor lachen en praten in de klas bij tekenleraar Delmoitié 
krijgt De ridder andermaal strafstudie, net als voor slecht gedrag en insolence 
(brutaliteit) bij Huygens (geschiedenis en aardrijkskunde). In het register staan 
ook de opgelegde taken, de handtekening van de betrokken leerkrachten en het 
aantal strafstudies dat ze op dat moment reeds hadden uitgedeeld 
© rijksarchief Antwerpen

e e n  S C hAT  VA n  e e n  S C h o o l

Het Koninklijk Atheneum aan de Rooseveltplaats is een 
begrip in Antwerpen. Een school met een verleden, mag 
je rustig zeggen. Ze werd in 1818, in Belgiës Nederland-
se tijd, opgericht door koning Willem I en haar archief 
gaat terug tot 1830. Dit moet het rijkste schoolarchief 
van Vlaanderen zijn, met een schat aan architecturale 
gegevens, verhalen en anekdotes waardoor je de unieke 
plaats van het atheneum in de Vlaamse geschiedenis beter 
begrijpt. Het archief met onder meer briefwisseling, uit-
slagen van leerlingen, palmaressen, afwezigheidsregisters, 

onderwijsaangelegenheden, jaarverslagen en jaarboeken 
werd in 2011 overgedragen aan het Rijksarchief Antwer-
pen. De zolders en kelders van een gebouw uit 1884 zijn 
nu eenmaal geen ideale archiefruimtes... Het archief is bij 
die gelegenheid ook geïnventariseerd. Dat is noodzakelijk 
om zo’n archief bruikbaar te maken voor onderzoekers, 
wat voordien niet het geval was. Dit heeft al geleid tot een 
mooie publicatie over de school waarin gegevens uit het 
archief werden gebruikt, en tot tentoonstellingen: Het ge-
neratieconflict: leerling versus leerkracht/schoolhoofd, Wereld-
oorlogen en de weerslag op het schoolleven, De Taalstrijd...
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Aankondiging van de oprichting van de École secondaire communale van Antwerpen, de voorloper van het Koninklijk Atheneum Atheneum, die in 1807 onderdak vond 
vond in het zwartzustersklooster dat de Fransen in beslag hadden genomen. De school bestond tot 1818, het jaar waarin Willem I het atheneum oprichtte © rijksarchief 
Antwerpen
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o o K  u  b e h o o rT  ToT  e e n
e r F g o e d g e M e e n S C hA P

Een groep mensen (zowel organisaties als individuen) die een bepaald onderdeel of aspect van het erfgoed 
belangrijk vindt en er zich voor inzet: dat is een erfgoedgemeenschap. We kunnen dat belangrijke begrip het 
best illustreren met enkele Antwerpse voorbeelden.

De in 1913 door de Antwerpse schepen Frans Van Kuyck ‘uitgevonden traditie’ om op 15 augustus de ‘Dag 
der Moeders’ te vieren, is intussen een vast gebruik in Antwerpen, ook al viert de rest van de wereld zijn 
moeders in mei. De erfgoedgemeenschap rond ‘moederkensdag’ bestaat uit bewoners van Antwerpen en 
omstreken die deze traditie onderhouden. Als ook u daar deel van uitmaakt, behoort u dus tot een erfgoed-
gemeenschap. Al was u zich daar misschien niet van bewust.

Een heel andere erfgoedgemeenschap is die rond het voormalige Antwerpse telefoniebedrijf Atea. Deze 
groep is kleiner en meer gespecialiseerd. Dankzij de inspanningen van deze ‘liefhebbers’, veelal vroegere 
medewerkers, maken ook dit erfgoed en de bijbehorende verhalen deel uit van de collectieve Antwerpse 
herinnering. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Bunker en Vliegtuig Archeo Antwerpen en voor de diverse 
heemkringen. Weer andere erfgoedgemeenschappen bestaan uit Antwerpenaars die tradities en gebruiken 
onderhouden van hun land van herkomst, al dan niet aangepast aan de nieuwe omgeving. Ook zij vormen, 
bewust of onbewust, een erfgoedgemeenschap. Enzovoort. De hele erfgoedwereld, ook die van Antwerpen, 
steunt op deze erfgoedgemeenschappen met hun honderden vrijwillige en professionele erfgoedzorgers. Al 
die mensen en al het erfgoed waarvoor ze zorg dragen, vormen samen de fascinerende Collectie Antwerpen.
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Een greep uit meer dan een eeuw telecommunicatie-toestellen van het bedrijf AtEA © MAS I Museum aan de Stroom
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z o r g e n  V o o r  M A r I A  o P  STr A AT

Met z’n driehonderd moeten ze rond 1800 zijn geweest: 
Mariabeelden in Antwerpen, vaak producten van ano-
nieme volkskunstenaars, soms van belangrijke beeld-
houwers. Je vond ze op straathoeken, in steegjes en op 
binnenplaatsen. Antwerpen is een Mariastad. Uiteraard 
waren de beelden een uiting van geloof, maar ze dienden 
ook als sociaal bindmiddel. Dankzij een lichtbron bij de 
beelden zorgden ze voor een gevoel van veiligheid. Nu 
staat nog zowat de helft van de Maria’s overeind. Ze bepa-
len mee de charme en de sfeer van de stad.
In een overwegend katholieke samenleving hadden de 
beelden een betekenis. Die is voor veel mensen niet lan-
ger duidelijk. Dat is een gevaarlijk moment voor erfgoed, 
zeker als het zich in openlucht bevindt. Gelukkig troffen 
de Mariabeelden mensen die er zich om bekommeren: 
de vereniging Voor Kruis en Beeld. Zij willen dit erfgoed 
beschermen en zijn betekenissen doorgeven aan de vol-
gende generatie. 


Affiche uit 1889 met de aankondiging van een beeldenfeest. De feesten gingen 
steevast gepaard met uitbundige straatversiering © Jacques Claes, foto Wim 
Strecker


pagina met een chronogram uit het boek van het buurtgenootschap van het beeld 
van onze-Lieve-Vrouw in de Sleutelstraat: buurtgenootschappen stonden in 
voor de zorg van hun Mariabeeld © Sint-Andrieskerk, foto Wim Strecker


Het Mariagevelbeeld op de hoek van de Eiermarkt werd na een grondige 
restauratie in 2010 teruggeplaatst. rechts een foto van een onze-Lieve-Vrouw 
met kind – in een vitrinekastje – in de ondertussen verdwenen zwanengang, 
circa 1890-1900: een pittoresk beeld van een armoedig Antwerps steegje. 
Madonna’s kregen er vaak een centrale plaats © Voor Kruis en Beeld
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paula Sörnsen zoekt naar financiering 
voor de restauratie van de prachtige 
Madonnabeelden die het Antwerpse 

straatbeeld sieren © MAS I Museum aan de 
Stroom, foto Wim Strecker

●  H E I M W E E ?

De vzw Voor Kruis en Beeld is een begrip in Antwerpen. De vereniging ont-
fermt zich over de Madonnagevelbeelden in de binnenstad. Ze bemiddelt 
tussen eigenaar en restaurateurs, zoekt onvermoeibaar naar financiering voor 
restauraties en coördineert die werkzaamheden.
Als ondervoorzitster is Paula Sörnsen een van de vrijwilligers die zich inzetten 
voor dat omvangrijke werk. Paula heeft zo haar eigen motivatie om dit religi-
euze, zeer Antwerpse erfgoed in stand te helpen houden: “We leven in boei-
ende tijden, maar die roepen ook heimwee op naar rustige en diepmenselijke 
levensbeschouwing. Een moederfiguur met haar kind in de straten van Ant-
werpen kan daartoe bijdragen als men dit erfgoed met open geest wil benade-
ren. Via sensibilisatie trachten wij de oppervlakkigheid en onverschilligheid te 
doorbreken. De vriendenkring en de madonnawandelingen van de vereniging 
zijn daar goede instrumenten voor”.


Een foto uit 1875: de Gevangenisstraat met kalvarieberg en met in de verte de 
poort van het Steen met het beeldje van Semini © Stadsarchief Antwerpen
Ernaast een close up van de ‘verminkte’ Semini boven de poort van het Steen 
© AKSIE

A l S  ’ T  n I e T  wA A r  I S ,  I S  ’ T  g o e d  g e V o n d e n

Op de eerste zaterdag van de lente vinden in Antwerpen 
de jaarlijkse Seminifeesten plaats. Organisator is de vzw 
AKSIE, voluit: Antwerps Komitee Semini in Ere. Centra-
le bekommernis van het Komitee is een bas-reliëf boven 
de toegangspoort van Het Steen.
De voorstelling is sterk verminkt, en volgens één versie 
van de feiten mogen we dat letterlijk nemen. Het bas-re-
liëf zou uit de Romeinse tijd dateren en de vruchtbaar-
heidsgod Semini voorstellen. In goed Antwerps ook wel: 
Jumenas. (Aangevuld met ‘god’ is dat een krachtterm: 
godjumenas...) In 1587 zouden preutse Spanjaarden de 
viriele god ontmand hebben. Tot droefenis van vrouwen 
die bij hem om vruchtbaarheid kwamen smeken. Zij wa-
ren hun beschermheertje kwijt.
AKSIE werd niet toevallig opgericht in 1987, vier eeuwen 
na de fatale verminking. De vzw wil niet alleen Semi-
ni behoeden voor verdere aftakeling, maar het godje is 
vooral de inspiratiebron voor verhalen, tradities, nader 

onderzoek, folklore, liederen, lekkernijen, stadswandelin-
gen, feestelijkheden, poppenspelen... En dus ook voor de 
Seminifeesten, op het moment dat de natuur haar vrucht-
baarheid tentoon begint te spreiden.
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d e  V r I e n d e n  VA n  r u b e n S

De Vrienden van het Rubenshuis zijn al meer dan zestig 
jaar lang een uiterst alerte en betrokken groep mensen – 
veelal Antwerpenaars – die er mee voor gezorgd hebben 
dat het Rubenshuis is kunnen uitgroeien tot wat het 
vandaag is: een huis met een ziel en met een knappe 
collectie. Dankzij de waakzaamheid, het lobbywerk, de 
bemiddeling en de financiële bijdrage van de Vrienden kon 
het museum een flink deel van zijn collectie verwerven (of 
in bruikleen krijgen, zoals recent vaker gebeurt). Zo zijn 
de meeste van Rubens’ eigenhandige werken mede dankzij 
de Vrienden teruggekomen naar waar ze wellicht ooit zijn 
gemaakt: het huis van Rubens. De Vrienden vormen, 
samen met de medewerkers, een eerste kring van trotse 
enthousiastelingen die de faam van het museum helpen 
uitdragen. Zo zijn er nog een aantal trotse (vrienden)
verenigingen in Antwerpen.

d e  w I j K w e r K I n g  M A r I A b u r g

In 1885 zag Antverpia-Leven het licht, Belgiës oudste 
volksverzekeringsmaatschappij. Vanaf 1893 investeerde 
de maatschappij haar reserves in toen nog afgelegen gron-
den en eigendommen op het grondgebied van Ekeren 
en Brasschaat. Die werden spoedig bouwrijp gemaakt en 
voorzien van straten, hotels, villa’s, winkels... Zijn naam 
kreeg dit heide- en bosgebied pas in 1898, toen het al een 
volwaardige wijk was: Sint-Mariaburg.
In het buurthuis Nieuw Kwartier wordt alles verzameld 
wat te maken heeft met de bijzondere geschiedenis van 
Sint-Mariaburg en van De Sterre in Kapellen, dat ook 
is ontstaan als een woonwijk die toen nog buiten Ant-
werpen lag. De wijkwerking bezit een schat aan papieren 
erfgoed en een collectie. Ze organiseert regelmatig ten-
toonstellingen en cultuurhistorische wandelingen, staat 
in voor de Mariaburgfeesten en publiceert de buurtkrant 
Gazet van Het Nieuw Kwartier. Het lokale erfgoed draagt 
bij tot gemeenschapsvorming.

 
De schilderijen 
Adam en Eva en De 
annunciatie van 
peter paul rubens, 
allebei aangekocht 
door bemiddeling van 
de Vrienden van het 
rubenshuis
© rubenshuis, foto's 
Musea en Erfgoed 
Antwerpen
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Mariaburg gedocumenteerd: 
het brandweerkorps en de 
Katersheidemolen
© Heemkundig Documentatiecentrum 
WWM


Wah Kel, het eerste Chinese restaurant in Antwerpen, aan de Verversrui: spijskaart en groepsfoto van de uitbaters © MAS I Museum aan de Stroom

C h I n A  I n  A n T w e r P e n

De Van Wesenbekestraat en de Van Arteveldestraat in 
de stationsbuurt vormen de Antwerpse variant van het 
begrip ‘Chinatown’ zoals dat eerst in de Verenigde Sta-
ten en later in Europa is ontstaan. De oudste Europe-
se voorbeelden dateren uit de eerste helft van de 20ste 
eeuw, toen Chinese matrozen in Europa aan wal bleven. 
Het Antwerpse Chinatown ontstond pas na 1975, en dat 
gebeurde spontaan. Vier leeuwenbeelden bewaken sinds 
2001 de in- en uitgang van de wijk en sinds 2006 staat 
er ook een Chinese poort. De buurt telt heel wat Chinese 
handelszaken en restaurants, heeft een intens verenigings- 
en sociaal leven met de bijbehorende Chinese feesten, en 
er bevinden zich ook Chinese bidhuizen en een Chinese 
school. Toch zijn er in Antwerpen ook nog oudere spo-
ren van de Chinese migratie: Wah Kel in de Verversrui is 
het allereerste Chinese restaurant in België en dus ook 
in Antwerpen. De naam betekent ‘de Chinezen die emi-
greerden’ en het restaurant opende in 1923 zijn deuren. 
Steeds meer mensen – buurtbewoners, Antwerpenaars, 
toeristen – maken kennis met het levende erfgoed dat 
met het Antwerpse Chinatown is verbonden.
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d u I T S e  S P o r e n  I n  A n T w e r P e n 

Toen Antwerpen en zijn haven in de loop van de 19de 
eeuw weer opbloeiden, vestigden zich nogal wat kapi-
taalkrachtige Duitse families in de stad. Zij speelden een 
belangrijke rol in de handel met Zuid-Amerika en later 
met Congo, en ze investeerden bijvoorbeeld ook in de 
telecommunicatie (telefoon) en het bankwezen. Er kwa-
men voorzieningen voor de Duitse gemeenschap, zoals 
weeshuizen, twee kerken, scholen en bejaardentehuizen, 
en er werd volop aan cultuur en filantropie gedaan. De 
erfgoedsporen van deze Duitse aanwezigheid in de stad 
zijn talrijk. Het zijn sporen van wat we nu een ‘histori-
sche gemeenschap’ kunnen noemen: ze was er ooit, ze is 
er niet meer.


De broers Georges en Christian Kreglinger uit Karlsruhe vestigden zich 
in Antwerpen bij de eerste openstelling van de Schelde. Hun firma voerde 
koffie, wol, tabak en ‘uitheemse producten’ in en uit. ze verwierven onder 
meer vijf gildehuizen op de Grote Markt, die ze lieten restaureren (of beter: 
reconstrueren). De firma, nummer 1 in het Antwerpse handelsregister, zit 
nog altijd in het Huis van Spaniën (nummer 7). De familie ligt, net zoals een 
andere belangrijke Duitse handelsfamilie (Grisar), begraven in indrukwekkende 
grafmonumenten op Schoonselhof © vzw Grafzerkje, foto Jacques Buermans


De Duitse handelsfamilies hadden hun eigen kerken, zoals de ondertussen 
afgebroken Duitse Christuskirche in de Bexstraat. ze is nog net zichtbaar op de 
briefkaart die is uitgegeven bij de restauratie van de Vlaamse protestantse kerk 
oost (voorgrond) in 1956. © protestantse kerk Antwerpen-oost


De nottebohmzaal, een parel in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
dankt haar naam aan de gefortuneerde oscar nottebohm (1865-1935), die in zijn 
testament de bibliotheek met 50.000 frank bedacht. nottebohm behoorde tot 
een familie van Duitse handelaars en industriëlen die zich in 1801 in Antwerpen 
vestigde. zij lieten zich herhaaldelijk opmerken door hun sociaal en cultureel 
mecenaat voor de stad. ze financierden onder meer ook de Brabofontein. Als 
dank voor de gulle gift van oscar nottebohm besliste het stadsbestuur in 1936 om 
de nieuwe zaal van de stadsbibliotheek naar hem te noemen 
© Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, foto Musea en Erfgoed Antwerpen



1  |  E é n  v l a g ,  v e e l  l a d i n g e n

45


Menukaart voor het feest dat werd georganiseerd door de Duitse gemeenschap 
in Antwerpen naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Belgische 
onafhankelijkheid in 1905 © Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, foto Musea 
en Erfgoed Antwerpen


Het zogeheten osterriethhuis, een 
werk van de befaamde architect 
Jan pieter van Baurscheit, 
werd in 1750 gebouwd voor de 
welgestelde familie Van Susteren. 
Het is een van Antwerpens 
mooiste patriciërswoningen. 
zijn huidige naam kreeg het van 
Ernest osterrieth, die het pand 
in 1874 aankocht. De leden van 
de familie osterrieth waren de 
laatsten die als particulieren in 
het gebouw woonden © Belfius


Het standbeeld van Silvius Brabo op de Grote Markt werd op 21 augustus 1887 
onthuld. De kosten van het bronzen beeld bedroegen 70.000 frank en werden 
betaald door August nottebohm, zoals het opschrift aan de voet van Brabo ook 
zegt: ‘Van August nottebohms erfgift opgericht 1887’. De foto dateert van kort na 
de onthulling © Stadsarchief Antwerpen 
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l e S  M A r I n S  C o n g o l A I S

Dat de wereld via de haven Antwerpen en België 
binnenvaart, mag je in het geval van een groot aantal 
Congolese matrozen letterlijk nemen: een van de eerste 
migratiegolven vanuit Congo, toen nog een kolonie, naar 
België gebeurde via deze weg. 
Al in 1908 werden Congolese mensen aangeworven voor 
de stoomboten van de toenmalige Compagnie Belge 
Maritime du Congo. Tot lang na 1960 verrichtten de 
Congolezen de ‘laagste’ taken op de Congoboten, maar 
na de onafhankelijkheid van hun land volgden nogal 
wat van hen een opleiding tot officier of kapitein aan de 
Antwerpse Zeevaartschool en braken ze door het glazen 
plafond.
Congelese zeelui brachten zowat een derde van hun tijd 
in Antwerpen door, en een aantal bleef er definitief. 
Dat was het begin van de Congolese gemeenschap die 
vandaag de dag in Antwerpen woont. De mensen die 
de pioniersverhalen kunnen vertellen, worden ouder. Er 
werd daarom een project gestart om hen te interviewen en 
het thema beter te belichten. Dat gebeurde op initiatief 
van enkele organisaties onder de koepel van het Platform 
van Afrikaanse Gemeenschappen.


Stills uit de film Les marins congolais à Anvers, waarin Congolese zeelieden 
aanmeren in Antwerpen, hun schip schoonmaken, Antwerpen als toeristen 
verkennen en ‘s avonds afzakken naar de Amicale in de rodestraat. 
Documentaire van Gérard De Boe en Emile Degelin uit 1953, opgenomen in de dvd 
Antwerpen, gefilmde stad van Cinematek en MAS © Luc De Boe


De Afrikaanse gemeenschap 
feest tijdens het jaarlijkse 
Afrikaanse festival op het Sint-
Jansplein 
© DeWereldMorgen.be
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Staande lamp uit het lokaal van de Amicale des Marins Congolais © MAS I Museum aan de Stroom, foto Musea en Erfgoed Antwerpen
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d e  C o l l e C T I e
A n T w e r P e n :

w I e ?

Wie zijn ze, de mensen die bezig zijn met de Collectie Antwerpen?

Het zijn er heel veel. Erfgoedzorg zit letterlijk overal. En aangezien de Collectie Antwerpen zo divers is, zijn 
ook de mensen die er zich mee bezighouden dat.

Behalve individuele verzamelaars zijn er mensen die zich verenigen, vanuit hun belangstelling en zorg voor 
een bepaald onderdeel van het Antwerpse erfgoed. Bij andere organisaties maakt het erfgoed slechts een deel 
van hun werking uit. Denk aan kerkfabrieken, scholen, sociaal-culturele organisaties, sportverenigingen... 
Tot slot zijn er de diverse overheden die tal van erfgoedtaken op zich nemen: Vlaanderen, de provincie 
Antwerpen, de stad Antwerpen en de negen districten. Zij beheren musea, archieven, erfgoedbibliotheken 
en ook overkoepelende organisaties. 

Over dit boek verspreid vertellen een aantal mensen over de betekenis van erfgoed in hun (professionele) 
leven.
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Mensen en erfgoed. 
over dit boek verspreid vertellen volgende erfgoedzorgers over hun werk en hun passie: 
Hildegard Van de Velde van het rockoxhuis, Bram Janssens van het MAS I Museum aan de Stroom, Elviera Velghe van het FotoMuseum, Maria Cock van de Sint-Carolus-
Borromeuskerk, Albert Denie van de reuzen van Deurne, Jan Vanderhaeghen van Familiekunde Vlaanderen/Antwerpen,, Ludo peeters van het Volksmuseum turninum 
in Deurne, Gwen Borms van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Lia Somers van de Koninklijke Heemkring van Merksem, Albert Himler voor het 
havenerfgoed, An Schryvers van de Dienst Archeologie Stad Antwerpen, Leen Van Dyck van het Letterenhuis, Assad Benmeseoud van het MAS I Museum aan de Stroom, 
paula Sörnsen van Voor Kruis en Beeld, patrick pieters van de Heemkring Hobuechen 1135 in Hoboken, Gerardo Salinas van de Murga, Jan oversteyns van de Sint-
Fredeganduskerk in Deurne, en Hasna Azzouz van Spoorzoekers
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VA n  g e n e r AT I e  o P 
g e n e r AT I e .  A n T w e r P S e

Tr A d I T I e S

Nieuwjaar vieren, Verloren Maandag, reuzenstoeten, Moederdag, het Offerfeest, Chanoeka, paaseieren ra-
pen, carnaval, Secretaressedag, afscheidsrituelen, markten, de duivensport, 1 april, schuttersgilden, kinder-
spelen... Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden van oude en minder oude tradities die we ook in Antwerpen 
aantreffen. 

Gewoonten en gebruiken van een gemeenschap, die van generatie op generatie worden doorgegeven: zo zou 
je het begrip ‘tradities’ kunnen omschrijven. In die omschrijving zit een aspect ‘verleden’ – ‘van generatie op 
generatie’ – maar tradities krijgen pas zin en betekenis dankzij mensen van nu. Zoals al het erfgoed. En zoals 
al het erfgoed, zijn ook tradities dynamisch. Er verdwijnen tradities, ze veranderen van gedaante en beteke-
nis en er komen er nieuwe bij. Tradities behoren tot de elementen die een gemeenschap tot gemeenschap 
maken. Dat wil zeggen: een groep van mensen die ‘iets gemeenschappelijks’ hebben.



1  |  E é n  v l a g ,  v e e l  l a d i n g e n

5151

d e  S I n K S e n F o o r

Een van Belgiës grootste kermissen is de jaarlijkse Ant-
werpse Sinksenfoor. Die heet zo omdat ze traditioneel 
begint de zaterdag voor Pinksteren of Sinksen, het feest 
waarop christenen vieren dat de Heilige Geest “over de 
apostelen neerdaalde”. Hierdoor konden die twaalf apos-
telen in alle mogelijke talen de Blijde Boodschap van 
Christus’ verrijzenis gaan verkondigen. Kerkelijke feest-
dagen als Pinksteren gaven in de middeleeuwen aanlei-
ding tot jaarmarkten, en zo ook tot kermissen. Dat woord 
is afgeleid van ‘kerkmis’, een mis bij de jaarlijkse viering 
van de patroonheilige van de kerk.
Vanaf 1875 vond de Sinksenfoor, die gegroeid was uit de 
Antwerpse jaarmarkten, plaats op de Leien. De verkeers-
drukte nam daar hand over hand toe en in 1969 verhuis-
de de kermis naar zijn huidige locatie op de gedempte 
Zuiderdokken. Zouden veel hedendaagse kermisgangers 
weten dat ze middeleeuws jolijt beleven in een heden-
daagse rollercoastergedaante?


Houten paard uit een kermiscarrousel, circa 1900 © MAS | Museum aan de 
Stroom, foto Musea en Erfgoed Antwerpen


De opbouw van de Sinksenfoor op de Leien in 1952. Jaren later maakte de 
verkeersdrukte een verhuizing naar de gedempte zuiderdokken noodzakelijk 
© Copyright Gazet van Antwerpen


De wijdingsakte van de eerste Antwerpse dominicanenkerk, de latere Sint-
pauluskerk, door Albertus Magnus, bisschop van regensburg. Het gebeuren 
vond plaats op 9 september 1276. Gelovigen die voortaan het jaarlijkse 
kerkwijdingsfeest (de ‘kerkmis’ op 9 september) bijwoonden, moesten één 
jaar en veertig dagen minder lang in het vagevuur vertoeven, dankzij de aflaat 
die ze in ruil kregen. ze stroomden toe, en met hen ook neringdoeners en 
speelmannen. Mettertijd raakten ‘heiligheid’ en ‘handel’ tijdens deze jaarmarkten 
op de achtergrond en evolueerde de ‘kerkmis’ tot een populair jaarlijks feest met 
allerlei attracties: de kermis © Sint-pauluskerk, foto raymond Sirjacobs
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d e  K o P  I S  e r  A F !  h e T  g A n S r I j d e n

Op 25 februari 2007 werd er weer gansgereden in Ekeren, 
zeventig jaar na de vorige editie in 1937. 25 ruiters van de 
Ekerse vereniging De Lustige Gans reden onder een galg 
waaraan een dode gans ondersteboven hing. Doel van dit 
volksspel: de kop van de gans eraf trekken. Wie daarin 
slaagt, is de winnaar en wordt de koning.
De oudste vermelding van het gansrijden in Vlaanderen, 
een van de vele oude spelen met ganzen, dateert uit de 
13de eeuw. Het gaat hier dus letterlijk om een middel-
eeuwse (en misschien zelfs oudere) traditie, met geluk-
kig één groot verschil: al vanaf het midden van de 19de 
eeuw verboden lokale politiereglementen dat er levende 
dieren werden gebruikt, zoals tot dan de gewoonte was. 
Sindsdien wordt het dier eerst gedood. Misschien heeft 
het spel te maken met oude dansfeesten voor het veilig 
bergen van de oogst, waarop een dier werd geslacht. Vas-
tenavond, een klassiek moment voor feestelijkheden, was 
de traditionele avond van het gansrijden.
Het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders 
in Ekeren bezit een aantal bronnen over het gansrijden, 
vooral in de 19de en 20ste eeuw. Ze gaan ook over de 
huidige gemeenten Kapellen, Hoevenen en Brasschaat, 
die lang bij Ekeren hoorden. En ook uit een verdwenen 
polderdorp als Wilmarsdonk kwamen er tot in de jaren 
1960 berichten over het gansrijden.


Gansrijden te oorderen, ca. 1955-1960 © Documentatiecentrum Antwerpse 
noorderpolders, foto J. Hendrickx


Het reglement van de maatschappijDe Gansrijders, uit 1924 © poldermuseum 
Lillo, foto Wim Strecker


Het gansrijden in de polderdorpen is nog – of opnieuw – springlevend. En dus 
ook gansrijdersverenigingen als ‘Houdt de moed er maar in’ van Ekeren of ‘De 
oude Gans’ uit Berendrecht © De oude Gans - Documentatiecentrum Antwerpse 
noorderpolders
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w I l r I j K S e  g e I T e n  e n . . .  l A n g e  wA P P e r

Folklore is lang niet altijd eeuwenoud, zoals de Wilrijkse 
Geitenstoet bewijst. Die trok in 2010 pas voor de zes-
de keer door de straten van de Wilrijkse ‘geitenkoppen’, 
zoals de spotnaam van de Wilrijkenaars luidt. Voor het 
ontstaan van die naam moeten we terug naar 1895, toen 
de katholieken en liberalen voor de gemeenteraadsverkie-
zingen hevig met elkaar in de clinch gingen. Het was de 
liberale partij die vond dat de tegenstrevers doof bleven 
voor al hun beschuldigingen. Ze bestempelde dan maar 
meteen weinig subtiel alle Wilrijkenaars als ‘geitenkop-
pen’. De spotnaam werd, zoals vaker gebeurt, een geuzen-
naam, een met trots gedragen ‘eretitel’.
In de Geitenstoet passeert de geschiedenis van Wilrijk de 
revue, wordt de geit van alle kanten belicht en vormt Lan-
ge Wapper, Wilrijks meest befaamde ereburger, de apo-
theose. De reus zou in Wilrijk zijn geboren en kon zichzelf 
naar believen groot en klein maken. Voor Antwerpenaars 
is Lange Wapper een kwelduivel, voor Wilrijkenaars een 
sympathieke knul die zwakke mensen bijstaat.


Affiche van de eerste Geitenstoet in Wilrijk, in 1965 © Kring voor Heemkunde 
Wilrica


praalwagen van Lange Wapper, ontworpen en gebouwd door de Antwerpse 
kunstglazenier en stoetenbouwer Frans Van Immerseel: edities 1965 en 2010 
© Kring voor Heemkunde Wilrica
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d e u r n e S e  e n  b o r g e r h o uT S e  r e u z e n
e n  r e u S K e n S

De Preutelmadam: zo heet een van de inmiddels meer 
dan honderd reuzen die jaarlijks door de straten van 
Deurne trekken in de grote Reuzenommegang. Eersteling 
Preutelmadam werd in 1977 ‘ingehuldigd’ en in 1997 in-
geschreven in de Antwerpse geboorteregisters. Zoals veel 
recente reuzen is ook zij geïnspireerd op een lokale inwo-
ner, in dit geval de genaamde Moe Net. Met haar echte 
naam: Johanna Van Camp. Zij leefde van 1843 tot 1921. 
Moe Net protesteerde of ‘preutelde’ wel eens als de plaat-
selijke jeugd haar herberg ‘In de papegaai’ binnenkwam 
met vuile voeten. Vandaar haar huidige reuzennaam. De 
Deurnese reuzen – het zijn er negen – zijn gebouwd door 
verenigingen uit het district. Ze worden beheerd door de 
vereniging Reuzen van Deurne.
Een veel ouder reuzengezelschap zijn de Reuskens van 
Borgerhout. Ze zijn met z’n vieren. Hun namen: Reus, 
Reuzin, het kind Kinnebaba en Dolfijn. Hun oorsprong 
gaat terug tot even na 1700, toen de Borgerhoutse om-
megang ontstond. Eigenlijk zijn dit ‘dwergreuzen’: ze zijn 
nauwelijks een kop groter dan mensen. En deze kleine 
reuzen dansen zelfs menuetten, een soort klassieke dans. 
Ze doen dat op een door vier zware paarden getrokken 
Triomf- of Reuzenwagen, eigenlijk meer een dansvloer 
met daarop ook een dansmeester-dirigent en zes muzi-
kanten.


De Deurnese reuzen, preutelmadam en 
Vake Viool © reuzen van Deurne, foto 
Sofie De ruysser


De jaarlijkse Sinterklaasstoet in Berchem met onder meer op de achtergrond 
tuur de Slijkschepper © Berchems Sinterklaascomité, foto Sofie De ruysser


De Deurnese reus theo, gemodelleerd 
naar theo Van den Bosch, op pad 
© reuzen van Deurne, foto Sofie De 
ruysser


De reuskens van Borgerhout, met hun dragers © paul thys


De reuskens van Borgerhout krijgen de nodige liefdevolle zorgen 
© Walter Saenen
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●  r E U z E n M I C r o B E

Albert Denie, ondervoorzitter bij de vzw Reuzen van Deurne, organiseert 
in dat district onder meer de indrukwekkende Reuzenstoet. Vereeuwigde 
Deurnese beroemdheden, zoals Theo Van den Bosch (Theo) en John 
Lundström (Vake Viool), zijn dan gastheren voor vele tientallen reuzen die 
van overal toestromen. Albert coördineert de stoet, loopt mee het parcours en 
merkt hoe de gigantische poppen de toeschouwers fascineren. "Elke keer als ik 
een Reuzenstoet heb gelopen, wordt de microbe groter," vertelt hij. Van een 
reuzenmicrobe gesproken.

 


reuzenvoorvechter Albert Denie © MAS I 

Museum aan de Stroom, foto Wim Strecker


Affiche uit 1979, de beginjaren van de reuzenstoet in Deurne 
© turninum Volksmuseum Deurne 


Reus, Reuzin, het kind Kinnebaba en Dolfijn, de vier reuskens van Borgerhout, 
rusten uit na een wandeling © Saskia Van der Stichelen
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De Aloude Schuttergilde van Antwerpen, Den Crans, gaat vele eeuwen terug 
maar ze werd eind 18de eeuw onder het Franse bewind afgeschaft. In 1972 
werd ze ‘heropgericht’ door enthousiaste Antwerpenaars die dit rijke verleden 
koesteren. Bij hun deelname aan processies en schietdemonstraties dragen de 
gildeleden trots hun vlag en gildebreuk. © Den Crans van Aloude Schuttersgilden 
van Antwerpen


Luxe-arquebuse van de 
kolveniers, met inlegwerk 
in been © MAS Collectie 
Vleeshuis, foto Musea en 
Erfgoed Antwerpen

M e T  S C h e r P

Openbare ordediensten bestonden in middeleeuwse ste-
den niet. De ordehandhaving in een stad als Antwerpen 
was een taak van de burgerwacht en van zes schuttersgil-
den: zij voerden nachtelijke patrouilles uit, bewaakten het 
stadhuis, verdedigden de stad tegen aanvallen... De zowat 
tweehonderd leden van elke gilde waren meestal gegoede 
burgers. Met zo’n gilde was dan ook sociaal prestige ver-
bonden: je betekende iets als je lid was. Mettertijd werd 
dat facet belangrijker dan de veiligheidsfunctie en in de 
Franse tijd, eind 18de eeuw, werden de gilden ontbon-
den. Hun gildehuizen getuigen nog van hun belangrijke 
functie in de stad.
Intussen is een aantal gilden opnieuw opgericht en kwa-
men er zelfs nieuwe bij, uiteraard in een volstrekt andere 
context dan hun voorgangers. Sommigen houden tot op 
vandaag schietwedstrijden ‘op de wip’ en organiseren nog 


Het wereldberoemde schilderij De Kruisafneming 
werd in 1611 bij rubens besteld door de 
kolveniers, de jongste van de zes Antwerpse 
gewapende gilden, voor hun altaar in de 
kathedraal. De hoofdman van de kolveniers, 
nicolaas rockox, tevens buitenburgemeester van 
Antwerpen en een befaamd kunstkenner, droeg 
ertoe bij dat rubens de opdracht kreeg 
© onze-Lieve-Vrouwekathedraal

andere activiteiten, zoals jaarlijkse optochten. Dit zijn 
de gilden in het huidige Antwerpen, in chronologische 
volgorde van hun heroprichting: Koninklijke Kruisboog-
gilde Ambiorix in Merksem (1845), Kolveniersgilde (ca. 
1850), Koninklijke Kruisboogmaatschappij Graaf van 
Vlaanderen (1863), Koninklijke Kruisbooggilde Marnix 
in Deurne (1873), Den Gulden Rinck (1965), Den Crans 
van Aloude Schuttersgilden van Antwerpen (1972), Rid-
derlijke Sint-Jorisgilde van Ekeren (geen datum bekend).
Een deel van het erfgoed van de oude gilden – zoals breu-
ken, vaandels, herinneringsborden, bekers, schilderijen, 
papieren erfgoed – bevindt zich nog bij hun moderne op-
volgers. Veel is ook verspreid geraakt over musea, kerken 
(waar ze een eigen kapel hadden) en archieven.
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‘ A n T w e r P S  g e S P r o K e n ’ .  d e  P o e S j e

Vooral in de 19de eeuw bloeiden in Antwerpen de vaste 
poppentheaters, in volkse stadswijken als Sint-Andries 
en het Schipperskwartier. Er waren er op den duur een 
veertigtal en de opvoeringen van de volkse stukken, 
melodrama’s en parodieën op het ‘echte’ theater, waren 
‘Antwerps gesproken’. ‘Poesje’ is de Antwerpse benaming 
voor deze marionettentheaters, afgeleid van het Italiaanse 
Pulcinella, een populaire schelmenfiguur uit de comme-
dia dell’arte.
In de tweede helft van de 19de eeuw taande de belang-
stelling, maar tegen het eind van de eeuw deed zich een 
merkwaardig fenomeen voor: toen werden de Poesjes po-
pulair bij een burgerlijk publiek en bij literatoren, onder 
meer dankzij enthousiaste beschrijvingen van Hendrik 
Conscience. Het ‘theater van de armen’ werd gerecupe-
reerd door de hogere standen, die de Poesjes voordien 
lange tijd wantrouwden en als ‘primitivistisch’ of immo-
reel bestreden. Op de Antwerpse wereldtentoonstelling 
van 1894 trad een Poesje-eigenaar op en begin 20ste 
eeuw ondernamen ‘estheten, oudheidkundigen en volks-
kundigen’ pogingen om dit onvervreemdbare Antwerpse 
erfgoed te redden. Er zijn tot op vandaag poesjes actief.


De poesjenellen de neus, de 
Schele en de Bult in een setting 
van poppentheater van Campen 
© poppentheater Van Campen


De neus in de vorm van een 
stangpop en van een reus, 
samen met Guy Van de Casteele, 
poppenspeler van de poesje 
van Sint-Andries © De poesje 
van Sint-Andries, foto Sofie De 
ruysser

VA n  d e  o S  n A A r  d e  T I j g e r  n A A r  h e T  K o n I j n

Als de Chinese gemeenschap Nieuwjaar viert, het belang-
rijkste feest van het jaar, moet je in Antwerpen in de Van 
Wesenbekestraat en omgeving zijn. Dat is elk jaar tussen 
21 januari en 20 februari het geval, afhankelijk van de 
maanstand.
Het Chinese Nieuwjaar kondigt ook het begin van de 
lente aan en het nieuwe jaar staat in het teken van een 
nieuw dier uit de dierenriem, met de bijbehorende ka-
raktertrekken: os, slang, konijn, varken... Het feest gaat 
gepaard met flink wat lawaai en vuurwerk (ooit moest dat 
het kwaad verdrijven), met optochten en met veel rood, 
de kleur van het geluk. Alles wat er gebeurt, heeft wel een 
symbolische betekenis: zo wordt het huis op een specifie-
ke manier schoongemaakt om plaats te maken voor een 
gelukkig nieuw jaar, worden op oudjaar negen gerechten 
aan de voorouders geofferd (het getal negen staat voor 
‘eeuwigheid’) en worden de eerste dagen van het nieuwe 
jaar geen scherpe voorwerpen gebruikt, om het geluk niet 
af te snijden. Het feeërieke Lantaarnfestival sluit op de 
vijftiende dag het feest af.


Chinees nieuwjaar in de buurt van het De Coninkplein 2008
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d e  r e d e r I j K e r S  h e r b o r e n 

‘Don Ferdinand, oft: Spaenschen sterrekyker blyspel: 
verthoont op de saele der vereende consten geseyt S. Lu-
cas gulde ende uyt-gewerckt door de lief-hebbers vanden 
Olyf-tack binnen Antwerpen den 21. october 1714'. Zo 
luidt de titel van één van de stukken die de Antwerpse 
Barbara Ogier schreef voor de rederijkerskamer De Olijf-
tak. Een vrouwelijke schrijfster was een uitzondering in 
die periode. Maar als getalenteerde dochter van de be-
roemde auteur Willem Ogier, kon ze toch lid worden 
van deze Antwerpse rederijkerskamer. Binnen Antwerpen 
waren drie grote rederijkerskamers actief: De Violieren, 
De Goudbloem en De Olijftak. Deze aanzienlijke gilden 
verzorgden dichtavonden, ernstige ‘spelen van sinnen’ of 
blijspelen en kluchten. Ze luisterden stadsfeesten op en 
organiseerden zogenaamde landjuwelen: toneelwedstrij-
den tussen de ‘kamers’ van diverse steden. Allemaal be-
leefden ze hun hoogdagen in de 16de eeuw. Maar daarna 
ging het bergaf. De Goudbloem kapte er dan ook mee en 
de twee andere kwamen tot een fusie. En toen de Franse 
bezetter in 1796 de gilden afschafte, verdwenen de laat-
ste rederijkers van het toneel. Vandaag zijn De Olijftak, 
De Violieren en De Goudbloem, opnieuw springlevend 
erfgoed. Ze werden in de loop van de 19de eeuw herop-
gericht. In dezelfde traditie kwam in 1907 ook de Ber-
chemse rederijkerskamer ‘De Bloeyende Wijngaerd’ weer 
uit de coulissen van de geschiedenis.
Soms zijn erfgoedverenigingen dus zelf erfgoed. Dat geldt 
zeker voor deze hedendaagse afstammelingen van de re-
derijkerskamers.


Hedendaags blazoen van de heropgerichte rederijkerskamer De Violieren dat 
zich in het Violierenhuis op de Sint-nicolaasplaats bevindt.
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Blazoen van de rederijkerskamer De Violieren door Frans Francken II en Jan Brueghel I, 17de eeuw.
In dit schilderij wordt, onder vorm van een rebus, het volgende blazoendicht uitgebeeld: Apelles' scholieren, die Sint-Lucas vieren, Wilt helpen versieren den Olyftak 
snel, Met ons Violieren en Appolo's laurieren, Vlucht droevige manieren willich, houdt Vrede wel. Deze tekst is van de hand van Sebastiaan Vranckx, die gedurende een 
tijd factordichter van de Kamer was. In 1618 behaalde de Kamer er een eerste prijs mee in een door de olijftak uitgeschreven wedstrijd voor rederijkerskamers 
© Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / Lukas - Art in Flanders vzw, foto Hugo Maertens
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wA A r  z I j n  d I e  F e e ST j e S ?

Culturen hebben hun eigen feestelijkheden. Vaak zijn die 
verbonden met een religieus of politiek gebeuren. In een 
stad als Antwerpen, waar veel culturen thuis zijn, wordt 
dan ook intens gefeest. We beperken ons tot twee voor-
beelden van feesten waar een Antwerpenaar van een eeuw 
geleden vermoedelijk nooit van hoorde. Beide vinden ze 
elk jaar op een andere datum plaats, omdat die afhangt 
van de maancyclus.
Tijdens het joodse Poerim of Lotenfeest is Haman de kop 
van Jut: deze Perzische hoveling plande in de vijfde eeuw 
v.Chr. een massale volkerenmoord op de joden, maar die 
werd voorkomen dankzij koningin Esther en haar voogd 
Mordechai. Poerim herdenkt jaarlijks dit gebeuren met 
een lezing in de synagoge die wordt gevolgd door een uit-
bundig eet-, drink-, kinder- en verkleedfeest met familie 
en vrienden. Er worden Hamansoren, een soort koekjes, 
geserveerd en tijdens de lezing maken de aanwezigen veel 
lawaai telkens als de naam ‘Haman’ valt.
Moslims vieren het einde van de ramadan met het Suiker-
feest of Kleine Feest, dat officieel drie dagen duurt. In de 
moskeeën vindt eerst een gezamenlijk gebed plaats, meest-
al met vrouwen en kinderen erbij. Daarna gaat men bij 
familie op bezoek, worden zoete gerechten en lekkernijen 
gegeten en is iedereen op zijn mooist uitgedost. Net als bij 
Poerim wordt ook de plicht om voor behoeftige mensen 
te zorgen, een integraal onderdeel van het gebeuren, niet 
vergeten.


poerim in de Antwerpse straten, 8 maart 2012: het joodse carnavalsfeest zorgt 
elk jaar weer voor kleurige verschijningen © MAS I Museum aan de Stroom, foto 
Wim Strecker


Een van de bekende verhalen in het oude testament, de tora en de Koran 
handelt over Abraham die zijn zoon wil offeren. God verhindert dit en vraagt 
in de plaats een schaap te offeren. Deze gebeurtenis herdenken en vieren 
moslims tijdens het offerfeest, een van de belangrijkste islamitische feesten.

Links: het offerfeest brengt mensen samen.
rechts: het schilderij Abraham offert Isaac door pieter thys, 17de eeuw, in de 
kapel van onze-Lieve-Vrouw Bezoeking in de Sint-Jacobskerk 
© Sint-Jacobskerk
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isra

isra

isra

isra


Kaartjes die bij de geboorte van een kind worden gestuurd naar familie en 
vrienden: het is een ‘Vlaamse’ gewoonte die Antwerpenaars van diverse origine 
hoe langer hoe meer overnemen. ze voegen er hun eigen culturele elementen 
aan toe. zoals dit kaartje dat de geboorte van Isra aankondigt, met de naam ook 
in het Arabisch en met het hoopvolle Incha'allah (zo Allah het wil). © Aksakour

M e lT I n g  P oT

Grotere steden wereldwijd worden wel eens smeltkroezen 
van culturen genoemd. Dat geldt ook voor Antwerpen. 
Gebruiken en tradities van groepen met diverse afkomst 
blijven er naast, met en door elkaar voortleven of de ene 
cultuur speelt leentjebuur bij de andere, wat geregeld een 
mooie versmelting oplevert. 
Dat bonte resultaat van diversiteit leidt soms tot specta-
culaire stadstaferelen maar veel vaker nog brengt het bij-
komende kleur in het privéleven van alledag. Denk maar 
aan de verrijking van ons dagelijks menu, de verbreding 
van onze muzikale horizon of allerlei grenzenloze mode-
verschijnselen. En soms dringt de culturele uitwisseling 
zelfs door tot de familiale tradities. Getuige de overname 
van de Vlaamse gewoonte om geboortekaartjes rond te 
sturen.
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o u d  l e K K e r S .
C u l I n A I r  e r F g o e d

Ook de smaak- en eetcultuur maakt deel uit van het erfgoed: we hebben het dan over ‘traditionele’ gerech-
ten en bereidingen, maar ook over ‘oude’ en nu soms vergeten groenten van het type pastinaak, kardoen, 
knolkervel en nog tal van andere groente- en fruitsoorten met smakelijke namen en met een stamboom. 
We hebben het over dagelijkse kost en over feestelijke lekkernijen, over streekproducten en nieuwe tradities.
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j e r o e n  M e u S  A n n o  1 6 0 0

In de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Consci-
ence bevindt zich dankzij de vriendenvereniging sinds 
2010 een bijzonder zeldzaam boek: een kookboek uit de 
17de eeuw (een waarschuwing: verwacht geen vlot lees-
bare tekst met smaakverwekkende foto’s...). Dat oude 
kookboeken zo zeldzaam zijn, komt omdat ze zo gewoon 
waren. Ze werden stukgelezen en vervolgens weggegooid. 
Wie dit kookboek geschreven heeft, weten we niet, maar 
dat ‘ook toen al’ de keuken kleurrijk en internationaal 
was, is wel duidelijk. Er is onder meer sprake van quiches 
en van ravioli.


Dit 17de-eeuwse kookboek bevat onder meer een recept "om wafelen te backen" © Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
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Distilleerderij F.X. De Beukelaer aan het Kipdorp in 1880, een foto van Georges 
raynaud © Stadsarchief Antwerpen


Etiket voor een rumfles van Elixir d’Anvers © Collectie Antwerpiensia

M A d e  I n  A n T w e r P e n

In 1863 zag een van Antwerpens beroemdste producten 
het licht, nu een stuk fonkelend en geestrijk erfgoed: de 
Elixir d’Anvers, een vondst van François-Xavier de Beu-
kelaer (1838-1917), telg van een oude Antwerpse fami-
lie. Het nieuwe distillaat kreeg zijn veelbelovende naam 
van z’n digestieve werking. Elixir, een oorspronkelijk 
Arabisch woord, was de levensdrank waar alchemisten 
naar op zoek waren. Volgens de maker van de Antwerpse 
drank was het een uitstekend middel tegen maagpijn.
De elixir met zijn unieke smaak wordt al die tijd al bereid 
op basis van 32 planten en kruiden van overal ter wereld. 
In de beginperiode – toen de onderneming zich stelsel-
matig uitbreidde – verhuisde ze een aantal keer. Momen-
teel bevindt de distillerie zich aan de Haantjeslei 132. Ze 
is nog altijd eigendom van de familie De Beukelaer.

Een halve eeuw na de Elixir was het snoepmaker Louis 
Janssen die in 1912 zorgde voor alweer een Antwerpse 
lekkernij die inmiddels is uitgezwermd: de bolronde 
Bonbon Napoléon. De naam is geen toeval: Antwerpen 
heeft iets met de Franse keizer...

We blijven in de snoepsfeer met de biscuitfabriek die in 
1895 werd gesticht door Antwerpenaar en handelaar in 
granen Edouard Parein (1832) en twee van zijn zonen. 
Het bedrijf was gevestigd op het Zuid. In 1965 fuseerde 
het intussen groot geworden Parein met De Beukelaer, 
óók al een legendarische Antwerpse koekjesonderneming. 
Zo kwam de General Biscuit Company tot stand. Nu is 
de firma in handen van de Franse groep Danone, heeft ze 
vestigingen in Herentals en Beveren en worden de meeste 
koekjes op de markt gebracht onder de merknaam Lu. 
Maar het verhaal begon in Antwerpen.

Tot slot: Antwerpen heeft ook een eigen koffiegeschiede-
nis, zoals dat past bij een wereldhavenstad. Kenners prezen 
en prijzen de stad om de vele koffiebranderijen met hun 
eigen melanges. Antwerpen telt nog altijd heerlijke koffie-
plekken: branderijen, koffiewinkels, cafés, koffiehuizen...
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Affiche ontworpen voor de promotie van Elixir d’Anvers © FX de Beukelaer nV
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K o e K j e S  VA n  e I g e n  d e e g :
A n T w e r P S e  hA n d j e S

De Antwerpse handjes zijn een van de erkende streek-
producten in Vlaanderen. Dat zijn producten ‘met ge-
schiedenis’, die op een traditioneel recept berusten en die 
met ‘streekeigen’ grondstoffen zijn gemaakt. De Handjes 
bevinden zich in het smakelijke gezelschap van onder 
meer de geuze uit het Pajottenland, Brussels grondwitlof, 
mattentaarten uit Geraardsbergen, Mechelse koekoek, 
Poperingse hopscheuten, graanjenever uit Hasselt en... 
filet d’Anvers.
Antwerpse Handjes, waarvan de vorm verwijst naar het 
verhaal van Brabo, werden voor het eerst gebakken in 
1934, toen 43 leden van de Antwerpse banketbakkers- 
vereniging deelnamen aan een wedstrijd hiervoor. Dat 
was een initiatief van hun collega Jos Hakker, die door 
een onafhankelijke jury tot winnaar werd uitgeroepen 
van zijn eigen wedstrijd! Sinds de jaren 1950 zijn de 
vorm, de ingrediënten en de verpakking door een octrooi 
beschermd, en mogen maar een beperkt aantal bakkers de 
chocoladekoekjes bakken.


Antwerpse handjes, ook in chocolade: het resultaat van een wedstrijd 
© MAS I Museum aan de Stroom, foto Wim Strecker


ook het Deurnese Smullerke is het resultaat van een wedstijd: Deurnese bakkers 
streden in 2011 om de eer wie het lekkerste en origineelste koekje bakte. 
Bakkerij roché werd de winnaar met een koekje in de vorm van een blaadje 
met groene marsepein en een frisse citrussmaak. De inspiratie kwam van de 
aanwezigheid van de vele parken en het groen in Deurne.
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Affiche ontworpen voor de promotie van Elixir d’Anvers © FX de Beukelaer nV
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A n T w e r P e n  b o e K e n STA d .
l I T e r A I r  e r F g o e d

Antwerpen heeft iets met boeken en met (Vlaamse) literatuur. Dat is niet verwonderlijk in een stad die 
zo belangrijk is geweest voor de boekdrukkunst en waar zich tot op vandaag een flink aantal uitgeverijen 
bevinden.

Anna Bijns in de 16de eeuw, Hendrik Conscience in de 19de en Paul van Ostaijen, Willem Elsschot en 
Hugo Claus in de 20ste: het zijn maar enkele van de grote schrijvers die in Antwerpen verbleven. Ook heel 
veel hedendaagse auteurs van allerlei slag en soort wonen in de bocht van de Schelde en zorgen voor een 
literaire ambiance.

Al dat geschrijf en gedruk leverde ontzettend veel erfgoed op. Daar zorgen het Letterenhuis als archief en 
museum voor het Vlaamse literair erfgoed, en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience voor. Het Lette-
renhuis staat in voor manuscripten en archieven van schrijvers, uitgevers en organisaties, de Erfgoedbiblio-
theek houdt de boeken die zij maken bij. Maar ook in andere archieven en musea ontmoeten we auteurs en 
hun geschriften. En daar blijft het niet bij... Kijk naar de Antwerpse straatnamen en je ontdekt er tal van 
schrijvers. Enkele groten kregen een standbeeld en zijn dus permanent aanwezig in het straatbeeld.
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d o d e  g e z I C h T e n

Behalve handschriften en brieven bezit het Letterenhuis 
ook een grote collectie bustes, andere beelden én do-
denmaskers. Zo’n dodenmasker is een wassen of gipsen 
afgietsel dat werd gemaakt van het gezicht van een pas 
overleden persoon. Dat is een gewoonte uit de prefo-
tografietijd, onder meer om aan de hand van zo’n do-
denmasker nog portretten te kunnen maken na iemands 
dood.
Ook handen van mensen kunnen boekdelen spreken, en 
al helemaal schrijvershanden. Van die handen – en zelfs 
van oren – werden daarom óók afgietsels gemaakt en 
ook daarvan bezit het Letterenhuis enkele exemplaren. 
Op Antwerpse begraafplaatsen bevinden zich een groot 
aantal graven van letterkundigen. Onder meer Schoon-
selhof staat bekend om zijn vele grafmonumenten voor 
kunstenaars.


Het Letterenhuis bewaart niet alleen manuscripten en typoscripten van literaire werken, het heeft ook een prachtige collectie bustes van schrijvers 
© Letterenhuis, foto Musea en Erfgoed Antwerpen


Het grafmonument van Hendrik Conscience op de begraafplaats Kiel werd in de 
jaren 1930 overgebracht naar de nieuwe begraafplaats Schoonselhof 
© Anne-Mie Havermans
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d e  l e e u w  VA n  h e n d r I K  C o n S C I e n C e

Boeken schrijven vóór het computertijdperk, hoe ging 
dat? Het Letterenhuis is één gigantisch groot antwoord 
op deze vraag. Nummer 1 in het inschrijvingsboek van 
het museum is het zogeheten ‘nethandschrift’ van Hen-
drik Consciences De Leeuw van Vlaenderen uit 1838, 
goed voor 487 bladzijden. Dit exemplaar ging naar de 
drukker die het vervolgens letter voor letter moest zetten.
In 1912 verwierf de stad Antwerpen de literaire nalaten-
schap van Vlaanderens eerste romanschrijver, die leefde 
van 1812 tot 1883. Zijn productie telt meer dan hon-
derd boeken, met naast historische romans en dorpsver-
halen ook enkele populair-wetenschappelijke werken. De 
nalatenschap bestond uit handschriften, maar ook uit 
brieven en voorwerpen. Ze vormde in 1933 de basis van 
het Museum van de Vlaamsche Letterkunde, waaruit het 
huidige Letterenhuis is gegroeid. Dit is de eerste zin van 
De Leeuw: “De roode morgenzon blonk twyfelachtig in 
het oosten, en was nog met een kleed van nachtwolken 
omgeven, terwyl haer zevenkleurig beeld zich glinsterend 
in elken dauwdruppel herhaelde.” Het boek verscheen in 
drie delen en de schrijver hield er tien frank aan over.


Eerste pagina van het nethandschrift van De Leeuw van Vlaenderen van Hendrik 
Conscience © Letterenhuis, foto Musea en Erfgoed Antwerpen


Voorpagina van het boek De Leeuw van Vlaenderen van Hendrik Conscience, uitgegeven in 1838 © Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
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In 1871 bezocht de Frans-Britse schrijfster Marie-Louise 
de la Ramée (1839-1908) de Antwerpse Onze-Lie-
ve-Vrouwekathedraal. Dat inspireerde Ouida, haar pseu-
doniem, een jaar later tot een sentimentele tearjerker: A 
dog of Flanders.
Dit is het verhaal: de arme weesjongen en melkverkoper 
Nello wil graag schilder worden, net als Rubens, maar 
omdat hij arm is krijgt hij weinig kansen en wordt hij 
zelfs bedot en bedrogen. Zijn hele jonge leven probeert 
de kleine Nello een glimp op te vangen van de prachtige 
schilderijen van Rubens in de kathedraal, met name van 
de Kruisafneming. Er hangt een gordijn voor het drieluik 
en dat wordt slechts tegen betaling geopend. Maar geld 
heeft Nello niet. Na veel avonturen komen hij en zijn 


Een hond van Vlaanderen, met illustraties van Willy Vandersteen, een versie uit 
1985 © Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience


Een hond van Vlaanderen, uit het Engels naverteld door Hendrik Sermon, een 
versie uit 1878 © Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

hond Patrasche op een kerstnacht bij de kathedraal aan. 
Na de nachtmis glipt Nello binnen en zo krijgt hij het 
prachtige werk toch nog te zien in het maanlicht. Waarop 
hij uitgeput sterft.
Ouida’s boek, dat ze in het Engels schreef en waarin het 
Vlaanderen van die tijd hard en somber wordt voorge-
steld, werd bijzonder populair in de Verenigde Staten (er 
zijn zeker zes Hollywoodverfilmingen van) en in Rusland. 
Ook in Japan is het een (vaak verfilmde) klassieker. Heel 
wat Japanse toeristen komen in Nello’s voetspoor naar 
Rubens’ Kruisafneming kijken, en in de Hobokense Ka-
pelstraat bewonderen ze het beeldje van Nello en Patra-
sche uit 1985.
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A n T w e r P e n  V e r STr I P T

De relatie van Antwerpen met strips is wederzijds: de stad 
Antwerpen is eerst en vooral een kleurrijk personage in 
de Vlaamse strip: de haven, de historische binnenstad, de 
musea, de Zoo, de diamanthandel, Brabo, de kathedraal, 
het Centraal Station...: ze vormen een geknipt decor. 
Strips dragen ook het beeld mee uit van de stad: Kuif-
je die aan de Antwerpse kade klaarstaat om naar Congo 
te vertrekken, De 7 schaken, het Suske en Wiske-album 
waarin de hoofdpersonages (die de stad duidelijk op hun 
duimpje kennen, net zoals hun geestelijke vader, de ge-
boren Antwerpenaar Willy Vandersteen) een rondleiding 
geven langs de belangrijkste Antwerpse locaties. Architec-
turaal Antwerpen schittert in de albums Bezette stad van 
Christian Verhaeghe en Jaguar van Jan Bosschaert.
Al enkele decennia is dan ook niet toevallig in Antwer-
pen ‘t Vlaams Stripcentrum actief. Het centrum bouwde 
onder meer een volwaardige stripbibliotheek uit met een 
bijzonder ruim en gevarieerd aanbod en is met zijn uitge-
breide infotheek een van de behoeders van dit bijzondere 
Antwerpse - en Vlaamse - patrimonium. Strips zijn ook 
kleurrijk en opvallend aanwezig in de stad, dankzij het 
project ‘Muurvast’, een route van stripmuren in het cen-
trum, met uitbreiding naar de districten.


Het Stadhuis in De oneven orde / Antwerpen 1585, paul teng - Cristina Cundra - 
rudi Miel, 2004 © Lombard/polyptiek


Van boven naar onder:
Het Centraal Station in De terugkeer van Roxanne, pjotr - Eric Meynen, 1983 
© paul rijperman / Loempia
De Handschoenmarkt met het putteke van Quinten Matsys in De levende brug van 
Robert en Betrand, Willy Vandersteen, 1974 © Standaard Uitgeverij

’t Vlaams Stripcentrum bezit een uitgebreide collectie stripverhalen met 
bijhorende documentatie. 
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Van links naar rechts, boven naar onder: Een zicht op de Antwerpse kade met het Steen in Bezette stad: 1. Cedrus, ronny Maton – Christian Verhaeghe, 1993 © 
Uitgeverij Farao-talent  De omgeving van het Vleeshuis in Suske en Wiske: De 7 schaken, Willy Vandersteen – paul Geerts, 1995 © Standaard Uitgeverij  De 
zoo in Agent 327: De Golem van Antwerpen, Martin Lodewijk, 2002 © Uitgeverij M  De onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Bakelandt: De Gezant, Hec Leemans, 
1997 © Standaard Uitgeverij  Het Stadhuis in De oneven orde / Antwerpen 1585, paul teng – Cristina Cundra – rudi Miel, 2004 © Lombard/polyptiek  De 
Bourlaschouwburg in Jaguar 4, Jan Bosschaert – Jean Dufaux, 2005 © Casterman  Het districtshuis van Wilrijk in Wijsneuzen in Wilrijk, Steven de rie, 2012 © 
District Wilrijk
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h e T  d A g e l I j K S  b r o o d . 
I n d u STr I e e l  e r F g o e d

Mensen verdienen hun brood door te werken. Achter deze dooddoener gaat opnieuw een hele erfgoedwereld 
schuil. Om dat werk te kunnen doen, worden gebouwen opgetrokken, instrumenten gemaakt, machines 
gefabriceerd. Er wordt energie opgewekt, er wordt getransporteerd, er wordt onderzoek gedaan...

De gebouwen, instrumenten, transportmiddelen en machines van gisteren zijn niet die van vandaag of van 
morgen. Ze evolueren, worden erfgoed en laten zien hoe, waar en met welke middelen mensen werkten: 
in het klein en in het groot, thuis en in fabrieken, voor, tijdens en na de Industriële Revolutie, op het land, 
op het water en op dé plek daartussenin, de haven, het hart dat Antwerpen via de Schelde met de wereld 
verbindt. Industrieel erfgoed, daar hebben we het hier over, en het is opnieuw een bijzonder gevarieerde en 
rijke sector binnen het Antwerpse erfgoed.

Op enkele uitzonderingen na – waaronder het werelderfgoed van de Plantijndrukkerij – kreeg industrieel, 
wetenschappelijk en aanverwant erfgoed in heel Vlaanderen pas in het laatste kwart van de vorige eeuw echt 
aandacht. Sindsdien hebben onderzoek en ontsluiting een forse inhaalbeweging gemaakt, ook in Antwer-
pen. Niet alleen havenerfgoed, maar de meest uiteenlopende relicten van industrie en andere bedrijvigheid 
leveren nu hun bijdrage tot de geschiedenis van de stad en haar bewoners: de unieke inrichting van het 
Brouwershuis; de bovengrondse pijpleidingen van Petroleum-Zuid; een smidse, een decorateursatelier, een 
‘café-coiffeur’ en een diamantwerkplaats in het Volksmuseum Turninum; een collectie communicatieappa-
ratuur bij de Vrienden van het Ateamuseum; in het Poldermuseum Lillo een bakkerij en een snoepwinkeltje 
en bij de Koninklijke Apothekersvereniging Antwerpen de Apotheek Van Schoor.
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wAT e rV o o r z I e n I n g  A n n o  1 5 5 3

Het Brouwershuis in de Brouwerstraat zou net zo goed 
‘Waterhuis’ kunnen heten. En zo werd het ook genoemd. 
Het was architect en urbanist Gilbert van Schoonbeke 
(1519-1556) die het huis in 1553 oprichtte om de vele 
brouwerijen in de omgeving van water te voorzien. Dat 
ging zo: een machine aangedreven door een rosmolen 
zorgde dat er beneden water werd opgeschept dat via een 
uitgebreid buizenstelsel uit de Herentalse Vaart kwam. 
Dat water werd boven in bakken uitgestort en stroomde 
via een ingenieus buizenstelsel naar de brouwerijen. De 
hele installatie, die in de 19de eeuw werd gemoderni-
seerd, bleef intact bewaard, net als de raadzaal (met goud-
leer!), waar de Brouwersgilde vergaderde. In 1930 was het 
gedaan met het Brouwershuis als waterverdelingscentrum 
en vanaf 1933 werd het een tijdlang een museum.


De rosmolen in het Brouwershuis © Brouwershuis, foto Musea en Erfgoed 
Antwerpen 


De patroonheilige van de brouwers, Sint-Arnoldus (18de eeuw), in de met 
goudleer aangeklede raadzaal in het Brouwershuis © Brouwershuis, foto 
Musea en Erfgoed Antwerpen


Anoniem portret van Gilbert van Schoonbeke, die in 1553 het Brouwershuis 
oprichtte © Museum Brouwershuis, foto Musea en Erfgoed Antwerpen
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n AT I e S  I n  d e  hAV e n

Het woord ‘natie’ komt al rond 1450 voor als benaming 
voor een groepering van havenwerkers. Het was toen 
een synoniem voor ‘gilde’ of ‘ambacht’. De belangrijkste 
naties waren die van de buideldragers, de kordewagen-
kruiers en de turfdragers. Naties zijn in de Antwerpse 
haven eeuwenlang de traditionele goederenbehandelaars 
gebleven. Zij stonden in voor het laden en lossen van 
goederen; dat is in een haven de hoofdactiviteit. Sinds 
de Tweede Wereldoorlog breidden ze hun dienstenpakket 
uit tot de hele logistieke keten, fuseerden ze en sloten zich 
aan bij internationale bedrijven.
In twee oude pakhuizen van de Katoen Natie, bij de 
oude havendokken, is een aantal oude en gerestaureerde 
havenwerktuigen te bewonderen. Achter de indrukwek-
kende tuigen schuilt een gigantisch (bedrijfs)archief met 
geluiden en beelden. Zo maakte beroepsfotograaf Frans 
Claes niet minder dan 250.000 glas- en filmnegatieven, 
een ware erfgoedschat.


ontwerpschets van de natiezetel van de Valkeniersnatie ‘De Half Mane’ in de 
Gildekamersstraat, waar tussen 1836 en 1903 deze natie was gevestigd
© Katoen natie, Maritiem en Logistiek Erfgoed, foto Hugo Maertens


Het opzakken van graan door middel van een overslagschavot. Dokwerkers 
hadden veelal hun eigen werkmateriaal, zoals deze zakhaak © Katoen natie, 
Maritiem en Logistiek Erfgoed, foto links Frans Claes - foto rechts Hugo 
Maertens


Goederen werden na het lossen van het schip met een natiewagen naar de 
opslagplaats getransporteerd © Katoen natie, Maritiem en Logistiek Erfgoed, 
foto links Hugo Maertens
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Voor het aandrijven van de havenuitrusting koos Ant-
werpen vanaf circa 1860 voor hydraulische installaties: 
grote stoommachines zetten koud water onder druk en 
stuwden dat door kilometerslange leidingen naar de ha-
venwerktuigen, die erdoor werden aangedreven. De ma-
chines stonden onder andere in het Noorderpershuis op 
het Eilandje en het Zuiderpershuis aan de Waalse Kaai, 
een gebouw uit 1883. Er waren in totaal acht van die 
pershuizen.


Ingekleurde prentkaarten, zonder datum. Links: gezicht op de Mosselkaai met het zuiderpershuis op de achtergrond. rechts: gezicht op de Vlaamse Kaai
© vzw zuiderpershuis - Collectie Van pollaert-Bouilly


Een groepsfoto van de bedieners van de krachtcentrale, met voor hen een maquette van het zuiderpershuis. Daarnaast de machinekamer van datzelfde zuiderpershuis 
© vzw zuiderpershuis

Kranen, kaapstanders, sluisdeuren, draaibruggen, riool-
schuiven…: allemaal werden ze aangedreven met pers-
water. Op het hoogtepunt bediende het Zuiderpershuis, 
dat bleef werken tot in 1977, er 164. In 1979 werd het 
hele complex beschermd als monument en de oude ac-
cumulatoren bleven bewaard. Ook het Noorderpershuis 
bestaat nog.
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●  I n  B E W o n D E r I n G  V o o r  H E t  V E r n U F t

“Het is de droom van velen om van hun hobby hun werk te maken.” Albert 
Himler vindt dat hij dit waargemaakt heeft. Hij is intussen al 16 jaar met 
pensioen maar doet gewoon door. Alleen is zijn hobby nu vrijwilligerswerk, 
namelijk de zorg voor het Antwerpse havenerfgoed. 

Met plezier en trots legt Albert uit hoe hydraulische kranen, bruggen, sluizen en 
kaapstanders werken. Die trots is terecht, want weinig Antwerps havenerfgoed 
is de afgelopen decennia bewaard, beschermd of gerestaureerd zonder dat 
Albert daar op een of andere manier een deskundige hand in had. De technisch 
ingenieur mechanica, gegradueerde in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, 
vrije student restauratie en monumentenzorg en vervolgens ook geschiedenis, 
verzamelde een gigantische theoretische bagage die hij aanvulde met 25 jaar 
professionele praktijk bij het Havenbedrijf. “Als werktuigkundige sta ik in 
bewondering voor het vernuft waarmee veel oude natierelicten gemaakt zijn. 
Bijvoorbeeld de koffiesorteertafel die ik op de zolder van het Marnix-pakhuis 
vond en die nu in het MAS te zien is. Hoewel de tafel honderd jaar oud is, 
beantwoordt zij aan de ergonomische normen van vandaag.


Albert Himler, als vrijwilliger aan de slag met 

ingenieus havenerfgoed © MAS I Museum 
aan de Stroom, foto Wim Strecker


Een sorteertafel voor koffie: een van de vele havenrelicten © MAS I Museum aan de Stroom, foto Musea en Erfgoed Antwerpen
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A n T w e r P e n  e n  h e T  ST e e n T j e :
e e n  d I A M A n T e n  b r u I l o F T

Wie diamant zegt, zegt Antwerpen. Vroeg in de 16de 
eeuw al was de Scheldestad het wereldcentrum van de 
diamanthandel en -bewerking, een positie die het had 
afgesnoept van Brugge. Tijdens en vooral na de Opstand 
tegen de Spanjaarden (1568-1648) nam Amsterdam die 
hoofdrol stilaan over, maar tegen het einde van de 19de 
eeuw was ‘het steentje’ helemaal terug van nooit weg ge-
weest. Dat was vooral te danken aan de ontdekking van 
diamant in Zuid-Afrika. De daaropvolgende industriële 
ontginning veroorzaakte een spectaculaire groei in de 
aanvoer van ruwe diamant. In een mum van tijd draaiden 
de slijperijen weer op volle toeren en werden de eerste 
diamantbeurzen opgericht. Momenteel vindt meer dan 
80 procent van de wereldhandel in ruwe diamant en 50 
procent van de handel in geslepen diamant in Antwerpen 
plaats. Tot voor enkele decennia zorgde ook de bewer-
king voor veel werkgelegenheid in en om Antwerpen. In 
talrijke ateliers en achterhuisjes werd met ongeëvenaard 
vakmanschap gekloofd, gezaagd, gesneden en geslepen.

 
19de- en 20ste-eeuwse impressies van diamantslijpers die in ateliers aan het 
werk zijn: onder meer in Merksem (in 1946 en zonder datum); onderaan links de 
diamantslijperij van Jean Coetermans aan de Antoon Van Dijckstraat in 1880, een 
foto van Georges raynaud © Koninklijke Heemkring Merksem, AMSAB - Instituut 
voor Sociale Geschiedenis, Stadsarchief Antwerpen
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DE AntWErpSE WErELD VAn DE DIAMAnt

Dat we aan die lange voorgeschiedenis van diamanthan-
del en -bewerking een hoop erfgoed overhouden, kan niet 
verbazen. De collectie van het Diamantmuseum omvat 
alles wat met diamant te maken heeft, in Antwerpen en 
wereldwijd: het ontstaan, de ontginning, de handel, de 
bewerking en de schitterende resultaten daarvan… 
Tot de meest waardevolle getuigenissen over de prille 
Antwerpse diamanthandel behoren ook de reisverslagen 
van Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689). Deze zoon van 
een Antwerpse graveur trok meermaals naar Turkije, Per-
zië en India. In zijn reisverslagen beschreef hij de ontgin-
ningsmethodes van diamant en vertelde hij over de grote 
stenen uit de schatkamers van de Indische vorsten. Taver-
niers verslagen, Les six voyages en Turquie, en Perse et aux 
Indes, zijn te raadplegen in de Erfgoedbibliotheek Hen-
drik Conscience. In het Antwerpse Stadsarchief vind je 
het eerste contract uit 1583(!) voor het oprichten van een 
diamantslijperij door een zekere Jan Wraghe. 


Diamant van 1,41 karaat in de vorm van een hart, geschonken door de 
Antwerpse Diamantbank nV bij de opening van de schatkamer in de Sint-
pauluskerk op Lichtmis 2001 © Sint-pauluskerk Antwerpen


Vlaams hart, rond 1850, bezet met diamantjes en diamantschilfers 
© Sint-Jacobskerk Antwerpen

Ook in de districten, waar veel diamantbewerkers actief 
waren, liet ‘het steentje’ tal van sporen na. Zo toont het 
Volksmuseum Turninum in Deurne de reconstructie van 
een werkplaats in een origineel werkmanshuisje. Rond de 
Eerste Wereldoorlog waren er tientallen dergelijke werk-
plaatsen in achterhuizen in Deurne, Merksem en Borger-
hout. In de Algemene lijst der cijnsbetalende en bekwaam-
heidskiezers voor de Rechtbank van Koophandel van 
Antwerpen komt als eerste Merksemse diamantair voor 
ene “Theodoor Van Humbeek, woonachtig in Kroonpad 
1 te Merxem”. 
Het Merksemse Mineralogisch Museum laat niet alleen 
het gereedschap en de bewerking zien, het vertelt ook het 
verhaal van het ontstaan en de eigenschappen van dia-
mant en andere gesteenten. 
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Vlaams hart © Sint-pauluskerk 
Antwerpen


Vlaams hart met gouden achterkant en 
meesterteken van H.F. Coetermans uit 
Antwerpen, 19de eeuw 
© Sint-Fredeganduskerk Deurne


portretfoto van een vrouw met een hanger in de vorm van een Vlaams hart 
© FotoMuseum provincie Antwerpen


portretfoto van een plattelandsvrouw met een hanger in de vorm van een 
Vlaams hart © Familiekunde Vlaanderen/Antwerpen

Heel bijzonder en van origine wellicht Antwerps is het 
‘Vlaamse hart’. Vanaf zowat 1830 was dit hartvormige ju-
weel vijftig jaar lang hét traditionele geschenk voor moe-
ders. Net als bij de Antwerpse ‘Moederkensdag’, die sinds 
1913 op Maria-Hemelvaart wordt gevierd, was er een 
verband tussen de devotie voor Maria en de waardering 
voor alle andere moeders. De belangrijkste diamant, cen-
traal in het sieraad, symboliseerde namelijk het hart van 
Maria. Maar als de liefde groter was dan de portemonnee, 
werd die diamant vervangen door bijvoorbeeld diamant-
schilfers. Vlaamse harten werden ook wel als ex voto aan 
de parochiekerk geschonken. Ze werden dan vaak ver-
werkt in een kroon voor het Mariabeeld. Zo komt het dat 
deze kleinoden ook te bewonderen zijn in kerken, bij-
voorbeeld in de Sint-Pauluskerk en de Sint-Jacobskerk in 
Antwerpen en de Sint-Fredeganduskerk in Deurne.
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Les six voyages en Turquie, en Perse et aux Indes, uit 1676, van de Antwerpenaar 
Jean-Baptiste tavernier waarin deze vertelt over de diamantontginning in de 
landen die hij bezocht © Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience


Diamantslijperij (met dubbele toegangspoort) aan het Krugerplein in Borgerhout 
© Heemkundige Kring Gitschotelbuurschap Borgerhout

DE WErELD VAn DE DIAMAnt In AntWErpEn

Ook het kosmopolitische karakter van Antwerpen en de 
daaraan verbonden veelkleurigheid van tradities, roerend 
erfgoed en zelfs architectuur zijn mee te danken aan de 
diamant. 
De eerste diamanten werden zowat  2000 jaar geleden 
ontdekt in India, een land dat zeer lang de enige leveran-
cier bleef. De link met India is erg belangrijk gebleven en 
vandaag is de diamanthandel grotendeels in handen van 
drie- tot vierhonderd Indiase families. De meerderheid 
hangt het jainisme aan, een religie die geweldloosheid 
en respect voor alle levende wezens nastreeft. Dit strikte 
principe maakt voor hen veel beroepen ontoegankelijk, 
met het gevolg dat jains doorgaans aan de kost komen in 
de handel, het bankwezen of als diamantairs. Het indruk-
wekkendste teken van hun aanwezigheid in Antwerpen is 
de jaintempel in Wilrijk.

Even traditioneel thuis in de diamant is de joodse 
gemeenschap. Dat gaat terug tot in de 16de eeuw. Toen 
waren het vooral Portugese en Spaanse joden die, op de 
vlucht voor de inquisitie, het welvarende en tolerante 
Antwerpen opzochten. Velen waren actief in financiën 
en de diamanthandel, en zorgden dus voor een welkome 
aanvulling op de ambachtelijke vaardigheid van de 
Antwerpse ‘stekers, snyders ende slypers’. Na de Val van 
Antwerpen vluchtten de joodse handelaars, samen met 
tienduizenden sinjoren, de stad uit. De meesten trokken 
naar Amsterdam. 
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Werktuigen uit een diamantwerkplaats zoals er in de 19de eeuw talloze waren in 
Deurne, Merksem en Borgerhout: een reconstructie van zo’n atelier bevindt zich 
in het Deurnese Volksmuseum © Volksmuseum turninum Deurne 


Diamantjes in het Mineralogisch Museum © provincie Antwerpen

Pas eind 19de eeuw kwam een nieuwe golf van joodse im-
migratie op gang, vooral vanuit Oost-Europa. Samen met 
‘teruggekeerde’ joden uit Nederland zorgden zij mee voor 
de nieuwe bloei van Antwerpen als diamantstad. Na de 
Tweede Wereldoorlog volgde een nieuwe immigratiegolf 
van Oost-Europese joden. Ook uit deze groep vonden ve-
len werk in de diamantsector.
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d e  K l A n K  VA n  d e  STA d . 
M u z I K A A l  e r F g o e d

‘Klank van de Stad’: het is de mooie naam – met dank aan de Antwerpenaar Wannes Van de Velde – van hét 
Antwerpse museum dat gewijd is aan het muzikale erfgoed in de stad. Het museum bevindt zich in het oude 
Vleeshuis. Het geeft een idee van het ongelooflijk rijke muziekleven in Antwerpen: de speellieden en hun 
gilden, vierhonderd jaar opera, muziek die vanuit torens over de stad neerdaalde, muziek in de kerk (lange 
tijd dé plaats waar de hele bevolking met ‘hoge’ muziek in contact kwam), de Antwerpse muziekdrukkers 
en instrumentenbouwers, muziek die voor besloten kring werd gemaakt en uitgevoerd, de danscultuur van 
de jongste twee eeuwen...

De sporen van al dat welluidend erfgoed zijn, behalve in het museum zelf, ook op veel andere plaatsen in de 
stad te zien en te horen: in stille documenten en verstomde instrumenten, maar natuurlijk ook bij uitvoe-
ringen, optredens, festivals... Muzikaal erfgoed vráágt erom uitgevoerd te worden, en dus actueel te blijven: 
in kerken, concertzalen, kroegen en salons,...
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Maria van tino rossi, een vinylplaat uitgegeven door de Antwerpsche Muziekcentrale © Bibliotheek Koninklijk Conservatorium
Muziek wordt wel eens gecomponeerd voor plechtige gebeurtenissen zoals de Tunnelgroet, gecomponeerd door renaat Veremans, voor de opening van de 
voetgangerstunnel in 1937. of de feestgroet Komt turners!, gecomponeerd door Jan Blockx voor het Belgisch turnbondsfeest in 1894 © Bibliotheek Koninklijk 
Conservatorium
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d e  M A n  d I e  z I j n  V o l K  l e e r d e  z I n g e n :
P e T e r  b e n o I T

‘Dan zal de beiaard spelen...’ Deze meezinger klonk op 18 
augustus 1877 uit meer dan duizend monden, tijdens de 
uitvoering van de Rubenscantate die Peter Benoit (1834-
1901) componeerde voor het derde eeuwfeest van Ru-
bens’ geboorte. 
Hoewel Rubens in Siegen is geboren, beweerde Antwer-
pen ‘de moeder van Rubens’ te zijn en organiseerde de 
metropool dagenlang feesten met veel muziek. Benoit di-
rigeerde zijn cantate op de Groenplaats die hij de beste 
‘concertzaal’ van Antwerpen noemde. Via een elektrische 
draad die van zijn pupiter tot hoog in de kathedraaltoren 
liep, gaf hij signalen aan de beiaardier die met de klokken 
het Beiaardlied begeleidde.

Na zijn benoeming in 1867 tot directeur van de Vlaam-
se Muziekschool is Benoit nadrukkelijk aanwezig in het 
Antwerpse muziekleven. Hij bouwt zijn school uit tot 
Koninklijk Vlaams Conservatorium, de eerste Belgische 
hogeschool met het Nederlands als voertaal. Hij wordt 
kapelmeester van de kathedraal en in 1890 is hij mede-
stichter van het Nederlands Lyrisch Toneel, de voorloper 
van de Koninklijk Vlaamse Opera. En hij laat pleinen 
en concertzalen vollopen met zijn grootschalige cantates 
waarin hij historische figuren (Theodoor Van Rijswijckcan-
tate), het Vlaamse landschap (De Schelde) of de creativiteit 
(De hymne aan de schoonheid) bezingt.

Na zijn dood groeide Benoit uit tot een icoon van de 
Vlaamse Beweging, al ging men met zijn lijk en zijn nage-
dachtenis niet altijd even fatsoenlijk om. Het duurde tot 
1920 eer Benoit op het Kielkerkhof een praalgraf kreeg – 
er werd jarenlang geld vergaard en gediscussieerd – maar 
in 1938 werd zijn stoffelijk overschot samen met dat van 
Hendrik Conscience overgebracht naar het Schoonselhof. 


De Rubenscantate van peter Benoit © Bibliotheek Koninklijk Conservatorium

In 1934 werd voor het gebouw van de Vlaamse Opera een 
gedenkteken met waterbassin onthuld, ontworpen door 
Henry Van de Velde. Door het toenemende autoverkeer 
verhuisde het monument naar het Harmoniepark. Daar 
verkommerde dit ‘zwemdok van Kamiel’, zoals de volks-
mond dit gedenkteken, met een verwijzing naar burge-
meester Camille Huysmans, doopte.
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Het monument van peter Benoit, in de volksmond het ‘zwemdok van Kamiel’, kwam terecht in het Harmoniepark. Het is één van de Antwerpse monumenten die door de 
poetsploeg van het Middelheimmuseum wordt onderhouden © foto Wim Strecker


Valentine de Give-Ledelier (1846-1912) was de 
favoriete zangeres van peter Benoit. Jarenlang was 
ze verbonden aan het Antwerps conservatorium en 
de opera. Hier is ze afgebeeld met haar kostuum uit de 
exotische opera Abu Hassan van Carl Maria von Weber. 
ca. 1885 © Bibliotheek Koninklijk Conservatorium
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M e T  d e  T u r K S e  S l A g

Slagwerk stond in de West-Europese muziek lange tijd in 
een minder goed daglicht: het werd in verband gebracht 
met primitiviteit en met ‘heidenen’. Alleen in militaire 
muziek en op uitgelaten feestelijkheden, zoals Vasten-
avond, was het een vast onderdeel van het gebeuren. In 
de 18de en vooral in de 19de eeuw sloeg de waardering 
om: toen werd de ‘exotische’ Turkse militaire muziek van 
de janitsaren, de keurtroepen van de Ottomaanse sultans, 
bijzonder populair in West-Europa. Sindsdien zijn de 
grote trommels, cimbalen, triangels, schellenbomen en-


De tewaterlating van het eerste lijnschip in 1807. Het detail bovenaan toont de 
militaire muziek die werd gespeeld. Lithografie naar Fleury © Museum plantin-
Moretus/prentenkabinet, Antwerpen - UnESCo Werelderfgoed

zovoort niet meer weg te denken uit de klassieke en ande-
re muziek: de Turkse Mars in Alle Menschen werden Brüder 
van Beethoven is daar een mooi voorbeeld van. Er wer-
den zelfs piano’s met ingebouwd slagwerk gemaakt. In elk 
geval: een groot deel van onze huidige slaginstrumenten 
komt uit Turkije en de collectie van het Museum Vlees-
huis | Klank van de Stad bevat schitterende exemplaren. 
Zelfs het woord ‘fanfare’ is van Turkse oorsprong. Of hoe 
‘vreemd’ erfgoed eigen erfgoed is geworden.


Grote trommels, cimbalen en triangels: turks slagwerk dat zich een heel eigen 
plaats wist te verwerven in de traditionale Vlaamse muziekbeoefening 
© Museum Vleeshuis | Klank van de Stad



1  |  E é n  v l a g ,  v e e l  l a d i n g e n

89

 
turkse legerscharen met bovenaan een detail met de 
militaire muzikanten, B. Breenborch, 2de helft 17de eeuw 
© Collectie Smidt van Gelder
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VA K e  V I o o l

‘Djon’: zo heet tegenwoordig de reus van de Antwerp-
se snorrenclub. ‘Djon’ verwijst naar de volkszanger John 
Lundström (1919-1990), alias ‘Vake Viool’, een zoon van 
het Schipperskwartier en de kleinzoon van een Zweedse 
zeeman die zich in Antwerpen had gevestigd.
Lundström was actief als (kinder)animator en monitor 
bij het socialistische ziekenfonds De Voorzorg en gaf les 
aan de sociale school. Zijn sociaal engagement, zijn be-
trokkenheid bij zijn stad en zijn band met het zeemansle-


portrettekening van John Lundström, alias Vake Viool, en de partituur van zijn Reuzinnelieke © Volksmuseum Deurne turninum

ven is hoorbaar in veel van zijn liedjes, die hij doorgaans 
vioolspelend zong. In het Antwerps, dat spreekt. Hoofd-
rolspelers zijn zeelui en ‘de gewone Antwerpenaar’. Vaak 
trof je Lundström aan in volkscafés of in Antwerpens 
‘Rosse buurten’. Hij was onder meer nauw betrokken bij 
de oprichting van de Snorrenclub, bij de bouw van enkele 
reuzen en bij de eerste Reuzenstoet van Deurne. Ook de 
de Deurnese reus ‘Vake Viool’ werd naar zijn beeld en 
gelijkenis gemaakt.
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d e  S o C I é T é

1814. In Antwerpen wordt de Société d’Harmonie op-
gericht om de burgerij concerten op niveau aan te bie-
den. ’s Zomers speelde een harmonieorkest verstrooiende 
muziek in feeëriek verlichte en gedecoreerde tuinen, de 
winterconcerten lieten klassieke werken voor (koor en) 
orkest horen. De kapitaalkrachtige vereniging kon inter-
nationale solisten engageren, zodat muziekminnend Ant-
werpen kennis kon maken met sterren als pianiste Clara 
Schumann en vioolvirtuoos Henri Wieniawski. 
Naast concerten organiseerde de Harmonie ook bals, di-
ners en ‘fêtes champêtres’ met vuurwerk. In 1864 opende 
de Harmonie aan de Arenbergstraat een indrukwekkend 
winterlokaal met een concertzaal die plaats bood aan 
3.500 toehoorders. De zomerconcerten vonden vanaf 
1846 plaats op een domein aan de Mechelsesteenweg. 
De Feestzaal Harmonie laat nog een glimp zien van de 
toenmalige pracht en praal. De Société d’Harmonie was 
in de 19de eeuw dé ontmoetingsplek van de Antwerpse 
bourgeoisie.

 
Links: de violist Waesten, 
circa 1910 – onder: de 
Antwerpse tenor Adriaan 
Van roey, circa 1900, als 
de ‘bedelstudent’ in de 
gelijknamige operette van 
Carl Millöcker 
© Bibliotheek Koninklijk 
Conservatorium


De pianiste Clara Schumann was regelmatig te gast in de Harmonie concertzaal 
© Bibliotheek Koninklijk Conservatorium
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M u z I e K  I n  d e  K AT h e d r A A l

Hoe komen we te weten wat de muziekcultuur was in 
de Antwerpse kerken, en bij uitstek in de kathedraal, 
een belangrijke werkgever voor musici in de stad? Dat 
kan dankzij het kathedraalarchief van het ancien régime, 
dat bewaard wordt aan de Universiteit Antwerpen, 
en de historische muziekcollectie waar het Koninklijk 
Conservatorium (nu Artesis Hogeschool Antwerpen) 
voor zorgt.
Daaruit leren we onder meer hoe kerkmuziek een 
belangrijke rol speelde in de Contrareformatie, toen 
Antwerpen een bolwerk van katholicisme werd. Muziek 
moest in die tijd volgens de voorschriften ernstig zijn en 
godsvruchtige gevoelens opwekken, ze moest mensen naar 
de diensten lokken en het muzikale personeel moest zich 
te allen tijde onberispelijk gedragen. Dat laatste bleef een 
continue bron van bezorgdheid, vertellen de documenten. 
Het is verbazend hoeveel ‘actoren’ bijdroegen tot een 
bloeiend kerkmuziekleven: het stadsbestuur dat bijzondere 
muziekuitvoeringen financierde, broederschappen die 
hun missen opluisterden met meerstemmige muziek, 
welgestelde stedelingen die bijdroegen tot het herstel of 
de aankoop van instrumenten en die muziekuitvoeringen 
bestelden...


Joseph Hector Fiocco, Missa Cecilia (1732) © Bibliotheek Koninklijk 
Conservatorium


Muurschildering in de kapel van de speellieden in de Sint-Jacobskerk, circa 
1560. We zien Job, de patroonheilige van de speellieden, omringd door vier 
muzikanten die respectievelijk luit, cister, viool en basviool spelen 
© foto Museum Vleeshuis | Klank van de Stad
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A n T w e r P e n  d A n ST

Vóór de 18de eeuw werden bals georganiseerd aan hoven 
of bij voorname families. Gewone lieden dansten bij bij-
zondere gelegenheden, zoals een kermis of een bruiloft. 
In de 18de eeuw raakten publieke bals voor de elite – in 
omgebouwde opera- of theaterzalen – stilaan ingebur-
gerd. In Antwerpen vond het eerste al plaats in 1728. Dit 
waren meestal gemaskerde bals: burgers, notabelen en 
edellieden konden zich zo zonder schroom vermengen.
De Franse Revolutie was ook een revolutie voor de 
balcultuur. Er werden steeds meer publieke bals 
georganiseerd in daarvoor bestemde zalen. Iedereen 
die betaalde, mocht binnen: dat was nieuw. Van dan 
af evolueerde de danscultuur snel en volgden modes, 


Koppeldansen: de foxtrot, de tango en de menuetdans © Museum Vleeshuis | Klank van de Stad

gebruiken en de bijbehorende etiquette elkaar op. Een 
keerpunt was de doorbraak van koppeldansen, zoals de 
wals en de polka. Tegen het einde van de 19de eeuw 
ontstonden nieuwe uitgaansbuurten met prachtige 
danspaleizen, vaak in de buurt van stations. Omdat er 
nagenoeg permanent werd gedanst, werden orkesten 
geleidelijk vervangen door dansorgels. En in herbergen 
plaatste men vaak kleinere automaten om dansmuziek 
te spelen. Rond deze tijd sijpelden de eerste Zuid-
Amerikaanse invloeden binnen in de Europese dansmode, 
zoals de rumba en de tango. Later kwamen nieuwe 
dansen vooral uit Noord-Amerika, zoals de quickstep 
en de rock-’n-roll. Deze danszalen gingen in de meeste 
gevallen teloor na de Tweede Wereldoorlog.
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Danspaleizen in de eerste helft van de 20ste eeuw, zoals de Rubens in de Carnotstraat of de Magic Palace in de offerandestraat, hadden een typische 
binnenarchitectuur: de lager liggende dansvloer – ‘den bak’ – werd omgeven door zuilen en een gaanderij, soms met een verdieping. Daar zaten vaak de ouders om een 
oogje in het zeil te houden. Er speelde een orkest. Meestal was de toegang gratis en betaalde je per dans, vanaf het ogenblik dat je de dansvloer betrad. In de Rubens, die 
in betere kringen slecht stond aangeschreven, was het dansen gratis en betaalde je de consumpties. Voor de vastenavondbals werden in de benedengaanderij tafels en 
stoelen verwijderd © Museum Vleeshuis I Klank van de Stad
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Klavecimbel van Andreas ruckers I uit 1644 © Museum Vleeshuis | Klank van de Stad, foto Musea en Erfgoed Antwerpen

d e  STr A d I VA r I u S  VA n  d e  K l AV e C I M b e l

Een Stradivarius, dat kent u: dat is een klasse van topvio-
len die is genoemd naar de Italiaanse vioolbouwer Anto-
nio Stradivari (1644-1737). Wat Stradivari voor de viool 
was, was de familie Ruckers voor het klavecimbel. Hans 
Ruckers (1533/40-1598) was waarschijnlijk afkomstig 
uit een Duitse familie en kwam in 1575 naar Antwerpen, 
toen de stad volop kunstenaars en ambachtslui aantrok. 
In 1594 werd hij er poorter, burger.

De klavecimbels die hij, en twee zonen die ook instru-
mentenbouwer werden, maakte genieten nu wereldfaam. 
De Ruckers vervolmaakten het instrument technisch en 
voegden bijvoorbeeld als eersten een tweede klavierbord 
toe. Ruckers, die ook orgels bouwde, woonde in de buurt 
van Rubens en signeerde zijn instrumenten. Virginalen 
van hem bevinden zich in de grootste musea ter wereld. 
Het Museum Vleeshuis | Klank van de Stad bezit zeven 
Ruckersinstrumenten.
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A n T w e r P e n  K u n ST STA d

Antwerpen is Vlaanderens grootste kunststad. Het erfgoed dat in de kunstmusea en in de vele kerken te zien 
is, maakt in grote mate mee het imago en de aantrekkingskracht van de stad uit.
Dat verhaal begon zowat vijfhonderd jaar geleden. Samen met de opbloei van de stad bloeiden vanaf de 
16de eeuw ook de kunsten. De zogeheten ‘Antwerpse schildersschool’ met grote namen als Matsijs, Rubens, 
Van Dyck en Jordaens is daarvan het bekendste fenomeen, maar in Antwerpen waren ook internationaal 
befaamde beeldhouwers actief. En in wat de ‘toegepaste kunsten’ wordt genoemd, stond Antwerpen onder 
meer bekend om zijn meubelen, met name de zogeheten ‘cantoren’. Die werden ook nog in de 17de eeuw 
uitgevoerd, toen de stad economisch al op de terugweg was.

Als Antwerpen in de 19de eeuw een nieuwe bloei beleeft, krijgen ook de kunsten een nieuw elan en worden 
de eerste musea voor het grote publiek opengesteld, met collecties die vaak al langer werden verzameld en die 
nog getuigen van de bloei in de 16de eeuw. In de 20ste eeuw neemt Antwerpen deel aan het internationale 
en eigentijdse kunstgebeuren, met onder meer de befaamde tentoonstellingen in het Middelheimpark en 
later de vestiging van het M HKA, het Museum voor Hedendaagse Kunst, en ook het FotoMuseum, beide 
op het Zuid.
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Maria in aanbidding voor slapend Jezuskind van peter paul rubens, dé grote naam 
van de Antwerpse schildersschool © KBC rockoxhuis, foto Speltdoorn


Kunstkabinet met voorstellingen uit de Metamorfosen van ovidius door Michiel 
Coignet. Antwerpen stond bekend om deze zogeheten ‘cantoren’ 
© KBC rockoxhuis, foto Erwin Donvil 
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b r u e g e l S  w I n K e l d o C h T e r

Keulen, oktober 1894. Er wordt een schilderij geveild dat 
in de catalogus omschreven staat als ‘Landschaft mit ei-
ner grossen Menge Spuckgestalten’, ‘Landschap met een 
massa spookachtige gedaanten’. Op de kijkdagen hangt 
de veilinghouder deze winkeldochter naar verluidt met 
opzet hoog op. Je hebt een ladder nodig om erbij te ko-
men. De Antwerpse collectioneur Fritz Mayer van den 
Bergh is alerter dan prestigieuze musea van zijn tijd: hij 
koopt het schilderij voor nog geen 500 frank. Ter verge-
lijking: in hetzelfde jaar betaalt het Antwerpse Museum 
voor Schone Kunsten 45.000 frank voor Rubens’ Verloren 
zoon. Enkele weken later weet Mayer van den Bergh het 


Het topstuk Dulle Griet van pieter (I) Bruegel uit 1562, op de kop getikt door Fritz Mayer van den Bergh toen Bruegel nog betaalbaar was © Museum Mayer van den Bergh

zeker: hij heeft het schilderij op de kop getikt dat Pieter 
Bruegels eerste biograaf, Karel van Mander, in 1604 kort 
beschrijft: ‘Een dulle Griet, die een roof voor de Helle 
doet / die seer verbystert siet / en vreemt op zijn schots 
toeghemaeckt is.’ (‘Een boze Griet die voor de hel een 
roof pleegt en erg verbijsterd oogt. Ze is vreemd en bizar 
uitgedost.’)
Bruegel werd in 1894 slechts in een beperkte kring van 
kenners bewonderd. Velen vonden zijn werk bedenkelijk. 
Nu is hij een wereldschilder en pronkt Museum Mayer van 
den Bergh met zijn Dulle Griet, een topstuk. Het in 1894 
onbeminde schilderij is een fascinerend icoon geworden.
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Luc tuymans, Polaroid © courtesy collection M HKA

n I e u w e  K u n ST  A A n  ‘ T  z u I d

Panamarenko, Luc Tuymans, Jan Fabre, om maar enke-
le grote namen te noemen... Behalve van ‘oude’ kunst is 
Antwerpen ook een stad van moderne en hedendaagse 
kunst. Het verhaal van het groene Middelheimmuseum 
aan de stadsrand komt elders in dit boek ter sprake, maar 
er zijn nog meer belangrijke Antwerpse plekken voor de 
kunst van gisteren en vandaag. Niet toevallig bevinden 
enkele daarvan zich op het Zuid, een Antwerpse buurt 
die vanaf de jaren 1980 opnieuw op begon te bloeien, on-
der meer dankzij de vestiging van nieuwe galeries en van 
kunstenaars en musea. Het aloude Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten, ook op het Zuid, deed daarbij mee 

dienst als aanzuiger voor deze oude havenbuurt waar de 
dokken mettertijd te klein werden voor de steeds grotere 
schepen en uiteindelijk ‘gedempt’ zijn. Het M HKA of 
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen staat aan de 
Waalsekaai. De collectie wordt in wisselende presentaties 
getoond in een graansilo uit 1926 die werd verbouwd en 
uitgebreid. Het FotoMuseum heeft een al even vermaarde 
collectie, en daar hoort ook de verzameling historische 
apparaten bij uit het oude Agfa Gevaert. Het bevindt zich 
sinds 1986 ook aan de Waalsekaai, in een voormalig pak- 
of stapelhuis.
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Jan Fabre, Mur de la montée des anges, 1993 © Attilio Maranzano courtesy collection M HKA
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z oT  g e w e l d  I n  ‘ T  g r o e n

Het Middelheimmuseum is uniek in de kunststad Ant-
werpen en ver daarbuiten. Het openluchtmuseum toont 
internationale moderne en hedendaagse kunst in een 
prachtige groene parkomgeving, zoals dit wankele bron-
zen beeld uit 1912, van de jonggestorven Vlaamse schil-
der en beeldhouwer Rik Wouters (1882-1916): Het zotte 
geweld, heet het, en Wouters kwam op het idee na het 
bijwonen van een voorstelling van de danseres Isadora 
Duncan. Aangezien zijn vrouw Nel zijn ultieme model 
was, vroeg Rik haar om… model te ‘staan’: “Pijnlijk wa-
ren die lange uren van pose. Ik was razend op die Isadora 
en woedend ging ik uit alle macht tekeer tegen de tiran-
nie van de kunstenaars. Ik gooide mijn lichaam als bij 
een zweepslag vooruit, maar plots riep Rik uitzinnig van 
vreugde: ‘Eindelijk, dat is de beweging die ik wilde!’ Het 
hoofd achteruit geworpen, de mond wijd open schreeuwt 
de ‘Dwaze maagd’ haar vreugde uit. In werkelijkheid was 
de uitdrukking helemaal anders: die kreet was er een van 
opstand van het model tegen zoveel afmatting.”
De eeuweling Het zotte geweld staat op de officiële lijst 
van Vlaamse topstukken. Dit betekent dat de Vlaamse 
overheid er garant voor staat dat dit erfgoed Vlaanderen 
nooit zal verlaten zonder haar toestemming.


Het zotte geweld van rik Wouters, een blikvanger in het Middelheimmuseum 
© Bruikleen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen


Het Middelheimmuseum toont moderne en hedendaagse kunst in een prachtige groene parkomgeving, zoals dit werk van philippe Van Snick, Poëzie, 2012 
© Middelheimmuseum, foto Joris Casaer
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I n  h o g e r e  S F e r e n .
l e V e n S b e S C h o u w e l I j K 

e r F g o e d

Levensbeschouwelijk erfgoed is een bijzonder ruim begrip. Erfgoed dat in een context van godsdienst of 
levensbeschouwing tot stand is gekomen of werd gebruikt – zo kun je het omschrijven – maakt ook in 
Antwerpen een groot en essentieel deel van het erfgoed uit, of het nu roerend, onroerend of immaterieel is. 
Schone kunsten, tradities, folklore, muzikaal erfgoed...: stuk voor stuk hebben ze stevige banden met het 
religieuze leven, om van het gebouwenpatrimonium nog te zwijgen.

Dat levensbeschouwelijke leven was tot diep in de 20ste eeuw overwegend katholiek en is nu veel diverser 
geworden. Behalve de katholieke godsdienst was er in Antwerpen al langer een protestantse, anglikaanse en 
joodse bevolking, en recenter is er ook de moslimaanwezigheid in de stad én de geloofsovertuigingen van 
de Afrikaanse en Aziatische gemeenschappen. Elke opsomming kan niet anders dan onvolledig zijn. We 
hebben het over cultusvoorwerpen, kunstwerken waaronder schilderijen en (heiligen)beelden, meubelen, 
archieven van kerken, kloosters en vele andere instellingen, processies, feesten, honderden religieuze ge-
bouwen en natuurlijk over de schat aan verhalen en tradities die met alle geloofsvormen zijn verbonden... 

Met name het uiterst omvangrijke erfgoed in verband met het katholicisme is vandaag de dag vaak kwets-
baar. Het aantal gelovigen en priesters neemt af en in veel religieuze gebouwen is de inboedel minder goed 
beschermd en bewaard dan in musea. Tal van voorwerpen worden nog gebruikt en verslijten hierdoor, ter-
wijl van andere objecten voor veel mensen de betekenis en het besef van de waarde ervan verloren is gegaan. 
Dat is een evolutie die voor al het erfgoed een bedreiging vormt, ook voor het religieuze.
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e e n  STr A l e n d e  S C hAT

Veel kerken hebben een schatkamer, een woord dat we 
letterlijk mogen nemen. Daarin bewaren ze liturgische 
voorwerpen in zilver en goud, kostbare relikwieën, beel-
den en beeldjes, precieus textiel en andere kostbare getui-
gen van een geloofsleven dat eeuwen teruggaat in de tijd. 
De schatkamer van Sint-Paulus is sinds 2001 toegankelijk 
voor het publiek. De kostbare verzameling komt deels 
uit het bezit van het voormalige klooster van de domi-
nicanen waar dit de kerk van was, en deels van de ver-
dwenen Sint-Walburgiskerk. Recente stukken werden in 
de loop van de 19de en 20ste eeuw aan de parochiekerk 
geschonken door vrome gelovigen. Een blikvanger is de 
authentieke wijdingsakte van de eerste kerk, in 1276 on-
dertekend door de belangrijke middeleeuwse kerkleraar 
en dominicaan Magnus (zie ook p. 51 in dit boek). 


reliekhouder afkomstig uit de ondertussen verdwenen Burchtkerk Sint-
Walburgis © Sint-pauluskerk


Het indrukwekkendste stuk uit de schatkamer van Sint-paulus is een kolossale stralenmonstrans van de Antwerpse edelsmid Joannes petrus Antonius Verschuylen 
(1801-1865). De monstrans, waarin de hostie ter aanbidding wordt getoond (in het Latijn: monstrare, vandaar monstrans), is 105 centimeter hoog en versierd met meer 
dan 200 diamanten. op de voet wordt de heilige paulus van zijn paard geslingerd bij het zien van het goddelijke licht, dat hier de vorm van een hostie heeft 
© Sint-pauluskerk, foto Wim Strecker
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e e n  V o l K S e  e n  e e n  C h I q u e  K e r K

In wat toen een volkse buurt was, verrees begin 16de eeuw 
de Sint-Andrieskerk van de paters augustijnen. Al in 1529 
werd ze een parochiekerk. In haar bewogen geschiedenis 
was ze enkele keren het slachtoffer van beeldenstormen 
en oorlogen, en in de jaren 1970 werd ze gerestaureerd. 
Het kerkgebouw is gotisch maar binnen voert de barok 
het hoge woord, dankzij de altaren en enkele prachtige 
kunstwerken uit de 17de eeuw. Uitschieters zijn het mo-
nument ter nagedachtenis van de Schotse koningin Mary 
Stuart en het monumentale hoogaltaar uit de verdwenen 
abdijkerk van Hemiksem. Ook de theatrale 19de-eeuwse 
preekstoel doet barok aan. Dit was Rubens’ parochiekerk 
toen hij nog in deze buurt woonde.
De Sint-Jacobskerk, dat is een overweldigend barok inte-
rieur met 23 altaren, meer dan honderd soorten marmer 
en een kunstcollectie met klinkende Antwerpse namen 
als Van Balen, Rubens, Van Dyck, Jordaens… Deze twee-
de parochiekerk van Peter Paul Rubens en zijn gezin – je 
vindt er zijn grafkapel en het Rubenshuis op de Wapper 
ligt op zowat 300 meter – ademt nog de grandeur van 
haar welgestelde buurt van burgers, handelaars en edel-
lieden. Tegenwoordig ligt ze in het Antwerpse studenten-
kwartier. Er werd meer dan 150 jaar gebouwd aan dit 
heiligdom van de apostel Jacobus en dan nog bleef in 
1656 de stoere toren onvoltooid. Pelgrims op weg naar 
Santiago (Sint-Jacob) de Compostela hielden halt of ver-
trokken in Sint-Jacobs. Recent werden in de kerk onder 
de witte kalklaag schitterende 16de-eeuwse muurschilde-
ringen blootgelegd (zie ook p. 92 in dit boek).


Detail van de preekstoel in de Sint-Andrieskerk: Andreas voor een vissersboot 
© Sint-Andrieskerk


De Heilige Jacob, de patroonheilige van de Sint-Jacobskerk: een vaste stop voor 
reizigers naar Santiago de Compostella © Sint-Jacobskerk 
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Hendrik Frans Schaefels, Zicht in de grafkelder, 1885: het gaat hier om de grafkelder van p.p. rubens en zijn familie in de Sint-Jacobskerk, zoals hij bij het openmaken in 
1855 werd aangetroffen © Sint-Jacobskerk, foto Blondé Art printing
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De twee reuzenhoofden Druon Antigoon (ontwerp van pieter Coecke van Aalst) 
en pallas Athena (ontwerp van Daniël Herreyns) uit 1766 werden tot in de 20ste 
eeuw meegedragen in de ommegang. ommegangen betuigden dank of vroegen 
(nood)hulp aan God en/of zijn heiligen
© MAS I Museum aan de Stroom, foto Musea en Erfgoed Antwerpen


ontwerptekening van de processiemonstrans van de Sint-Andrieskerk, 
toegeschreven aan Michiel Van der Voort (1712) en van een praalwagen 
© Museum plantin-Moretus / prentenkabinet - Unesco Werelderfgoed

h e T  g e l o o F  o P  STr A AT

Optochten waarin een katholieke gemeenschap haar ge-
loof laat zien en beleeft: zo zou je processies en ommegan-
gen zoals ook Antwerpen die eeuwenlang kende en nog 
kent, kortweg kunnen omschrijven. Doorgaans vergezelt 
een beeld van een heilige, van Maria of/en van het Aller-
heiligste – dat is de geconsacreerde of gewijde hostie – de 
optocht. Veel processies zijn al in de middeleeuwen ont-
staan naar aanleiding van een miraculeuze gebeurtenis of 
van een belangrijk kerkelijk feest. De prachtige optochten 
illustreerden dat de katholieke religie het enige ware ge-
loof was.
De belangrijkste van de Antwerpse ommegangen vond 
plaats de zondag na Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart (15 
augustus). Hij wordt al vermeld in 1324 en was vooral in 
de 17de en 18de eeuw een attractie, ook voor Noord-Ne-
derlandse bezoekers. Zo verbood in 1761 de bisschop van 
Antwerpen de deelname van versierde ‘wereldse’ wagens 
aan de ommegang. Ze maakten van een bidommegang 
meer en meer een kijkstoet met zelfs carnavaleske ken-
merken, tot ergernis van veel geestelijken. Bij die wereldse 
wagens bevonden zich ‘vaste waarden’: de Ommegangs-
draak, de Griekse god Apollo en zijn Muzen, zijn collega 
en god van de zee Neptunus op een dolfijn of een walvis, 
een olifant, de maagd van Antwerpen… De ommegang 
ging voor het laatst uit in 1958, het jaar van de grote We-
reldexpo in België.
Processies zijn er in Antwerpen tot op vandaag. De eerste 
zondag van oktober bijvoorbeeld vindt in de Sint-Pau-
lusparochie de grote Lieve-Vrouweprocessie plaats, met 
de bijbehorende Scheldewijding aan het Steen: behalve 
Scheldestad is Antwerpen ook Mariastad. In de optocht 
‘wandelen’ heiligenbeelden mee, kapelheren uit diver-
se broederschappen, stadstrommelaars... Hier spreekt 
duidelijk een eeuwenoude traditie. Dat is ook het geval 
met de Heilig Sacramentsprocessie die traditioneel op 
de tweede zondag na Pinksteren uitgaat. Dan viert de 
rooms-katholieke kerk het feest van de Eucharistie.



1  |  E é n  v l a g ,  v e e l  l a d i n g e n

107


Vertrek van de processie van het Heilig Sacrament uit de Onze-Lieve-
Vrouwekerk aan de Handschoenmarkt: fragment uit het historiserende 
neogotische glas-in-loodraam in de Venerabelkapel van de Kathedraal, 1872 
© onze-Lieve-Vrouwekathedraal, foto Wim Strecker


processie door de Antwerpse straten, net na de tweede Wereldoorlog 
© foto Wim Strecker


Ex-voto in de vorm van een brandend hart met de voorstelling van Maria, uit 
1845. Metalen kroon gedragen door bedevaartgangers © MAS, foto Musea en 
Erfgoed Antwerpen

h u I z e n  V o l  g e l o o F

Gelovige mensen volgen naar hun beste vermogen de ritu-
elen en de officiële leerstellingen van een bepaalde religie. 
In de Zuidelijke Nederlanden betekende dat historisch 
vooral die van de rooms-katholieke Kerk. Die voorge-
schreven normen werden lange tijd tegenover het zoge-
heten bijgeloof geplaatst. Dat zou dan slaan op een over-
dreven of verkeerd begrepen gelovigheid. Mensen wilden 
het sacrale kunnen ervaren, zien, aanvoelen, aan den lijve 
beleven. Vandaag de dag gaan onderzoekers uit van de 
vraag hoe gelovigen hun religiositeit beleven en spreken ze 
liever van ‘religieuze volkscultuur’ als ze het hebben over 
de betekenis en de rol van het sacrale en het onverklaarba-
re in het leven van mensen. Het blijkt dat de afbakenin-
gen tussen ‘officieel geloof ’, ‘bijgeloof ’ en ook ‘magie’ niet 
vastliggen. Dat spanningsveld is bijzonder boeiend.
Veel huizen van gelovige mensen bulkten van de devotie-
voorwerpen, ook in de 19de en vroege 20ste eeuw. Dat 
weten we uit boedelbeschrijvingen, een zeer belangrijke 
bron voor volkskundig onderzoek. Het gamma bevat al-
ledaagse gebruiksvoorwerpen – een religieuze voorstelling 
op een tabaks- of koekendoos bijvoorbeeld – maar ook 
zelfstandige objecten: heiligenbeeldjes, glazen stolpen 
met daarin beelden van Maria, crucifixen, wijwaterbak-
jes, kaarsen enzovoort. Aan de uitvoering ervan kon je de 
status van de eigenaars aflezen.
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Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever, foto Wim Strecker


prachtige art deco glas-in-
loodramen in de Kristus-Koningkerk 
op het Kiel © Kristus Koning kerk


Het processiebeeld onze-Lieve-Vrouw 
van Goed Succes verhuisde van de 
afgebroken Walburgiskerk naar de Sint-
Antoniuskerk op de paardenmarkt
© Sint-Antoniuskerk

d e  A n T w e r P S e  K e r K e n S C hAT

Vijf monumentale oude kerken in het Antwerpse stads-
centrum zijn behalve bidhuizen ook toeristische trek-
pleisters: de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Sint-Jacobs, 
Sint-Paulus, Sint-Andries en Carolus Borromeus. Dit 
kwintet vormt maar een fractie van het katholieke patri-
monium in de huidige stad. Antwerpen telt nog tiental-
len kerken en kapellen die in de 19de en 20ste eeuw mee 
zijn ontstaan met de zich uitbreidende stad, maar ook 
oudere kerken die zich bevinden in de huidige districten 
en hun parochies; tot voor kort waren dat zelfstandige 
entiteiten.
Drie willekeurige voorbeelden. De Kristus-Koningkerk 
aan de Jan De Voslei werd gebouwd naar aanleiding van 
de wereldtentoonstelling van 1930 op het Kiel, als onder-
deel van het tijdelijke Museum voor de Vlaamse kunst. 

Daarna werd ze een parochiekerk. Deze art-decokerk 
heeft prachtige glas-in-loodramen. Op Sint-Anneke, op 
Linkeroever, vervangt de huidige kerk uit 1970 de mid-
deleeuwse Sint-Annakapel. Ze heeft een binnenruimte in 
schelpvorm, een ontwerp van Jos Ritzen, en opmerkelijke 
glasramen. Ook het oude beeld van Maria, haar moeder 
Anna en Jezus, uit 1667, staat er nog. De neogotische 
Sint-Antoniuskerk op de Paardenmarkt dateert dan weer 
uit het begin van de 20ste eeuw en bezit een rijke, oudere 
collectie, met 17de-eeuwse meesters als Rubens, Jordaens 
en Seghers. Een aantal kunstschatten komt van de afge-
broken Walburgiskerk en van de voormalige capucijner-
kerk. Naast de kerk staat het kapelletje van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Goed Succes, de beschermvrouw van de 
zee- en de kooplieden.
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Een (haven)stad brengt een trafiek van mensen op gang. Dat weerspiegelt 
zich ook in de aanwezigheid van verscheidene geloofstempels. Een greep: de 
jaintempel in Wilrijk, de Hollandse Synagoge op het zuid, de Anglicaanse Saint-
Boniface Church, de protestantse Kerk aan de Bexstraat, de Moskee noor Ul 
Haram in Borgerhout, de noorse zeemanskerk aan de Waaslandtunnel,
© Musea en Erfgoed Antwerpen; Israëlitische Gemeente Shomre Hadas; Saint-
Boniface Church; protestantse Kerk oost; Wim Strecker 

b I d h u I z e n  I n  V e l e  V o r M e n

Het wordt in dit boek vaker gezegd: het Antwerpse erf-
goed straalt het karakter van de haven- en handelsstad uit 
die Antwerpen altijd is geweest en die mensen van overal 
aantrok. Dat zie je ook in het religieuze erfgoed.

Het diamantverhaal verklaart bijvoorbeeld deels de aan-
wezigheid van een joodse en Indische gemeenschap in 
de stad, met de bijbehorende synagoges en de recente 
jaintempel in Wilrijk. Maar al in Antwerpens Gouden 
Eeuw leefde er in de stad bijvoorbeeld een bloeiende 
Engelse gemeenschap met een eigen kapel. Antwerpens 
nieuwe bloei in de 19de eeuw bracht ook de terugkeer 
van een ‘Engelse kolonie’ met zich mee. Haar neogoti-
sche Saint-Bonifacekerk van architect Michel De Braey 
werd in 1910 ingewijd. Achter de gevel schuilt een stukje 
Engeland, met onder meer een church hall en een piek-
fijn onderhouden tuin. De talloze glasramen van Britse 
glazeniers illustreren episodes uit de Britse geschiedenis. 
Het oudste protestantse kerkgebouw van Antwerpen, uit 
1893, is van de befaamde architect Hertoghs in de Bex-
straat. Tot 1978 stond hier vlakbij een tweede kerk, de 
Christuskirche. De eerste Russisch-orthodoxe parochies 
ontstonden dan weer in de jaren 1920, toen nogal wat 
Russische migranten naar de stad kwamen en er ook ble-
ven. De diverse parochies verenigden zich in 1999 tot de 
huidige parochie van Christus’ Geboorte, die in de neo-
romaanse Sint-Jozefkerk onderdak vond.
Dat bidhuizen niet altijd imposante gebouwen zijn, be-
wijzen de vele huis-, winkel- en garagekerken en de tallo-
ze kleine moskeeën die de jongste decennia in Antwerpen 
zijn geopend. Bij uitstek het religieuze erfgoed evolueert 
mee met de stadsbevolking.
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T e  l A n d ,  T e r  z e e
e n  I n  d e  l u C h T

‘Het gaat allemaal zo snel tegenwoordig’: deze verzuchting hoor je wel vaker. Ze klopt ook letterlijk als we 
kijken naar hoe we ons verplaatsen.
Het transport beleefde in de 19de en 20ste eeuw een revolutie en legde mee de basis voor onze moderne 
samenleving, die door al die snelheid ingrijpend veranderde. Dat had en heeft alles te maken met technische 
ontwikkelingen, om de stoommachine en de verbrandingsmotor niet te noemen, en het leverde een schat 
op aan wat heet ‘rollend, rijdend, vliegend en varend erfgoed’: (brom)fietsen, karren, auto’s, trams, treinen, 
vliegtuigen, tractoren... En natuurlijk – we zijn in een havenstad – ook schepen. Een aantal musea ontfermt 
er zich over, maar het zijn in Vlaanderen en ook in Antwerpen vooral verenigingen en vrijwilligers die histo-
rische transportmiddelen verzamelen, onderhouden, tentoonstellen en laten functioneren.
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d e  l u C h T  I n

Op de luchthaven van Deurne bevindt zich het Stampe & 
Vertongen Museum, waar je oude vliegtuigen of replica’s 
daarvan kunt bewonderen – de namen spreken tot de ver-
beelding: Spitfires, Fokkers... – en kennismaakt met het 
verhaal van de Antwerpse luchtvaartpioniers Jean Stampe 
(1889-1978) en Maurice Vertongen (1886-1964), twee 
piloten die als veteranen van de Eerste Wereldoorlog een 
een vliegschool en een vliegtuigfabriek oprichtten. Samen 
met Alfred Renard en later met de gevluchte Rus George 
Ivanow ontwierpen ze nieuwe vliegtuigtypes – diverse 
soorten ‘SV’s, ‘Stampe en Vertongens’ – die onder meer 
door de Belgische luchtmacht werden gebruikt en waar-
in generaties piloten hun opleiding kregen. De Deurnese 
werkplaatsen werden in 1940 platgebombardeerd, maar 
Jean Stampe en Alfred Renard bleven met hun onderne-
ming actief tot in 1970, in Evere bij Brussel.
De collectie toestellen wordt in het museum door vrijwil-
ligers onderhouden en aangevuld. Je kunt er ook lucht-
gedoopt worden en er is de jaarlijkse Stampe Fly-in. Het 
museum bezit een exemplaar van een V1, de vliegende 
bommen die in Antwerpen aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog dood en vernieling zaaiden.


Bij de jaarlijkse Fly inn van het Stampe & Vertongen Museum gaan onder grote 
belangstelling vele oldtimervliegtuigen uit de collectie de lucht in © Stampe & 
Vertongen Museum, foto’s paul Soons


Luchtvaartduivel Jan olieslagers in een van de vroegste vliegtuigmodellen 
© Aviation Society of Antwerp vzw
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e e n  e e u w  Tr A M S  e n  b u S S e n

Groenenhoek is de beschermde tramloods in Berchem 
waar het Vlaamse Tram- en Autobusmuseum aan meer 
dan vijftig gerestaureerde toestellen onderdak biedt en ze 
ook onderhoudt. Je krijgt er een mooi overzicht van een 
eeuw stads- en streekvervoer in Vlaanderen en Antwer-
pen, met onder meer de eerste elektrische tram die in Ant-
werpen rondreed (1899), stroomtrams waarin een kachel 
voor verwarming zorgde enz. Maar het museum doet nog 
veel meer: het heeft ook een prachtige papieren collectie 
met tekeningen, foto’s, publicaties en documenten, en het 
bezit een groot aantal voorwerpen die alles met trams en 
bussen te maken hebben. Wie wil kennismaken met de 
geschiedenis van het stads- en streekvervoer – of wie voor 
zijn film of stripverhaal de juiste tram zoekt – moet naar 
Groenenhoek.

 De loods van het Vlaamse tram- en Autobusmuseum herbergt een prachtige 
collectie oude trams en bussen. Deze kaart uit 1913 geeft een overzicht 
van de tramlijnen in Antwerpen. De foto uit 1953 toont tram 9 aan het Van 
Schoonbekeplein © Vlatam
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twee binnenschepen, de Liomar en de Mon Désir, met hun bewoners tijdens het 
leven van alledag. ondertussen liggen beide schepen ingericht als museum in het 
Bonapartedok: scheepsmodellen, werktuigen, motoren, foto’s … illustreren het 
harde leven aan boord van een binnenschip © rijn- en Binnenvaartmuseum


Scheepsmodel en origineel van het lichtschip West-Hinder. De huidige ligplaats 
van het schip is het Bonapartedok naast het MAS © MAS I Museum aan de 
Stroom, foto’s Musea en Erfgoed Antwerpen

T e  wAT e r :  S C h e P e n

Antwerpen is een stad aan een stroom en met een haven: 
geen wonder dat het varend patrimonium – zeg maar: 
schepen en alles wat daarbij hoort – een prominent on-
derdeel is van het erfgoed. Dé plek om daar in Antwer-
pen mee kennis te maken is de oude haven. Daar liggen 
bijvoorbeeld in het Bonapartedok drie schepen die samen 
het Rijn- en Binnenvaartmuseum vormen en het leven 
van binnenschippers belichten, en een zogeheten licht-
schip, de West-Hinder, een drijvende vuurtoren die aan de 
Belgische kust schepen waarschuwde voor gevaren. Het 
MAS bezit een prachtige collectie scheepsmodellen, zelfs 
van Chinese jonken. Aan de kade liggen in de hangar met 
het nummer 22 – net ten noorden van het verdwenen 
middeleeuwse Antwerpen – oud-strijders van de scheep-
vaart in een openluchtmuseum. De namen van de types 
zijn te mooi om ze niet te vermelden: klipperaak, sleeps-
pits, walenschip, jol, hoogaars, palingschuit...
Een heel bijzonder schip is tevens... parochiekerk: het zo-
geheten kerkschip is een godsdienstige en sociale anker-
plaats voor de varende gemeenschap van binnenschippers 
in Antwerpen, en voor al wie in de haven werkt.
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Een koopvaardijschip uit de middeleeuwen. In 2000 werd bij het graven van het Deurganckdok deze goed geconserveerde kogge gevonden © Vlaams Instituut voor het 
onroerend Erfgoed - VIoE
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Diorama van de botvisserij te tholen © MAS I Museum aan de Stroom, foto Musea en Erfgoed Antwerpen





2

De  groei  VAn
De ColleCtie
Antwerpen



Dakpannen ter bescherming van een urne in een crematiegraf in de Kammenstraat bewijzen de romeinse aanwezigheid in Antwerpen 
© Dienst Archeologie Stad Antwerpen
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h o e  h e T  b e g I n T

In 2002 werden achter de voormalige Sint-Augustinuskerk in de Kammenstraat vier Romeinse dakpannen 
aangetroffen. Ooit waren dat vier doodgewone dakpannen die een urne beschermden en zo samen een cre-
matiegraf vormden. Na hun opgraving zijn ze belangrijk erfgoed geworden: de dakpannen bewijzen mee de 
Romeinse aanwezigheid in Antwerpen.

Wat is hier gebeurd? Dat eenvoudige objecten méér zijn gaan betekenen dan hun oorspronkelijke functie. 
Dat een erfgoedgemeenschap – archeologen en historici, een aantal Antwerpenaars – ze gebruikt om er een 
verhaal aan te verbinden. Dat de objecten worden bewaard, onderzocht en, als dat mogelijk is, getoond en 
ontsloten, zoals dat heet. Kortom, dat de dakpannen erfgoed zijn geworden en niet langer ‘stomme’ dakpan-
nen zijn. Ze maken voortaan deel uit van de Collectie Antwerpen.

Zo gaat het altijd en zo groeit de Collectie Antwerpen voortdurend aan. Niet alleen dankzij ‘eenvoudige’ 
objecten, maar ook met kunst, industrieel erfgoed, papieren erfgoed, verhalen, tradities, gebruiken, he-
dendaags erfgoed enzovoort. Een aantal mensen hecht er betekenis en belang aan, brengt ze in verband 
met andere objecten en verhalen, deelt zijn intuïties en inzichten erover met anderen, en zo ontstaan er 
erfgoedgemeenschappen en ontstaat er erfgoed. Je kunt dat ook negatief formuleren: iets is geen erfgoed 
(meer) als het voor niemand (nog) betekenis heeft. Hierdoor is al veel mogelijk erfgoed verloren gegaan. In 
dit hoofdstuk bekijken we hoe de Collectie Antwerpen is gegroeid en nog voortdurend groeit.
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h o e  M u S e A  z I j n  o n T STA A n

Musea hebben een lange voorgeschiedenis. Die begint in de 16de eeuw, als de westerse wereld letterlijk gro-
ter wordt dankzij nieuwe ontdekkingen en toenemende kennis. Met die kennis pakte men uit in vorstelijke 
en adellijke rariteitenkabinetten en kunstkamers. Niemand minder dan Peter Paul Rubens bezat een van de 
meest gerenommeerde kunstkamers in Antwerpen, en ook die van zijn vriend en mecenas, burgemeester 
Nicolaas Rockox, was indrukwekkend. Zo waren er in Antwerpen nog een aantal. Deze verzamelingen, 
bedoeld om te pronken met bezit en eruditie, maar ook als belegging, lagen aan de basis van wat later ‘het 
museum’ zou worden.

Aanvankelijk waren veel musea uitvergrote versies van vorstelijke kunstkamers. Ze waren vooral bedoeld 
om kunstwerken en later ook andere objecten veilig te bewaren en tentoon te stellen, tot lering en stichting 
van het (doorgaans welgestelde) publiek. Vandaag is de museumwaaier enorm uitgebreid, zijn de museum-
drempels verlaagd en is de viervoudige opdracht van een museum dat zijn naam waardig is, nauwkeurig 
omschreven: de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelen, bewaren, on-
derzoeken en – in alle betekenissen van het woord – toegankelijk maken. Musea worden meer en meer partners 
die in hun omgeving een actieve rol spelen. Er zijn musea over de meest uiteenlopende onderwerpen: kunst 
uiteraard, een buurt, een stad, een populair of gespecialiseerd thema... Wie in Antwerpen stipt elke week een 
‘museumpje doet’, is ongeveer negen maanden zoet.
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De roem van de Antwerpse kunstschool (1861-1872) met allegorische figuren van de stad Antwerpen, de gotiek en de renaissance. zij worden omringd door 
kunstenaars. Dit monumentale doek van nicaise De Keyser – eerst leerling en later directeur van de Antwerpse Academie – bevond zich aanvankelijk in het 
Academiemuseum. Het werd schitterend geïntegreerd in de trappenhal van het 'nieuwe' Koninklijk Museum voor Schone Kunsten © Lukas - Art in Flanders VzW / 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, foto Hugo Maertens 


om uit te pakken met hun kunstkamer lieten de bezitters er soms een afbeelding van schilderen met zichzelf erbij en met (niet toevallig hoog) bezoek. Dat werd in de 
17de eeuw een apart kunstgenre en een Antwerpse specialiteit. Dit is De kunstkamer van Cornelis van der Geest door Willem van Haecht. Bij de bezoekers zijn onder 
meer rubens, Van Dyck en rockox te zien De meeste geschilderde kunstkamers hebben nooit echt bestaan. Doorgaans werd een soort ideale kunst verzameling 
afgebeeld, niet wat er werkelijk te zien was © rubenshuis, foto Musea en Erfgoed Antwerpen
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Dit portret van nicolaas rockox, uit ca. 1615, wordt toegeschreven aan peter 
paul rubens © KBC rockoxhuis, foto Speltdoorn, Brussel.

In rockox’ tijd was de tulp zeer geliefd (en een tijdlang peperduur). De bloem 
werd dan ook afgebeeld op schilderijen, zoals op dit 17de-eeuwse Bloemstuk 
in een nis, van osias Beert, en op vloertegels: dit exemplaar is gevonden bij 
archeologische opgravingen in het rockoxhuis © KBC rockoxhuis, foto Erwin 
Donvil

h e T  h u I S  VA n  d e  b u r g e M e e ST e r

Het huis van buitenburgemeester Nicolaas Rockox 
(1560-1640) is sinds 1977 als museum voor het publiek 
toegankelijk, na de aankoop ervan door de toenmalige 
Kredietbank in 1970 en na een restauratiecampagne. Die 
heeft het vervallen pand in zijn 17de-eeuwse patriciërs-
glorie hersteld. De nieuwe eigenaar moest ook een nieu-
we collectie samenstellen die historisch verantwoord was 
en de geest van Rockox ademde: nadruk op de Antwerpse 
schilderkunst uit de 16de en 17de eeuw, meubels uit 
die tijd, beeldhouwwerken en ook een verzameling an-
tieke munten, Rockox’ specialiteit. Diens eigen collectie 
werd na Rockox’ dood in 1640 openbaar verkocht. Wat 
Rockox toen bezat, weten we dankzij de inventaris van 
de inboedel die een notaris maakte, een schilderij van 
Rockox’ kunstkamer – hij bezat 87 schilderijen, door-
gaans van grote meesters – en een eigenhandige inventaris 
van zijn muntencollectie.
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Conservator Hildegard Van de Velde van het 

rockoxhuis © MAS, foto Wim Strecker

●  V o o r t G E z E t t E  E r F G o E D z o r G

Het KBC Rockoxhuis is vandaag de dag een stralende parel aan de rijke Ant-
werpse museumkroon. Het is ook een ode aan de erfgoedzoedzorger avant la 
lettre die kunst- en muntenverzamelaar, oudheidkundige en mecenas Nicolaas 
Rockox was.
“De veelzijdigheid van de man nodigt uit om in het museum voortdurend nieu-
we projecten op te zetten,” vertelt conservator Hildegard Van de Velde. Zij be-
heert de hele kunstcollectie van de KBC en dus ook het beroemde Rockoxhuis. 
Daar is ze verantwoordelijk voor openstelling van het gebouw, de vaste en tijde-
lijke tentoonstellingen, het verzamelen van gepaste objecten en het toezicht op 
alle aspecten van de bewaring. En uiteraard leidt ze dat alles ook in wetenschap-
pelijk verantwoorde banen. “Dit museum is voor mij een inspiratiebron van on-
gekende diepte. De renaissance en de barok, dat gaat zeer breed, net als destijds 
de belangstelling van Nicolaas Rockox. De diversiteit van het onderwerp, maar 
ook de uitdaging om zo goed mogelijk in te spelen op het publiek, dat is wat mij 
zo aantrekt in deze job.”

r u b e n S  T h u I S

Op 21 juli 1946, na een restauratie in volle oorlogstijd, 
verklaarde burgemeester Camille Huysmans op de 
Belgische Nationale Feestdag het Rubenshuis voor 
geopend: Rubens’ heropgebouwde huis evoceert de leef- 
en werkomgeving van de meester en zijn gezin. Maar in 
1946 was het gebouw nog goeddeels ‘een leeg schrijn’. De 
collectie die sindsdien is bijeengebracht bevat, behalve 
meubels en werk van Rubens en van leerlingen en 
tijdgenoten, kunst die Rubens zelf zou hebben kunnen 
verzamelen. In sommige gevallen bezat hij een bepaald 
stuk misschien ook. (Rubens’ gigantische privécollectie 
en ook de inboedel en zijn bibliotheek raakten na zijn 
dood verspreid.) Kortom, bij alles wat het Rubenshuis 
verzamelt, is de band met Rubens hét grote criterium. 
In de collectievorming speelde de stad Antwerpen een 
belangrijke rol, net als de nationale en later Vlaamse 
overheid als subsidieverstrekkers én ook de Vrienden van 
het Rubenshuis. 

Op 8 december 1972 werd bij Christie’s in Londen een 
toen bijna onbekend schilderijtje geveild: het Zelfportret 
van Peter Paul Rubens, sinds 1956 privé-eigendom van 
ene Stavros Niarchos en voordien van de prinsen van 
Arenberg. Nu is het een van Antwerpens iconen. Dat is 
onder meer de verdienste van de Vrienden. Zij slaagden 
er voor de veiling in om in korte tijd zélf een aanzienlijke 
som geld bijeen te brengen en bovendien ook de stad en 
de staat ervan te overtuigen om mee te doen. Hoeveel 
moest er worden betaald, daar in Londen? Een slordige 
14 miljoen frank of zowat 350.000 euro. Wat het schil-
derij intussen voor het imago van Antwerpen heeft bete-
kend, is een veelvoud daarvan. Je kunt het zien in, uiter-
aard, het Rubenshuis.
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peter paul rubens, Zelfportret op 53-jarige leeftijd: een portret van betekenis voor het imago van Antwerpen © rubenshuis, foto Musea en Erfgoed Antwerpen
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Een prent van het rubenshuis, uit 1692, vervaardigd door J. Croes en Jacobus Van Harrewijn. Het huidige rubenshuis is een reconstructie van het oorspronkelijke pand 
© rubenshuis, foto Musea en Erfgoed Antwerpen


Burgemeester Camille Huysmans richt zich in 1940 – op film – tot de bevolking 
om de rubensherdenking naar aanleiding van de 300ste verjaardag van het 
overlijden van de schilder aan te kondigen. Deze verjaardag vormde de aanleiding 
tot de langverwachte ingrijpende restauratie van het rubenshuis © Stadsarchief 
Antwerpen
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M u S e u M  I n  h e T  g r o e n

De aanloop naar het verhaal van het Middelheimmuse-
um begint in 1910, als de stad in de groene gordel drie 
voormalige privédomeinen – Middelheim, Den Brandt 
en Vogelzang – aankoopt. Als in het Middelheim in 1950 
een succesvolle internationale beeldententoonstelling 
plaatsvindt, grijpt burgemeester Lode Craeybeckx zijn 
kans: hij richt nog hetzelfde jaar een openluchtmuseum 
voor beeldhouwkunst op, het eerste Vlaamse museum 
voor moderne en hedendaagse kunst. Veertig jaar lang 
vinden er vervolgens succesvolle Biënnales voor Beeld-
houwkunst plaats. Vanaf 1993, als Antwerpen Culturele 
Hoofdstad van Europa is, gaat het Middelheimmuseum 
een nieuwe koers varen: het koopt nieuw werk aan van 
befaamde internationale hedendaagse kunstenaars die 
speciaal voor het terrein ‘Middelheim-Laag’, waar voor-
dien enkel tijdelijke werken van de biënnales stonden, 
een permanent kunstwerk maken dat de dialoog aangaat 
met de natuurlijke omgeving, een praktijk die tot van-
daag wordt verder gezet. In 2012 opent een vernieuwd 
Middelheimmuseum voor het publiek: grondgebied en 
infrastructuur zijn uitgebreid, publiekswerking en –faci-
liteiten uitgebouwd, tentoonstellingsprogramma en vaste 
collectie geactualiseerd.


De tentoonstellingscatalogus van de allereerste Biënnale voor Beeldhouwkunst 
in het Middelheim in 1950 © Middelheimmuseum


Ai Weiwei, The Bridge Without a Name (2012), een kunstwerk gecreëerd en aangekocht naar aanleiding van de heropening van het vernieuwde Middelheimmuseum in 
2012 © Joris Casaer
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VA n  S C h I l d e r S K A M e r  n A A r
K o n I n K l I j K  M u S e u M

Het imposante Koninklijk Museum voor Schone Kun-
sten op het Antwerpse Zuid is zowat 120 jaar oud maar 
zijn veel oudere geschiedenis begint al in de 14de eeuw.
1382: de Antwerpse Sint-Lucasgilde wordt opgericht, 
een beroepsvereniging en belangenbehartiger voor lo-
kale kunstenaars. Later splitsen de schilders zich af. De 
leden komen samen in een eigen vergader- en feestlokaal 
dat, uiteraard, met schilderijen is gedecoreerd. In 1614 
schenkt Rubens, die deken was geworden van de gilde, 
een werk aan deze schilderskamer. Dat maakt nog altijd 
deel uit van de huidige museumcollectie. De gilde blijft 
bestaan tot 1773.
1663: de schilder David Teniers II richt in Antwerpen de 
Academie op, na Rome, Parijs en Firenze de vierde in de 
wereld. De onderwijsinstelling krijgt in de Handelsbeurs 
een leslokaal en een nieuwe schilderskamer, die wordt 
gedecoreerd en bevat studiemateriaal in de gedaante van 
bestaande kunstwerken.
1794-1815: de Fransen vervoeren een groot aantal kunst-
werken uit Antwerpse gebouwen (schilderskamer, stad-
huis, kerken, kloosters, paleizen...) naar Parijs en andere 


In de trapzaal van het Antwerpse stadhuis bevindt zich sinds 1899 de 
wandschildering Quinten Metsijs in de Schilderskamer vereerd door den 
burgemeester, hoofdman van de Sint-Lucasgilde in 1520. Het is een romantische 
voorstelling door Edouard De Jans van de Sint-Lucasgilde en toont een blik op de 
kunstwerken van de Schilderskamer © Antwerpen Collectie Stadhuis


Voor de kroeg is een 17de-eeuws werk van David teniers de jonge, de stichter 
van de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het schilderij werd 
aangekocht op een veiling in 1840 © Lukas - Art in Flanders VzW / Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, foto Hugo Maertens 

Franse steden. Een deel ervan, vooral uit Parijs, wordt in 
1815 teruggehaald en komt terecht in het museum van 
de Academie, dat onder Napoleon was opgericht en later 
zou uitgroeien tot het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten. Je zou dus kunnen zeggen dat het museum ook 
een kind van de Franse Revolutie is. Academie en muse-
um bevonden zich dan in de Mutsaardstraat, in het voor-
malige klooster van de minderbroeders. De museumcol-
lectie groeide door schenkingen en erfenissen, maar ook 
door aankopen op driejaarlijkse salons van eigentijdse 
kunst. Vanaf 1852 was er binnen de instelling ook het 
‘Museum van de Academiekers’, waar eigen werk en por-
tretten werden getoond van de Academieleraars, vaak be-
langrijke buitenlandse kunstenaars.
Vanaf 1895: in 1895 wordt het museum onafhankelijk 
van de Academie. Het bevindt zich sinds 1890 in het 
nieuwe en prestigieuze museumgebouw op het Zuid, 
waar de oude citadel had plaatsgemaakt voor een nieuw 
stadsdeel. In 1928 wordt het een instelling van de staat en 
in 1992 van de Vlaamse Gemeenschap. Momenteel is een 
ingrijpende verbouwing bezig.
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theepot uit 1880 
in art-nouveaustijl 
van de hand van een 
telg uit de Wolfers-
dynastie, een familie 
van zilverbewerkers 
© zilvermuseum 
Sterckshof provincie 
Antwerpen, foto Hugo 
Maertens


reclamepaneel Vulcain. Affiches Marci, Brussel, jaren 1950-1960 
© zilvermuseum Sterckshof provincie Antwerpen, foto Hugo Maertens

VA n  V o l K S C u lT u u r  n A A r  z I lV e r M u S e u M

Het kan soms vreemd gaan. Neem het Zilvermuse-
um Sterckshof van de Provincie Antwerpen. Dat is ge-
noemd naar Gerard Sterck, in de 16de eeuw koopman, 
bankier én geheim raadsman van keizer Karel V. Sterck 
verbouwde hier een bestaande versterkte hoeve tot een 
riant buitengoed. In 1920 was het prestigieuze gebouw 
weer herleid tot een hoeve met schuur en poort toen het 
Antwerpse provinciebestuur het Rivierenhof, waar het 
Sterckshof inmiddels toe behoorde, aankocht en het later 
heropbouwde.
In 1938 kon het grote publiek binnen in het gebouw: 
de Vereeniging Museum voor Vlaamsche Beschaving en 
Openluchtmuseum mocht het gebruiken en wilde het 
Sterckshof uitbouwen tot een openluchtmuseum over 
het dagelijks leven en de volkscultuur van de Vlamingen. 
Drijvende kracht was (de onbezoldigde) conservator Jo-
seph De Beer (1887-1953). De Beer stouwde het kasteel 
vol met een bijzonder diverse collectie: archeologisch, na-
tuurhistorisch, volkskundig, kunstambachtelijk... Zowat 
alles werd verzameld, in de traditie van de 19de eeuw. Het 
was onduidelijk wat eigendom was van de vereniging, 
van de conservator zelf en van derden. Oorlogsschade, de 
oprichting van het openluchtmuseum in Bokrijk en het 
overlijden van De Beer in 1953 bogen de plannen om: 
voortaan zouden kunstambachten centraal staan. Die col-
lectie breidt zich sinds de jaren 1950 uit en in 1994 komt 
de focus op zilver te liggen.

S M o K K e lwA A r

Dat er zich in een wereldhavenstad en economisch 
knooppunt als Antwerpen een Nationaal Museum van 
Douane en Accijnzen bevindt, is geen toeval. Antwerpen 
is (voor de Europese Unie) een poort naar de rest van 
de wereld: hier komen buitenlandse producten binnen 
en vertrekt binnenlandse waar. Als er in deze gigantische 
goederenstroom ‘rare dingen’ gebeuren, dan komt dat in 
Antwerpen aan het licht. Het museum én documenta-
tiecentrum heeft dan ook een bijzondere manier om zijn 
collectie uit te breiden: een deel ervan bestaat uit smok-
kelgoederen die in beslag zijn genomen. Ieder voorwerp, 
ieder document en iedere foto vertelt een spannend ver-
haal over speurneuzen en kwelgeesten, over bedrog en 
hoe je dat bestrijdt, over bikkelharde confrontaties.
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Meettoestellen van het korps Douane en Accijnzen © nationaal Museum van 
Douane en Accijnzen


Douaniers aan het werk in de haven rond 1900: ze verifiëren een 
goederenaangifte op de kaai © nationaal Museum van Douane en Accijnzen


Harnas van een beruchte 
smokkelaar die in 1938 na 
een dolle achtervolging werd 
overmeesterd. Hij deinsde er 
niet voor terug vuurwapens, 
kraaienpoten en gepantserde 
voertuigen te gebruiken om zijn 
smokkeltochten te laten slagen. 
Met het harnas probeerde hij 
zichzelf te beschermen tegen de 
kogels die douaniers afvuurden 
om zijn wagen tot staan te 
brengen © nationaal Museum 
van Douane en Accijnzen


Een waarschuwingsbord van de douane © nationaal Museum van Douane en 
Accijnzen
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w o l hA r I g e  n e u S h o o r n S  e n 
S P I T S S n u I T d o l F I j n e n

In een kunstmatige grot - een folie - in het Boekenbergpark 
bevindt zich sinds 1961 een museum met unieke 
collecties. Ze zijn ontstaan uit de Speleologische Stichting 
Deurne. Een van de afdelingen bevat een uitgebreide 
fossielenverzameling met belangrijke stukken uit het 
Antwerpse, zoals fragmenten van een mammoet, een 
wolharige neushoorn, walvissen, een spitssnuitdolfijn 
enzovoort. De verzameling mineralen komt uit de hele 
wereld.
Ook de Merksemse Academie voor Mineralogie, die 
in 1969 is opgericht, bezit in haar Mineralogisch 
Museum een omvangrijke dubbelcollectie mineralen en 
edelstenen. De mineralen komen uit de hele wereld, en 
de uitzonderlijke fossielencollectie bevat topstukken uit 
sites die inmiddels zijn verdwenen. Een aantal fossielen 
is afkomstig uit Antwerpen en omgeving. De collectie is 
de aanleiding voor ‘kostbare’ verhalen en voordrachten 
over de zoekkoorts, het maken van edelstenen, de groei 
van een kristal... 

 
Fossielen, stenen en mineralen in het natuurhistorisch Museum Boekenberg en 
het Mineralogisch Museum © foto Sofie De ruysser
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l o K A l e  PA S S I e

Niet toevallig beleven de heemkunde en het bezig zijn 
met de lokale geschiedenis, een fenomeen dat in de 19de 
eeuw is ontstaan, ook in het Antwerpse een grote bloei in 
de jaren 1970 en 1980: het is de tijd van gemeentefusies, 
schaalvergroting en een maatschappij die sneller dan ooit 
lijkt te evolueren. Veel mensen zijn van de weeromstuit 
begaan en gepassioneerd bezig met het lokale erfgoed, 
de plaatselijke geschiedenis en het dagelijkse leven zoals 
het was. Ook de negen Antwerpse districten hebben stuk 
voor stuk een vereniging van vrijwilligers die zich daarvoor 
inzet. Vaak benadrukt de naam de lokale verankering: de 
heemkring Wilrica in Wilrijk, het volksmuseum Turninum 
in Deurne, de heemkring van Merksem, de heemkring 
Schaliënhoeve in Berchem, de heemkring Gitschotelbuur-
schap in Borgerhout, de heemkring Hobuechen 1135 in 
Hoboken. De heemkring van Ekeren heeft zijn collectie 
overgedragen aan het Documentatiecentrum Noorderpol-
ders maar in Ekeren is er ook het documentatiecentrum 
van Mariaburg. De heemkring van de Antwerpse Polder 
werkt nauw samen met het Poldermuseum in Lillo en 
Antwerpen zelf ten slotte heeft als enige geen heemkring 
of heemkundig museum, maar wel het documentatiecen-
trum Antverpiensia.
De werking van deze verenigingen is heel divers: een 
tijdschrift en/of een boek uitgeven, een bibliotheek, do-
cumentatiecentrum en archief aanleggen, aan onderzoek 
doen, lobbyen voor het lokale erfgoed bij lokale politici én 
een collectie aanleggen. Doorgaans zijn de collecties nogal 
heterogeen, wat logisch is als je alle facetten van het lokale 
leven in de 19de en 20ste eeuw wilt documenteren. De 
collecties lijken vaak ook op elkaar. Daarom kiezen som-
mige organisaties ervoor ‘typisch’ lokaal erfgoed te bewaren 
of gaan ze voor een thema. Dit is 100% vrijwilligerswerk. 
Een grote kracht van deze verenigingen is hun laagdrem-
peligheid, de liefde en de passie voor het onderwerp en het 
directe contact met de bevolking, wat bijvoorbeeld nogal 
wat schenkingen oplevert.


Een 19de-eeuws herinneringsbord of obiit voor een afgestorvene, 
processievlaggen uit begin 20ste eeuw, een aankondigingsaffiche voor een 
viswedstijd uit 1963...: het dagelijkse leven van de Wilrijkenaars over de jaren 
heen © Kring voor Heemkunde Wilrica
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●  E E n  U I t  D E  H A n D  G E L o p E n  H o B B y

Wanneer je als snaak een insectenverzameling aanlegt die later in de Zoo zal 
worden bewaard, een plantencollectie die bij het Nationaal Plantenarchief be-
landt, een collectie fossielen die deels in de Universiteit Antwerpen terecht-
komt en deels in het Volksmuseum van Deurne dat je zelf mee hebt opge-
richt… Als je eindwerk na een opleiding natuurgids mee aanleiding geeft tot 
de bescherming van de Hobokense Polder… Wanneer je als ingenieur schei-
kunde ook volkskunde, archeologie en industriële archeologie studeert om je 
hobby’s wetenschappelijk te funderen… En als je zowat dag en nacht bezig 
bent met het Deurnese erfgoed… Dan ben je niet zomaar een vrijwilliger, dan 
ben je Ludo Peeters, voorzitter, conservator en ‘duivel-doet-al' van de vzw 
Turninum Volksmuseum Deurne. 

Hoezeer hij ook begaan is met de daar aanwezige paleontologische en archeo-
logische collectie, toch lijkt Ludo een zwak te hebben voor het erfgoed van de 
gewone man. Dat blijkt als je hem vraagt wat hem drijft. “Volgens mij wordt 
er in onze musea te veel aandacht besteed aan de welstellende bevolking en 
haar paleizen en herenwoningen, en te weinig aan de mensen die al dat fraais 
hebben opgebouwd, meestal tegen een hongerloon. Ik vind dat je het verleden 
in al zijn aspecten moet leren kennen en respecteren. Pas dan kun je het heden 
begrijpen en zicht krijgen op de toekomst.”


Ludo peeters, voorzitter, conservator en 

‘duivel-doet-al‘ van het heemkundig museum 
of volksmuseum turninum in Deurne © MAS, 

foto Wim Strecker

d e  h e e M K r I n g  e n  d e  g r A A F

Zoals het een heemkring betaamt, legt de Kring voor 
Heemkunde Berchem zich toe op de lokale geschiedenis 
in al haar facetten. Neem Frédéric de Merode. Op 24 
oktober 1830, in volle Belgische opstand, krijgt deze 
38-jarige graaf ter hoogte van het inmiddels afgebroken 
Pulhof een kogel in zijn rechterbeen. Dat gebeurt 
bij de ‘slag’ om de herovering van Antwerpen op de 
Nederlanders. De Merode overlijdt op 4 november 
aan zijn verwondingen. De uitvaart vindt plaats in de 
Sint-Willibrorduskerk en hij wordt begraven op het 
kerkhof in Berchem. 75 jaar later, bij de viering van 
75 jaar onafhankelijkheid onder Leopold II, wordt in 
Berchem een heroïsche beeldengroep van Josuë Dupon 
onthuld waarin twee medestrijders de neerzijgende graaf 

ondersteunen. ‘België Vrij’, vermeldt het opschrift.
Tot op vandaag is Berchem ‘zijn’ held niet vergeten: er 
is een Frederik de Merodestraat en -lei, sinds 2005 kun 
je er de historische Meroderoute volgen en in 2010 
werden de Merodefeesten gevierd. Iets minder eerbiedig 
klinkt de Antwerpse bijnaam van het beeld: ‘de drei 
zatlappen’... Het museum van de Berchemse heemkring 
in de Schaliënhoeve, Berchems laatste historische hoeve, 
bewaart fotomateriaal over de Merode-herdenkingen. 
En bijvoorbeeld ook van de zes verdwenen poorten van 
de Brialmontvesting uit de jaren 1860, die op Berchems 
grondgebied stonden en waarvan er twee met beelden 
waren versierd.
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De collectie is zeer divers en kwam onder meer tot stand 
dankzij veel giften van Berchemnaars. De trots van het 
museum zijn de verenigingsvaandels. Daarnaast is er 
ook porselein, glaswerk, speelgoed en alaam van diverse 
ambachten, er zijn verlichtingsarmaturen en werken van 
Berchemse kunstenaars. En er is het papieren erfgoed: 
prentkaarten, bidprentjes, oude kaarten en kadasterplans, 
historische foto’s... Onder meer over graaf Frédéric de 
Merode en de Brialmontpoorten.


De Mechelse poort in Berchem, waar vanaf augustus 1905 tram 7 door reed. Vanaf juni 1910 waren de wallen doorgestoken en kon de tram rechtstreeks naar Mortsel © 
Kring voor Heemkunde Berchem vzw


Affiche van de de Merodefeesten in 1905 bij de onthulling van het standbeeld van 
Frederik de Merode door beeldhouwer Josuë Dupon. ook de latere koning Albert 
was aanwezig © Kring voor Heemkunde Berchem vzw
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VA n  P r I V é
n A A r  P u b l I e K

Mensen zijn verzamelaars. We houden objecten en papieren bij en we slaan herinneringen op.
Daar kunnen veel redenen voor zijn: omdat we ze nodig hebben. Omdat ze voor ons waardevol zijn, 
materieel of door hun betekenis. Omdat we ze willen delen met anderen, uit onze omgeving of daar (ver) 
buiten. Omdat ze tot ons ‘verhaal’ behoren. Omdat we er trots op zijn. Om er winst mee te maken... Als 
we gericht bijhouden en actief op zoek gaan, ontstaan er verzamelingen, collecties: objecten of stukjes 
informatie die samen horen en die in hun samenhang voor ons en voor anderen betekenis hebben.

In de loop van de 19de en de 20ste eeuw werd in Antwerpen een groot aantal privéverzamelingen – en niet 
de minste! – openbaar bezit nadat de stad of de staat ze verwierf: dat gebeurde door aankoop of door een 
schenking. Ook archieven horen daarbij. Het ging nog verder: door te lobbyen konden particulieren de stad 
er soms van overtuigen om een museum over een bepaald thema op te richten.
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VA n  FA M I l I e b e z I T  n A A r  STA AT S -  e n 
STA d S e I g e n d o M

20 april 1876. Jonkheer Edward Moretus (1804-1880) 
zet een definitief punt achter meer dan driehonderd 
jaar drukkersactiviteit aan de Vrijdagmarkt: de Officina 
Plantiniana gaat dicht. Verwonderlijk is dat niet: na hun 
opname in de adel in 1692 hielden de schatrijke More-
tussen de drukkerij-uitgeverij vooral nog uit piëteit voor 
hun voorvaderen in stand. Van modernisering was geen 
sprake meer en een eeuw later werkte er nog nauwelijks 
vier man. De drukkerij was industrieel erfgoed geworden 
en de bijbehorende schitterende patriciërswoning met 
haar collectie een pronkstuk. In 1866 werd nog een aller-
laatste boekje gedrukt.
Edward Moretus mocht gerust zijn: drie jaar was er 
onderhandeld, en dat leidde tot een regeling waarbij 
23/30ste van het onroerend goed staatsbezit werd. 7/30 
én alle roerende bezittingen van de drukkerij en de wo-
ning werden stadseigendom.
Op 19 augustus 1877 opende het Museum Plantin-Mo-
retus zijn deuren. Nog altijd hangt hier een sfeer van gro-
te welstand én van intense bedrijvigheid.
Boeken worden ook geïllustreerd en daar werkten en wer-
ken vaak grote namen aan mee: Rubens, Van Dyck, Jor-
daens, maar ook moderne kunstenaars als Ensor, Wouters 
en vele anderen...
Het Prentenkabinet, dat bij het museum behoort, heeft 
een grote collectie grafische kunst uit de 16de en 17de 
eeuw, de moderne én de hedendaagse tijd (Fabre, Tuy-
mans, Vanriet…). Ze telt een kleine 80.000 stukken en is 
de op één na belangrijkste in België.


portret van Balthasar Moretus door C. Galle © Museum plantin-Moretus / 
prentenkabinet - UnESCo Werelderfgoed


De oude drukpers van plantin © Museum plantin-Moretus / prentenkabinet - 
UnESCo Werelderfgoed
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M o e d e r l I e F d e  o V e r  d e  d o o d  h e e n

Op 4 mei 1901 sterft in Antwerpen Fritz Mayer van den 
Bergh, 43 jaar jong, aan de gevolgen van een val van zijn 
paard. De rijkgeboren en ongehuwde Mayer is dan een 
gevierd collectioneur en een gerespecteerd kunstkenner. 
Hij had een neus voor schilder- en beeldhouwkunst die in 
zijn tijd nog niet in the picture stond, zoals middeleeuw-
se beeldhouwkunst en werk van Pieter Bruegel, en voor 
toegepaste kunsten, zoals textiel en penningen. Ook de 
Nederlandse schilderkunst boeide hem zeer. Het resultaat 
is een unieke en onschatbaar waardevolle collectie.
Fritz had een bijzondere band met zijn moeder Henriëtte 
van den Bergh. Dat blijkt al uit zijn zelfgekozen dubbe-
le achternaam. De liefde was wederzijds en na de vroege 
dood van Fritz realiseerde Henriëtte in 1904 de levens-
droom van haar zoon: een eigen museum dat uitsluitend 
bestaat uit wat hij heeft verzameld. Tot op vandaag is Mu-
seum Mayer van den Bergh een parel aan de Antwerpse 
museumkroon.


portret van de jonggestorven en door kunst gepassioneerde Fritz Mayer van 
den Bergh en van zijn moeder Henriëtte van den Bergh © Museum Mayer van 
den Bergh


Christus-Johannesgroep 
van Meester Heinrich von 
Konstanz, ca. 1280-1290. Fritz 
Mayer van den Bergh bracht 
een indrukwekkende collectie 
middeleeuwse beeldhouwkunst 
samen © Museum Mayer van den 
Bergh, foto Musea en Erfgoed 
Antwerpen


tot de collectie behoort ook het Breviarium van den Bergh, een prachtig 
geïllustreerd handschrift uit het begin van de 16de eeuw © Museum Mayer van 
den Bergh, foto Musea en Erfgoed Antwerpen
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M I l d e  S C h e n K e r S

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwer-
pen heeft een lange geschiedenis. Daarin springen enkele 
opmerkelijke privéschenkingen in het oog. Van Eyck, Van 
der Weyden, Memling, David, Matys, Patinir, Fouquet... 
het is in onze tijd onvoorstelbaar dat een privéverzamelaar 
schilderijen van al deze grote namen in zijn collectie zou 
hebben. Ridder Florent van Ertborn (1784-1840) bezat 
topwerken van deze schilders en legateerde die in 1841 
aan de Academie. De collectie verhuisde later naar het 
nieuwe Koninklijk Museum voor Schone Kunsten op het 
Zuid. De 115 schilderijen vormen er nog altijd de kern 
van de verzameling oude schilderkunst. Behalve kunst-
minnaar was Van Ertborn in de Hollandse tijd ook burge-
meester van Antwerpen. Het schenken zat in de familie: 
een bloedverwant van Van Ertborn, barones Adelaïde Van 
den Hecke-Baut de Rasmon (1787-1859), schonk het 
museum bij testament 41 landschappen van Hollandse en 
Zuid-Nederlandse meesters uit de 17de eeuw.
In 1989 kwam een groot aantal schilderijen, tekeningen 
en beelden van de jonggestorven Rik Wouters (1882-
1916) naar het museum, een schenking van baron, neuro-
loog en Woutersminnaar dr. Ludo van Bogaert-Sheid. De 
schenker had dit al 1974 laten vastleggen.
Ook de jongste jaren is de museumcollectie verrijkt door 
giften en legaten, onder meer van kunstenaars. Waarom 
schenken mensen werken aan een museum? Omdat ze zo 
optimaal bewaard en geconserveerd worden. Omdat ze 
wensen dat hun kunstwerken een openbaar leven gaan 
leiden, dat ze door veel mensen gezien en door onderzoe-
kers bestudeerd kunnen worden. Of nog: om hun eigen 
naam in de museumgeschiedenis te zien voortleven.


Herfst (1913) van rik Wouters, een werk dat in 1974 door dr. Ludo van Bogaert-
Sheid aan het Museum voor Schone Kunsten werd geschonken. na zijn overlijden 
in 1989 werd het opgenomen in de museumcollectie © Lukas - Art in Flanders 
VzW / Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, foto Hugo Maertens 


Madonna omringd door serafijnen en cherubijnen, uit 1452, van Jean Fouquet: een 
topwerk en publiekslieveling in 1841. Het werd gelegateerd door ridder Florent van 
Ertborn © Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
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V e r z A M e l A A r S  M e T  I n V l o e d

Hoe bepalend schenkers en ‘milde’ verkopers voor een 
museum kunnen zijn, blijkt onder meer uit het verhaal 
van het voormalige Antwerpse Volkskundemuseum, 
waarvan de collectie inmiddels in het MAS is opgeno-
men. Twee schenkers spelen daar een cruciale rol in.
De bankierszoon, vrijzinnige jurist en Franstalige Ant-
werpenaar Max Elskamp (1862-1931) was mateloos ge-
fascineerd door de Antwerpse volkscultuur. Hij schuimde 
volkswinkeltjes af en verzamelde zowel ‘exotische’ voor-
werpen uit de lokale volkscultuur als objecten uit Japan, 
India en Afrika. Elskamp kocht met kennis van zaken, 
maar ook vanuit verwondering en zijn buikgevoel. In 
1904 trok zijn enorm diverse huiscollectie de aandacht 
van burgemeester Van Rijswijck. Elskamp schonk ze aan 


portret van octavie Du Caju in de jaren 
1930. zij verkocht haar verzameling 
volksdevotie aan de stad Antwerpen 
© Letterenhuis


portret van de dichter, volkskundige 
en verzamelaar Max Elskamp in 
de jaren 1920. zijn verzameling 
legde de basis voor het latere 
Volkskundemuseum, dat is 
opgenomen in het Museum aan de 
Stroom © MAS | Museum aan de 
Stroom, foto Musea en Erfgoed 
Antwerpen

Een devotiebord uit de ruime collectie 
religieuze volkscultuur van octavie Du 
Caju © MAS I Museum aan de Stroom, 
foto Musea en Erfgoed Antwerpen


Een ‘liefdesthermometer’ van vóór 
1907 uit de verzameling van Max 
Elskamp. Waarzeggers bepaalden er 
op jaarmarkten de verliefdheidsgraad 
van hun klanten mee © MAS I Museum 
aan de Stroom, foto Musea en Erfgoed 
Antwerpen

de stad en die opende in 1907 het Musée de Folklore, 
Belgiës eerste volkskundemuseum, zoals Elskamp en en-
kele medestanders hadden gevraagd. Zijn collectie vorm-
de er de basis van.
Octavie Du Caju-Van Walle (1892-1977) werd in 1944 
een kinderloze weduwe. Haar hele leven verzamelde zij 
objecten in verband met religie, volksdevotie en volks-
kunst. Ze was lid van een tiental verenigingen voor oud-
heid- of volkskunde en stichtte in 1950 de Berchemse 
Folkloristen. In 1964 verkocht Du Caju zowat 13.000 
voorwerpen aan de stad Antwerpen, voor een uiterst gun-
stige prijs. Het was de eerste collectie van die omvang in 
het Volkskundemuseum. Religieuze volkscultuur werd er 
hierdoor een belangrijk aandachtspunt.
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d e  STA d  A l S  K o P e r

Begin 20ste eeuw bereikten meer en meer kunst- en ge-
bruiksvoorwerpen uit Midden-Afrika de Antwerpse ha-
ven, in het kielzog van de kolonisatie van Belgisch Con-
go. Henry Pareyn (1869-1928), die al vroeg in de ban 
was van deze ‘negerkunst’, werd een van de prominentste 
Belgische antiquairs in Afrikaanse kunst. Deze kunsthan-
delaar-verzamelaar schuimde de Scheldekaaien af, waar 
de Congoboten aanmeerden, en kocht de voorwerpen 
van teruggekeerde kolonialen. Zelf reisde hij nooit naar 
Afrika. Pareyn had een oog voor kwaliteit en was een spil-
figuur in de verspreiding van Afrikaanse kunst, ook bui-
ten België. Na zijn dood in 1928 verkocht zijn weduwe 
zijn collectie, die zich hierdoor onder meer over Engeland 
en de Verenigde Staten verspreidde.


portret van Henri pareyn uit begin 20ste eeuw. 
Een deel van zijn collectie Afrikaanse kunst- en 
gebruiksvoorwerpen werd door de Stad Antwerpen 
gekocht © MAS I Museum aan de Stroom, archives 
Bernard de Grunne


Dit Songye-beeld is een van de topstukken uit 
de Afrika-verzameling van het MAS. Het maakte 
deel uit van de ongeveer 1600 voorwerpen 
die het stadsbestuur van Antwerpen in 1920 
kocht van de handelaar Henri pareyn © MAS I 
Museum aan de Stroom, foto Musea en Erfgoed 
Antwerpen


Detail van de bekroning van een ceremoniële staf van 
de Luba, D.r Congo, eind 19de eeuw. Het is één van de 
schenkingen waarmee de etnografische collectie werd 
uitgebreid nadat de verzameling van pareyn werd 
verworven © MAS I Museum aan de Stroom, foto Musea en 
Erfgoed Antwerpen

Al in 1920 had de stad Antwerpen bij Pareyn 1572 Afri-
kaanse kunst- en gebruiksvoorwerpen gekocht. Ze vulden 
haar verzameling niet-westerse kunst aan en kwamen te-
recht in de afdeling Congolese Kunst van het Museum 
Vleeshuis. Zo kon het Belgische publiek beter vertrouwd 
raken met de volken uit de kolonie. Knelpunt bij de 
aankoop was lange tijd het budget en pas na maanden 
bemiddelen verkocht Pareyn dit gedeelte van zijn verza-
meling voor 43.000 Belgische frank, toentertijd een fors 
bedrag. De afbetaling werd over vier jaar verspreid. De 
collectie-Pareyn vormde de basis voor de kernverzameling 
Midden-Afrika van het latere Etnografisch Museum, dat 
nu in het MAS is opgenomen.
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S u C C e S V o l  l o b by w e r K

Emiel Beuckeleers (1854-1945), de zoon van een Boomse 
schipper, werkte in zijn jonge jaren in Antwerpen onder 
meer als katrol- en mastenmaker bij de scheepswerf Don-
che aan de Sint-Laureiskaai. Hij huwde met directeurs-
dochter Isabella Donche en kreeg na het overlijden van 
zijn schoonvader de leiding van het bedrijf. Beuckeleers 
had een enorme maritieme kennis. Hij was de grondleg-
ger en de eerste (onbezoldigde) conservator van het Ant-
werpse Museum voor Handel en Scheepvaart. Dat open-
de in 1927 zijn deuren in de Coquilhatstraat.


portret van de verzamelaar Emiel Beuckeleers (ca. 1930), die er onder meer voor 
zorgde dat een prachtige collectie Chinese jonken naar Antwerpen kwam 
© MAS | Museum aan de Stroom, foto Musea en Erfgoed Antwerpen


Model van een Chinese vrachtjonk, een driemaster met loggerzeil 
© MAS | Museum aan de Stroom, foto Musea en Erfgoed Antwerpen

Beuckeleers maakte meer dan 150 objecten uit zijn zeer 
rijke privécollectie over aan het nieuwe museum en slaag-
de er ook in een waardevolle verzameling Chinese jonken 
van Brussel naar Antwerpen te laten verhuizen. In 1935 
was hij de medeoprichter van de Marine Academie, die 
het wetenschappelijk onderzoek naar de scheepvaart be-
vorderde, en in 1939 van de vzw De Vrienden van het 
Nationaal Scheepvaartmuseum. Dankzij hun lobbywerk 
ging in 1952 in het Steen het Nationaal Scheepvaartmu-
seum open, dat nu in het MAS is opgenomen.



141

2  |  D e  g r o e i  v a n  d e  C o l l e c t i e  A n t w e r p e n

g u l l e  P o l I T I e M e n S e n

Op de twaalfde verdieping van de Politietoren in de 
Oudaan bevindt zich een merkwaardig kleinood: 
het Politiemuseum. Dat vertelt het verhaal van de 
Antwerpse politie van ongeveer 1860 tot nu, aan de 
hand van een merkwaardige collectie. Die kwam in de 
eerste plaats dankzij schenkingen van ex-politiemensen 
tot stand en wordt voortdurend uitgebreid. Het oudste 
uniform bijvoorbeeld is van 1861 en stilaan een uniek 
exemplaar, een klassiek fenomeen bij de meer dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen: ze zijn zo gewoon dat we er nogal 
achteloos mee omgaan, waardoor ze op den duur 
zeldzaam tot zelfs uniek worden. Opmerkelijk zijn ook 
de collecties ‘verboden wapens en drugs’ en de vaandels.
De twaalfde verdieping van de Politietoren, die in 1967 
werd afgewerkt, bleef het best van alle verdiepingen be-
waard in de staat waarin architect Renaat Braem (1910-
2001) het interieur met zijn meubilair had gepland. Het 
panorama over de stad is er subliem.


oude handboeien, bijna 500 gram zwaar en uiterst onpraktisch. Het duurde even 
voor ze met het sleuteltje konden worden vastgemaakt © politiemuseum


De rijwielbrigade van de politie, met de typische jas (kabaan) en politiehelm, werd al in 1900 opgericht. De foto dateert van 1928 © politiemuseum
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r u b e n S  n A A r  h e T  o C M w

Je verwacht het niet meteen, maar in het voormalige 
Antwerpse meisjesweeshuis uit de 16de eeuw, het 
Maagdenhuismuseum, vind je werk van niemand minder 
dan Rubens, Jordaens, Van Dyck en andere grote schilders. 
De werken maken deel uit van de kunstcollectie van het 
OCWM Antwerpen, die bovendien ook beeldhouwwerk 
bevat, meubels, glasramen en een prachtige collectie 
16de-eeuwse papkommen in majolica.
Hoe kan een instelling die verondersteld wordt voor 
behoeftige mensen te zorgen over zo’n prestigieuze 
verzameling beschikken? Dat komt door de voorgangers 
van het OCMW, van wie de collectie uiteindelijk bij 
dat OCMW is beland. Die voorgangers in de armen- 
en ziekenzorg waren van de middeleeuwen tot begin 
19de eeuw kerkelijke instellingen, en zij kregen nogal 
wat schenkingen van welgestelde mensen, die zo aan 
liefdadigheid deden. Bij die liefdadigheid hoorde een 
flinke dosis eigenbelang: door die caritas probeerden ze 
ook hun hemel te verdienen.


Christus, beschermer der wezen (1615-1620), een schets van rubens die 
afkomstig is uit het vroegere jongensweeshuis op de paardenmarkt (het 
‘Knechtjeshuis’) © Maagdenhuismuseum (oCMW Antwerpen), foto KIK/IrpA 
Brussels


Een van de prachtige majolica-papkommen uit het Maagdenhuismuseum, maar 
ook een illustratie van de zorg voor behoeftige mensen in de 16de eeuw
© Maagdenhuismuseum (oCMW Antwerpen)
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Weesmeisje aan het werk, toegeschreven aan Cornelis de Vos (1585-1651). Voor veel kloosters, begijnhoven en weeshuizen was de kantproductie vanaf de 17de eeuw 
een belangrijke inkomstenbron. ook voor het Maagdenhuis, zoals uit dit schilderij blijkt. toen in 1836 de inventaris van de kunstcollectie van de Burgerlijke Godshuizen, 
een van de voorlopers van het oCMW, werd opgemaakt, werd dit schilderij geregistreerd als nummer 1 © Maagdenhuismuseum (oCMW Antwerpen), foto KIK/IrpA 
Brussels
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S C h r I j V e r S  n A A r  h e T  l e T T e r e n h u I S

Voor manuscripten, eerste drukken en soms ook voor 
kattenbelletjes van schrijvers worden wel eens hoge be-
dragen neergeteld, tot groot jolijt van hun nazaten. De 
documenten raken hierdoor verspreid over diverse plaat-
sen, wat het onderzoek naar het werk van deze auteurs fel 
bemoeilijkt.
Gelukkig kan het ook anders. Veel schrijvers of hun nako-
melingen schenken of verkopen hun privéarchief vandaag 
de dag aan het Letterenhuis, waar zich het geheugen van 


Het ontstaan van literaire meesterwerken, van de eerste krabbels tot het definitieve manuscript, wordt zorgvuldig bewaard en bestudeerd in het Letterenhuis: een 
pagina uit het nethandschrift van de bundel De Feesten van Angst en Pijn van paul van ostaijen en een pagina uit het nethandschrift van Het Dwaallicht van Willem 
Elsschot (toen de titel nog Maria van Dam was) © Letterenhuis, foto Musea en Erfgoed Antwerpen

literair Vlaanderen bevindt, van Hendrik Conscience tot 
Herman de Coninck en Jef Geeraerts. Ze weten dat hun 
archief in goede omstandigheden wordt bewaard, dat er-
mee wordt omgesprongen zoals het hoort, ook wat priva-
cy betreft, dat onderzoekers er mettertijd mee aan de slag 
kunnen en dat bij verjaardagen of andere herdenkingen 
hun naam en hun werk niet vergeten zullen worden.
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●  p A p E r A S S E n  M E t  S t I J L

“Het Letterenhuis is uniek in Vlaanderen, maar het is nog onvoldoende be-
kend. Daar willen we aan blijven werken.” Aan het woord is Leen van Dijck, 
directeur van dat Letterenhuis, waar de archieven van Vlaamse schrijvers wor-
den bewaard. 
Goede contacten met die auteurs of hun nabestaanden zorgen ervoor dat hun 
paperassen vroeg of laat aan het Letterenhuis worden overgedragen. Boven-
dien gaan Leen en haar collega’s op zoek naar archief van literaire uitgeverijen, 
tijdschriften, organisaties, schrijversgenootschappen en studiecentra. Als al dat 
materiaal eenmaal in huis is, moet het volgens de regels van de kunst worden 
bewaard en ontsloten, zodat onderzoekers, biografen, journalisten, literatuur-
historici… er hun ding mee kunnen doen.
“Maar we mikken ook op een ruim publiek. Dat doen we met gelegenheids-
tentoonstellingen en met onze permanente tentoonstelling die het verhaal ver-
telt van 200 jaar Vlaamse letteren. Daar zijn unieke dingen te zien: brieven, 
manuscripten, foto’s, boeken, objecten, documenten, audiovisueel materiaal, 
beelden en schilderijen, heel vaak persoonlijke bezittingen van onze beroemd-
ste schrijvers.”
Zo te horen is Leen van Dijck letterlijk en figuurlijk de eerste om daarvan 
te genieten: “Het is natuurlijk een bijzonder voorrecht om er getuige van te 
mogen zijn hoe bijvoorbeeld Willem Elsschot of Louis Paul Boon schreven, 
hoe zij, via talloze kladjes en versies, tot het ultieme boek kwamen. Het is ook 
spannend en boeiend om de verhalen te ontdekken die in correspondenties of 
dagboeken verscholen zitten. Die verhalen vertellen we aan het publiek, via de 
tentoonstellingen en in ons halfjaarlijkse berichtenblad Zuurvrij.”


Voor Leen van Dijck van het Letterenhuis 

is het een voorrecht te mogen werken met 
literair erfgoed © MAS I Museum aan de 

Stroom, foto Wim Strecker
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é é n  r e d e r I j ,  M e e r  d A n
T w e e  M I l j o e n  V e r hA l e n

De Red Star Line voerde tussen 1873 en 1934 zowat 
twee miljoen passagiers van Europa naar Amerika en/
of terug. Antwerpen was haar thuishaven, waardoor de 
Scheldestad in deze massale volksverhuizing een centrale 
rol speelde. Na de Eerste Wereldoorlog werd de rederij 
een pionier in het cruisetoerisme en werden haar schepen 
een Antwerps icoon. De historische loodsen van de Red 
Star Line, op het Eilandje, zijn nog fysieke getuigen van 
deze belangrijke episode in de geschiedenis van Europa 
en Noord-Amerika, en in het leven van talloze mensen. 
In 2005 kocht de Stad Antwerpen de leegstaande gebou-
wen aan.
Dat ze tot een museum konden uitgroeien, komt omdat 
veel objecten bewaard bleven die direct verband houden 
met de Red Star Line, zowel in openbare collecties als in 
privéverzamelingen: scheepsmodellen en bouwplannen 
van schepen, prachtige promotieaffiches en luxueuze bro-
chures, serviesgoed, menu’s, souvenirs enz. En natuurlijk 
zijn er de verhalen en herinneringen, films en foto’s, en 
was de dramatiek van de landverhuizers een bron van 
inspiratie voor kunstenaars als de Antwerpenaar Eugeen 
Van Mieghem.
Belangrijk is onder meer de collectie van de vzw Vrienden 
van de Red Star Line, zeg maar van Robert Vervoort, een 
geboren verzamelaar die de wereld heeft rondgereisd op 
zoek naar sporen van de Red Star Line toen die naam 
nog verre van hot was en zelfs vergeten dreigde te worden. 
Zijn bibliotheek en collectie – zowat 5000 stukken – zijn 
tot een levenswerk uitgegroeid, en onder meer dat levens-
werk is in het nieuwe museum te zien. 


Een Jiddische advertentie voor de red Star Line, verschenen in een poolse krant 
in 1921. Daaronder een foto van de red Star Line-loodsen in de jaren 1920 
© red Star Line, Collectie Vrienden van de red Star Line
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Van Antwerpen naar new york: landverhuizers werden met vaak prachtig 
promotiemateriaal aangezet om een reis te boeken. De skyline van de vertrek- 
en aankomststad werd als troef uitgespeeld, zoals in deze gekleurde brochure 
uit 1886 en de zwart-witposter uit 1935 © links: MAS, collectie nationaal 
Scheepvaartmuseum - boven: Vrienden van de red Star Line
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h e T  l e V e n
z o A l S  h e T  I S

Onze dagelijkse activiteiten laten sporen na: geschreven teksten, drukwerk, foto’s en films, geluid, websites, 
digitale documenten, kaarten, tekeningen enzovoort. Het zijn getuigenissen uit een ver of nabij verleden 
die ook worden bewaard: de in het Letterenhuis bewaarde briefwisseling van Gerard Walschap is archief, 
net als de boekhouding van Agfa Gevaert, het fotoalbum in uw kast of op uw computer, uw dossier bij de 
stedenbouwkundige vergunningen en uw collectie processen-verbaal.

Voor dat bewaren zorgen archiefdiensten en -organisaties. Zij verzamelen dus geen afzonderlijke objecten, 
zoals musea en ook bibliotheken doen. Ze zorgen wel voor gehelen. Laten we het anders zeggen: archivaris-
sen zorgen ervoor dat er geen documenten verloren gaan die belangrijk zijn voor de geschiedenis, maar bij-
voorbeeld ook voor mensen die bepaalde bewijzen zoeken of hun rechten willen laten gelden. Zij selecteren 
wat bewaard moet worden, en dat is een belangrijke taak.
Behalve voor het verleden zorgen archivarissen ook voor de toekomst van het heden. Archief dat nog in 
gebruik is en wordt aangevuld, geconsulteerd of aangepast, noemen we ‘dynamisch’; archief dat alleen nog 
voor historisch onderzoek wordt bewaard, is ‘statisch’.

Eigenlijk zijn er twee grote soorten archieven: door de wet verplichte en andere. Alle overheden in ons 
land moeten met het oog op de openbaarheid van bestuur hun archieven goed bewaren en, onder bepaalde 
voorwaarden, openstellen voor al wie dat wil. (Die voorwaarden hebben te maken met de bescherming van 
de privacy.)

Maar ook veel particuliere organisaties, bedrijven en privépersonen zijn zich bewust van het belang van ar-
chieven. Ze hebben zelf een kleine archiefdienst en/of schenken hun documenten aan een overheidsarchief 
of aan een instelling die bijvoorbeeld voor welbepaalde thema’s zorgt, al dan niet met steun van de overheid: 
een buurt of streek, literair Vlaanderen, het onroerend erfgoed, de diverse zuilen in de samenleving...
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Stedelijke diensten, zoals ook de politie, dragen hun oude archieven over aan 
het stadsarchief. Dit proces-verbaal van de Wilrijkse gemeentepolitie uit 1840 
betreft een diefstal van kippen bij boeren: “(...) veldwachter dezer gemeente, 
welken verklaert dat denzelve zyne ronde doende langs de hoeven gelegen inden 
Edegemschen hoek, hy vernoomen heeft dat alle de landbouwers aldaer klagten 
deiden van diefstallen van kiekens (...).” © Stadsarchief Antwerpen

n A A r  F e l I x

Voor het stadsbestuur, de stadsdiensten of het OCMW 
bestaan er wetten over het verplicht bijhouden van hun 
archief. Tientallen diensten maken op den duur hun ar-
chief over aan het Stadsarchief in het Sint-Felixpakhuis 
(vandaar de naam FelixArchief ). Dat archiveert en be-
waart dus ook ‘de stad van nu’ voor de toekomst. Het 
Stadsarchief helpt de stadsdiensten, bijvoorbeeld de be-
volkingsdiensten, bij die taak: wat bewaar je, wat kun je 
vernietigen, wat is voor het stadsarchief?
Als we alle stadsscholen, schouwburgen, stadskantoren, 
cultuurcentra, brandweerkazernes, districten, havenafde-
lingen, musea, politiekantoren enz. optellen, zijn er meer 
dan 550 stedelijke diensten of afdelingen die hun archie-
ven naar het Stadsarchief brengen.
Het stadsarchief sloot ook beheersovereenkomsten af in 
verband met het schenken van historische én toekomsti-
ge archieven. Dat deed het onder meer met Antwerpen 
Open vzw, Antwerpse Waterwerken, ATV, Het Toneel-
huis, Huisvesting Antwerpen en het Gemeentelijk Au-
tonoom Havenbedrijf... En nog veel andere instellingen, 
privépersonen, verenigingen en bedrijven die een band 
met Antwerpen hebben, vertrouwen hun archief uit eigen 
beweging toe aan het stadsarchief, dat zo het geheugen 
van de stad wordt. Een belangrijke recente revolutie, die 
voor alle archieven geldt, is de digitalisering: een steeds 
groter deel van de in het FelixArchief bewaarde archieven 
is digitaal.
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Een van de documenten uit het Archief van de Insolvente Boedelskamer van 
het Stadsarchief heeft betrekking op de familie reyns, waarvan de vrouwen 
Anna philippina (1706-1760) en Isabella regina (1710-1771) een bloeiende handel 
dreven in kant. Later verhandelde Anna philippina ook diamant © Stadsarchief 
Antwerpen


Scheepsjournaal van de Sint-Carolus uit 1724. tijdens de vroege 18de eeuw 
zeilden er regelmatig handelsschepen vanuit onze gewesten naar Azië, 
waaronder de Sint-Carolus. Aan boord van deze oost-Indiëvaarders hielden 
de kapitein en de stuurlui dagboeken bij, scheepsjournaals waarin alle nuttige 
informatie over de navigatie, de route en dagelijkse gebeurtenissen werden 
opgetekend © Stadsarchief Antwerpen

o n V e r g e T e l I j K  M I S l u K T  e n  d o o d S h o o F d j e S
I n  d e  K A n T l I j n

Het Oud Archief van het Stadsarchief gaat tot 1794-1795 
en bevat enkele onderdelen met een groot internationaal 
belang.
Dat niet alleen successen onvergetelijk kunnen zijn, be-
wijst het Archief van de Insolvente Boedelskamer. Dat be-
staat uit soms eeuwenoude archieven van wanbetalers 
en failliete personen en bedrijven. Dit archief is sinds 
2009 door de Unesco erkend als onderdeel van het ‘Ge-
heugen van de Wereld’. Het belang van Antwerpen als 
16de-eeuwse handelsmetropool was doorslaggevend voor 
die erkenning.
In 1723 werd de Generale Indische Compagnie, ook wel 
‘Oostendse Compagnie’ genoemd, ingeschreven op de 
Antwerpse beurs. Antwerpse handelaars zagen brood in 
de koloniale handel en waagden hun kans via Oostende, 
omdat de Schelde nagenoeg gesloten bleef. Hun kantoren 
waren wel in Antwerpen gevestigd. Al snel probeerden 
Hollandse en Engelse concurrenten de Compagnie de pas 
af te snijden. Ze werd al in 1734 geliquideerd, maar bleef 
tot 1774 bestaan. Toen ze finaal werd opgedoekt, beland-
den haar archieven bij de stad. Ze bevatten bijzonder 
boeiende stukken, zoals plannen, tekeningen over India 
en Zuidoost-Azië en scheepsjournaals over het harde le-
ven aan boord. De vele kunstig getekende doodshoofdjes 
in de kantlijn zijn macabere herinneringen aan sterfgeval-
len tijdens hachelijke reizen.
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e e n  K o F F e r  M e T  n e g e n  S l oT e n

Aanvankelijk bewaarde de stad haar (belangrijke) docu-
menten in het toenmalige stadhuis, in de zogeheten ‘pri-
vilegiekom’, een kist van meer dan twee meter lang. Die 
was ingenieus beveiligd: de sleutels van de negen sloten 
werden verdeeld over de stadsbestuurders. Alleen door sa-
men te werken konden zij de koffer in de privilegiekamer 
openen.
De oudste stukken die in de koffer werden opgeborgen, 
zijn twee charters of oorkonden uit 1221. In dat jaar 
kreeg Antwerpen van de hertog van Brabant stadsrechten, 
een belangrijk moment voor de stad. Later belandden in 
de koffer nog andere charters, privileges en contracten. 
De stadssecretaris zorgde voor een inventaris en kopieer-
de kostbare (bewijs)stukken. Met de hand, uiteraard.
Het Stadsarchief als stadsdienst bleef overigens tot in de 
eerste helft van de 20ste eeuw in het stadhuis. Vanaf 1956 
bevond het zich een halve eeuw lang in de Venusstraat en 
sinds 2006 is het voormalige Felixpakhuis de nieuwe stek. 
Daar is de privilegiekom nog altijd te bewonderen.

 
De zogeheten ‘privilegiekom’ is genoemd naar de privilegiekamer in het stadhuis 
waar ze enige tijd stond. In deze koffer werden de belangrijke archiefstukken 
van de stad Antwerpen bewaard, zoals het charter van 1221 dat Antwerpen 
stadsrechten verleende © Stadsarchief Antwerpen, foto Wim Strecker
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A n T w e r P S e  g e b o u w e n  o P  PA P I e r

In de Parochiaanstraat bevindt zich sinds 2009 het Ar-
chiefhuis. Daar huist het historische, ‘statische’ deel van 
het Provinciearchief Antwerpen. Dat heeft betrekking 
op alle mogelijke domeinen waarvoor de provincie ooit 
bevoegd is geweest of mee te maken had: van begraaf-
plaatsen en bibliotheken tot welzijn en wereldtentoon-
stellingen.
Ook het APA, het Architectuurarchief Provincie Ant-
werpen, huist in het Archiefhuis. Dat archief bestaat 
sinds 1988. Architectuurarchieven zijn een jong begrip. 
Het Brusselse Sint-Lukasarchief pionierde rond 1970 en 
toen de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen de provinciebesturen aanspoorde (en dus 
niet verplichtte) om dat voorbeeld na te volgen, reageer-
de alleen Antwerpen positief. Met succes: meteen kreeg 
de nieuwe instelling de belangrijke archieven van drie 
architecten: Léon Stynen (1899-1990), Paul De Meyer 
(1922) en Eduard Van Steenbergen (1889-1952). Twin-
tig jaar later zijn alle regio’s van de provincie Antwerpen 
vertegenwoordigd, vooral dankzij schenkingen van ge-
deeltelijke of volledige verzamelingen door architecten, 
verenigingen, restaurateurs, firma’s, monumentenzorgers 
enz. enz. Het profiel van de collectie? De archieven heb-
ben een duidelijke band met de architectuurpraktijk in 
de provincie Antwerpen, vooral vanaf 1800 tot nu. APA 
vertrekt ook vanuit een brede kijk: de architectuur en de 
gebouwde omgeving in al haar verscheidenheid komt aan 
bod. Behalve papieren erfgoed zijn er ook een honderdtal 
maquettes, een vakbibliotheek en een rijke fotocollectie. 


Een ingekleurde ontwerptekening van Cinema rex aan de De Keyserlei (1934), uit 
het archief Léon Stynen bij het Architectuurarchief provincie Antwerpen. Weinig 
Belgische architecten hebben een zo markant en verscheiden oeuvre nagelaten 
als Stynen, een gezaghebbend vertegenwoordiger van het modernisme in 
België. zijn faam dankte hij niet alleen aan de kwaliteit van zijn oeuvre, maar 
ook aan zijn rol in het onderwijs en in de organisatie van het architectenberoep 
© ApA
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De politie onderschepte in 1806 verschillende spotschriften op napoleon. De 
maire van Antwerpen berichtte aan de prefect van het departement van de twee 
neten dat er een onderzoek was ingesteld naar de verantwoordelijken voor de 
verspreiding van de libelle getiteld Napoleon Bonaparte. niet iedereen was het 
dus eens met de keizerlijke politiek © rijksarchief Antwerpen

d e  P l A n n e n  VA n  n A P o l e o n

Ook het Rijksarchief Antwerpen, een deel van het Alge-
meen Rijksarchief, is een papieren goudmijn van miljoe-
nen archiefstukken. Neem de tijd van Napoleon. Toen 
was Antwerpen de hoofdplaats van het departement van 
de Twee Neten, ongeveer de huidige provincie Antwer-
pen. Aan het hoofd stond een prefect, en die moest van 
het centrale bestuur omstandige rapporten, verslagen en 
statistieken opmaken over zeer verschillende bevoegd-
heidsdomeinen.
Omdat zo’n departement de schakel was tussen de plaat-
selijke besturen en de centrale overheid, werden in de 
periode 1794-1815 massa’s lokale gegevens verzameld 
die nu erg waardevol zijn als historisch materiaal voor 
sociaal-historisch onderzoek, economische geschied-
schrijving, openbare werken, onderwijs, het verhaal van 
de haven enz. 
Het is bijvoorbeeld bekend dat Napoleon militaire plan-
nen had met de haven, maar hij wilde de stad ook verfraai-
en en uitbreiden: straten en pleinen, kaaien en dokken, 
monumenten, fonteinen, de nieuwe stad Louiseville op 
Linkeroever die genoemd zou worden naar zijn echtgeno-
te... Omdat de tijd te kort was, bleef het vaak bij plannen 
op papier. Veel van dat ‘papier’ bezit het Rijksarchief, net 
als spotschriften op Napoleon, een huwelijkscontract dat 
door de kleine korporaal is ondertekend, correspondentie 
over zijn bezoek aan Antwerpen in 1803 enz.
De stukken van het Rijksarchief zijn afkomstig van – 
even ademhalen – schepenbanken, heerlijkheden, ab-
dijen, kerkfabrieken, notarissen, het provinciebestuur, 
gemeenten, polderbesturen, privépersonen enz. Je vindt 
er archief van zowel openbare instellingen als van pri-
vé-instanties en -personen. Er zijn twee beperkingen: 
hun zetel of vestigingsplaats moet in de huidige provincie 
Antwerpen liggen en de bewaring wordt niet door lokale 
archiefdiensten verzekerd.


Het huwelijkscontract van kapitein Charles Frachon en zoë Laussat, dochter van 
de Antwerpse prefect. Het werd op 30 september 1811 ondertekend door een 
bekende getuige: keizer napoleon Bonaparte © rijksarchief Antwerpen
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Een herinnering aan de plannen van napoleon: een tekening uit 1810 van een nieuw aan te leggen aquaduct om drinkbaar water tot bij de brouwers in de nieuwstad te 
transporteren © rijksarchief Antwerpen
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De socialistische vakbondsvoorman Louis Major spreekt in Antwerpen tijdens 
de 24-urenstaking van 29 januari 1960 de menigte toe © Amsab - Instituut voor 
Sociale Geschiedenis

e r F g o e d  I n  K l e u r

Louis Major (1902-1985) was socialist en vakbondsman, 
volksvertegenwoordiger, kamervoorzitter en minister. Als 
minister van Arbeid drukte hij onder meer zijn stempel 
op het statuut van de dokwerkers in de Antwerpse haven. 
Major was ook een van de vele prominenten die zijn per-
soonlijke archieven ter beschikking van de gemeenschap 
wilde stellen. Dat ging in zijn geval nog verder: in 1988 
ging met de steun van de Stichting Louis Major het Ant-
werpse filiaal van het huidige Amsab-Instituut voor So-
ciale Geschiedenis open, met het Major-archief als basis 
van de collectie. Amsab-ISG ontwikkelde zich in de loop 
der jaren tot het erfgoedcentrum van sociaal, humanitair 
en ecologisch geëngageerde bewegingen. De collectie 

groeide aan met archieven van prominenten en organisa-
ties uit de socialistische arbeidersbeweging. Andere grote 
namen van wie hier het archief wordt bewaard zijn Hen-
drik de Man, Jos Van Eynde en Leona Detiège. Daarnaast 
breidde het zich uit met archieven van onder meer het 
Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens (VAKA), de 
Bond Beter Leefmilieu, het Vlaams Centrum Integra-
tie Migranten, Natuurpunt, Agalev, Oxfam, Steunpunt 
Mensen zonder Papieren, Dolle Mina, 11.11.11., Am-
nesty International en archieven van verschillende ho-
lebiverenigingen. In 2008 werd Amsab-ISG binnen het 
cultureel-erfgoeddecreet erkend als cultureel archief.


Affiche die de transportarbeiders van de haven oproept om te betogen in 
Antwerpen, 1937 © Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis
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I n  V l A A M S  P e r S P e C T I e F 

De nationalistische stroming in Vlaanderen: dat maakt 
in het kort het belangrijkste deel van de collectie van 
het Archief en Documentatiecentrum van het Vlaams 
Nationalisme (ADVN) uit, een van de zogeheten 
‘kleurarchieven’.
Zo bezit het ADVN, dat in 1984 is opgericht, een 
indrukwekkende collectie beeldmateriaal en brieven die 
het dagelijks leven van soldaten aan het front tijdens 
de Eerste Wereldoorlog belichten. Daar hoort ook de 
film Met Onze Jongens aan den IJzer van Clemens De 
Landtsheer uit 1928 bij, een bijzonder succesvolle 
Vlaamse propagandafilm die De Landtsheer maakte in 
opdracht van het IJzerbedevaartcomité. Hij gebruikte 
archiefmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog en vulde dat 
aan met geënsceneerde beelden uit bestaande fictiefilms. 
In de film staan het lijden van Vlaamse frontsoldaten en 
sociale wantoestanden centraal. Hij werd vertoond in 
heel Vlaanderen, dat toen over een dicht netwerk van 
bioscoopzalen beschikte.
De taalstrijd, de Frontbeweging, tal van Vlaamse vereni-
gingen en organisaties met een heel uiteenlopend ge-
dachtegoed (van fascistisch tot communistisch, van 
daensistisch tot socialistisch), Vlaamse massamanifes-
taties en personaliteiten, de repressie, jeugdbewegingen, 
politieke partijen, de diverse staatshervormingen, het 
nationalistische gedachtegoed, de Vlaamse migratie naar 
Noord- en Zuid-Amerika... allemaal zijn deze thema’s 
vertegenwoordigd in de collecties, die ook ver buiten de 
Vlaamse grenzen gaan en nationalistische bewegingen en 
culturele identiteiten in Europa en over de hele wereld be-
lichten, net als de theorievorming over het nationalisme.


Hoed van Jozef Grote. Majoor Edward Albrecht (‘majoor Kopaf’) van de 
Antwerpse burgerwacht doorkerfde deze hoed op 13 juni 1909 toen Jozef Grote 
de majoor aanmaande zijn manschappen in het nederlands aan te spreken. 
De hoed werd door het gerecht terugbezorgd aan Jozef Grote © Archief en 
Documentatiecentrum van het Vlaams nationalisme 
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Onze jongens aan den IJzer: een prentbriefkaart uit 1917 (recto en verso) van een frontsoldaat toont een 
schrijnend beeld van de Duitse oorlogsverwoestingen; een foto uit 1916 illustreert de onvoorwaardelijke 
vriendschapsbanden aan het front © Archief en Documentatiecentrum van het Vlaams nationalisme
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Gravure van Adriaan Lommelin van het Hoogaltaar (17de eeuw) in de onze-
Lieve-Vrouwekathedraal.

In de jaren 1790 werd de kathedraal door de Fransen leeggehaald. ook het 
barokke hoogaltaar, wellicht een ontwerp van rubens, werd toen vernield. 
rubens schilderde ook het wél bewaarde en in 1815 teruggekeerde schilderij 
voor boven het altaar (Tenhemelopneming van Maria). Het altaar dat in de plaats 
is gekomen, is vroeg-19de-eeuws met oudere onderdelen.
De Franse tijd was rampzalig voor het interieur van de kathedraal. Dat het 
gebouw niet werd afgebroken, is mede de verdienste van stadsarchitect Jan 
Blom. Hij moest ter voorbereiding van de sloop de kerk opmeten. Blom talmde 
en bleef excuses aanvoeren waarom hij zijn werk niet kon doen: een gekwetste 
duim, het ongezonde klimaat in de kerk… Het dralen van Blom heeft de 
kathedraal gered: na de staatsgreep door napoleon stelde het nieuwe consulaat 
zich veel gematigder op dan de bestuurders van het verdreven Directoire. De 
heropening van de nog niet vervreemde kerkgebouwen werd toegestaan. De 
kathedraal, weliswaar leeggeplunderd, was gered dankzij Bloms burgerlijke 
ongehoorzaamheid © Kathedraalarchief

K e r K  e n  l e V e n

Tijdens de begrafenis van Peter Paul Rubens, op 2 juni 
1640, werd een requiemmis gespeeld en zong het koor 
van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Dat weten we 
dankzij het bewaarde begrafenisregister van de Sint-
Jacobskerk, waar het gebeuren plaatsvond. En dat we 
ook nog een idee hebben van hoe het in de Franse tijd 
vernielde barokke hoogaltaar van de kathedraal eruitzag, 
komt onder meer dankzij een gravure uit de 17de eeuw, 
uit het kathedraalarchief. Dat altaar was wellicht een 
ontwerp van Rubens. Wat we in de huidige kathedraal 
zien, is goeddeels vroeg-19de-eeuws.
Dit zijn maar twee voorbeelden van de rijkdom van 
de Antwerpse kerkelijke archieven, met onder meer de 
archieven van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, de 
Sint-Jacobskerk en het bisdom Antwerpen. Dat laatste 
omvat twee delen: het oude archief, van 1559 tot 1801, is 
goed voor 50 strekkende meter, het recente gedeelte voor 
40 meter. In het archief vind je alles wat te maken heeft 
met de werking van het bisdom. De bijzonder waardevol-
le collectie belicht de grote rol van de Antwerpse kerk in 
de samenleving. Het archief van de Sint-Jacobskerk be-
vat, behalve de archieven van de kerkfabriek, de parochie 
en het kapittel, ook die van de broederschappen die in 
de kerk actief waren én van de turfdragers en zijdestof-
bewerkers. Allemaal worden deze archieven veilig en wel 
bewaard in het universiteitsarchief van de Universiteit 
Antwerpen.
Met het Documentatiecentrum voor het Antwerps Ker-
kelijk Erfgoed maken we de overgang naar een ander type 
erfgoedzorgers. In dit centrum vind je, zoals de naam het 
al zegt, documentatie over het Antwerpse kerkelijke erf-
goed in zijn culturele en maatschappelijke context.
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op 12 mei 1559 besliste paus paulus IV met de bul Super Universas tot de 
oprichting van veertien nieuwe bisdommen in de nederlanden, waaronder 
het bisdom Antwerpen. Elk nieuw bisdom ontving een aparte pauselijke 
oprichtingsbul; voor Antwerpen is die gedateerd op 11 maart 1561. De Antwerpse 
bul behandelt de benoeming van de bisschop, de territoriumomschrijving 
of circumscriptie, de dotaties en functies in het bisdom. De onze-Lieve-
Vrouwekerk wordt op dat moment ‘gepromoveerd’ tot kathedraal. pas in 1570 
wordt de bul uitgevoerd. Franciscus Sonnius wordt de eerste Antwerpse 
bisschop (1570-1576) © Archief Bisdom Antwerpen (ABA)

 
Dit Wapenboek der kerk, ook het Sepultuerboek genoemd, bevindt zich in 
het archief van de Sint-Jacobskerk. Het is een vroeg 18de-eeuwse reeks 
ingekleurde tekeningen voorzien van gekalligrafeerde tekst. De benaming 
Wapenboek slaat op de afgebeelde heraldische wapens. De oude benaming 
Sepultuerboek verraadt de werkelijke inhoud: een afbeelding van een reeks 
epitafen of grafstenen van belangrijke personen of families.
Links: het wapen en de inscriptie van de gebroeders petro en Marco de Xalon 
en hun echtgenotes Catharina († 1605) en Agnes De palma Carillo, bestemd voor 
een (verdwenen) glasraam uit 1606 in het hoogkoor.
Boven: grafsteen met wapens van petrus Hellemans († 1581) en Catharina van 
Santvoort († 1594), © Archief Sint-Jacobskerk, foto Wim Strecker
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d o C u M e n T e r e n
o M  T e  l e r e n

Een archief ontstaat vanzelf, uit de werking van een organisatie en het leven van een persoon. Documentatie 
daarentegen wordt doelbewust samengebracht.

Een verslag van een vergadering, de ledenlijsten, een affiche van een eigen activiteit en het eigen tijdschrift 
horen thuis in het archief van een vereniging of organisatie. Tijdschriften van andere organisaties, kranten-
artikels, affiches van andere verenigingen en boeken maken dan weer deel uit van de documentatie.

Met andere woorden: ‘archief ’ gaat over wat je bent en doet als persoon of organisatie, ‘documentatie’ is de 
informatie die je verzamelt om te kunnen doen wat je doet. In een documentatiecentrum vind je dan ook 
doorgaans boeken, kranten en tijdschriften, informatie over websites, studies, prenten, films, genealogische 
informatie, vlaggen enzovoort. Het resultaat is in de twee gevallen een onuitputtelijke kennisbron: over 
belangrijke gebeurtenissen en faits divers, beroemdheden en gewone mensen, gespecialiseerde thema’s of 
het leven van alledag.
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AT l A S  e n  A n T V e r P I e n S I A

Documentatiecentra kunnen over zeer uiteenlopen-
de thema’s gaan. Een beetje zoals bij de archieven zijn 
er documentatiecentra met actualiteitswaarde en heb 
je meer historisch gerichte initiatieven. Het Provinciaal 
Documentatiecentrum Atlas, bijvoorbeeld, heeft de he-
dendaagse samenleving als uitgangspunt en verzamelt 
daar informatie over: etnisch-culturele minderheden, het 
beleid ter zake, racisme, interculturalisering, de vluchte-
lingenproblematiek... Is dit erfgoed? Een voorbeeld: tot 
in 1995 werden overleden Marokkaanse moslims die om 
welke reden ook niet in Marokko begraven konden wor-

den, in Luik ter aarde besteld. Tot er, onder druk van Ma-
rokkaanse vertegenwoordigers uit Antwerpen, een perceel 
voor hen werd vrijgemaakt op de begraafplaats Schoon-
selhof. In het documentatiecentrum vind je het verhaal 
van deze kwestie, die over enige tijd ‘geschiedenis’ zal zijn.

Het Documentatiecentrum Antverpiensia – Latijn voor 
‘de dingen van Antwerpen’ of ‘Antwerpse zaken’ – docu-
menteert dan weer de geschiedenis van ‘t Stad: van het 
Schipperskwartier tot de komst van het Spitzner Museum 
en nog veel meer ...


In de loop van de 19de eeuw werden verzamelingen van ziekteverschijnselen populair. Sommige van deze verzamelingen reisden rond, zoals het Musée Anatomique van 
pierre Spitzner. Van 1856-1885 was dit museum gevestigd in parijs, waarna de verzameling als Grand Musée d’Anatomie et d’Hygiène ging rondreizen door Europa © 
Collectie Antverpiensia
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Etiket voor een rumfles van Elixir d’Anvers © Collectie Antverpiensia


Meer weten over hedendaagse beeldhouwkunst? Eén adres: het 
Documentatiecentrum Lode Craeybeckx © Middelheimmuseum

h e T  C e n Tr u M  VA n  d e  b u r g e M e e ST e r

In 1958 vond in Antwerpen, naar aanleiding van de 
Brusselse wereldtentoonstelling, de allereerste openlucht-
tentoonstelling plaats in de binnenstad: Het beeld in de 
stad. Beelden die elke Antwerpenaar intussen kent, zo-
als de bronzen Minerva van Marcello Mascherini op de 
Wandelpromenade langs de Schelde, herinneren aan dit 
bijzondere initiatief. Grote promotor was burgemeester 
Lode Craeybeckx, die ook al aan de basis lag van dat an-
dere kunstinitiatief in openlucht: het Middelheimmuse-
um. Het Burgemeester Lode Craeybeckx Documentatie-
centrum in het museum is een mekka voor wie meer wil 
weten over moderne en hedendaagse beeldende kunst, en 
over kunst in de openbare ruimte. Het centrum en zijn 
bibliotheek bevatten ongeveer 60.000 publicaties, waar-
onder ook foto’s, films en video’s. Het bevindt zich op een 
uitgelezen plek: de oranjerie van het kasteel Middelheim.

 
Documentatie over diversiteit © Documentatiecentrum Atlas
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Affiches roepen op om te stemmen voor August Borms, die op dat moment in de 
gevangenis zit © Bormshuis 


Het Bormsreliëf is een van de pronkstukken van het Bormshuis © Bormshuis

e e n  V l A A M S  h u I S

Op 9 december 1928 wordt een wegens landverraad ter 
dood veroordeelde man met 83.000 stemmen verkozen 
tot kamerlid voor Antwerpen. Hij behaalde twee keer zo-
veel stemmen als de liberale kandidaat, die de Vlaams-na-
tionalisten met succes als symbool van het Franstalige 
establishment hadden afgeschilderd. De naam van de 
verkozene, die wegens zijn veroordeling zijn zetel niet 
kon innemen: August Borms. Borms zat toen al tien jaar 
in de cel wegens zijn activistische inzet tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Na de verkiezing kwam een amnestiewet 
tot stand en werd Borms uit de gevangenis ontslagen. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd hij opnieuw ter dood ver-
oordeeld en op 12 april 1946 terechtgesteld.
Het Bormshuis (1971) is een documentatiecentrum en ar-
chief dat de geschiedenis van de Vlaamse Beweging en het 
Vlaamse onafhankelijkheidsstreven belicht, en dat pleit 
voor eensgezinde actie ter zake. Met persoonlijke voor-
werpen bewaart het de herinnering aan zijn naamgever.
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S C h r I j V e n  o M  T e  b l I j V e n

Openbare bibliotheken, daar zijn de meeste mensen mee vertrouwd: je ontleent er boeken en dvd’s, leest er 
kranten en tijdschriften, gebruikt er de beschikbare computers... Verouderde boeken en dvd’s die niet meer 
worden ontleend, worden na een tijd afgevoerd om plaats te maken voor nieuw materiaal.

Een erfgoedbibliotheek stelt haar collectie óók ter beschikking van iedereen, maar heeft een heel ander doel: 
zij wil haar manuscripten, boeken, digitale en andere publicaties, die ze actief verzamelt, bij manier van 
spreken ‘voor altijd’ bewaren en doet daar ook alle moeite voor. Zo’n bibliotheek werkt volgens de regels van 
de kunst die ‘informatie- en bibliotheekwetenschap’ heet, zoals een museum dat doet voor zijn objecten en 
volgens de regels van zijn kunst.

Er zijn veel soorten erfgoedbibliotheken. Het bekendst in Antwerpen is de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience, vroeger de Stadsbibliotheek, maar er zijn ook de bibliotheken van de Universiteit Antwerpen 
en van de Artesis Hogeschool (met de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium). Elders in dit boek 
komen ze uitgebreid aan bod. Er is de Bibliotheca Pharmaceutica Antverpiensis van de Koninklijke Apothe-
kersvereniging van Antwerpen (KAVA). En er is natuurlijk de bibliotheek in het Museum Plantin-Moretus, 
met zowat alle boeken en druksels die in de drukkerij-uitgeverij zijn gemaakt, en nog veel meer.
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VA n  4 1  n A A r  M e e r  d A n  1  M I l j o e n 

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience heeft haar 
wortels in 1481, toen stadsadvocaat Willem Pauwels 
zijn verzameling van 41 waardevolle boeken aan de stad 
schonk. Ze werd ondergebracht in het stadhuis, maar 
ging door brand verloren tijdens de Spaanse Furie. Het 
idee bleef overeind. Er volgden nieuwe schenkingen en 
vanaf 1615 moesten de Antwerpse drukkers een exem-
plaar van elke uitgave deponeren in de Camer van de Li-
brarye, nog altijd ten stadhuize. In de tweede helft van de 
17de eeuw verhuisde men alle boeken naar de handels-
beurs. Daar werden ze dertig jaar lang verwaarloosd, tot 
het povere restant terugkeerde naar het stadhuis. 
Betere tijden braken pas begin 19de eeuw aan. In 1802 
werd de bibliotheek uitgebreid met boeken van de geslo-
ten École Centrale en in 1805 gingen de deuren open 
voor het publiek. Zestig jaar later werd de verzameling op-
gesplitst in een Stadsbibliotheek en een Volksbibliotheek, 
nu de Openbare Bibliotheek. Het geheel verhuisde even 
later naar het Jezuïetenplein, dat bij die gelegenheid werd 
omgedoopt tot Hendrik Conscienceplein en getooid met 
een standbeeld voor ‘de man die zijn volk leerde lezen’. 
Uiteindelijk verhuisde de Volksbibliotheek nogmaals en 
behield de Stadsbibliotheek de jezuïeten gebouwen voor 
zich alleen. Sinds 2008 heet ze Erfgoed bibliotheek en 
doet ze in haar naam ook ‘Hendrik Conscience’ eer aan.
De zich voortdurend uitbreidende collectie telt meer dan 
1 miljoen volumes; ze wordt geraadpleegd door een ruim 
en gevarieerd publiek. Dit zijn de belangrijkste verzamel-
gebieden: Nederlandse letterkunde, de geschiedenis van 
de Nederlanden, boeken gedrukt vóór 1830, Vlaamse 
volkscultuur, kunst in de Nederlanden en publicaties over 
en uit Antwerpen.


portret van Hendrik Conscience, de man die zijn naam gaf aan een van de 
belangrijkste erfgoedbibliotheken van Vlaanderen © Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience


Van elke nieuwe publicatie wordt één exemplaar gedeponeerd in de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Maar ook eeuwenoude uitgaven 
zoals dit Nieuwjaarsrefrein uit 1532 van Anna Byns worden er bewaard © 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
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h e T  g e l o o F,  o P  PA P I e r

Antwerpen werd in de 17de eeuw een bolwerk van de 
rooms-katholieke kerk in haar strijd tegen de Reforma-
tie. De jezuïeten speelden hierin een voortrekkersrol. Met 
allerlei drukwerk trachtten zij het ‘juiste’ geloofsleven 
van kinderen en volwassenen meer diepgang te geven: 
catechismussen, preekboeken, handleidingen voor een 
goed christelijk leven, gebeden- en liedboeken, stichtende 
biografieën... Hét propagandamiddel was de verspreiding 
van de religieuze grafiek. In de 17de en 18de eeuw werd 
Antwerpen dan ook een belangrijk productiecentrum van 
devotieprenten. Die waren bedoeld als opwekking tot ge-
bed en tot beoefening van de christelijke deugden, maar 
de geestelijkheid zag er ook een krachtig middel in om de 
heiligenverering te bevorderen. De prentjes dienden on-


'Laat den armen leven, godt sal ’t u wedergeven.' Gekleurde gravure van L. 
Fruijtiers uit de collectie devotieprenten © ruusbroecgenootschap


De heilige Elisabeth van Hongarije als weldoenster, met een bedelaar aan 
haar voeten. Gekleurde gravure gesigneerd door J. Vanden Sande. op de 
keerzijde een gedachtenistekst voor een vormsel op 7 oktober 1692 © 
ruusbroecgenootschap

der meer als prijs ter aanmoediging van het leren van de 
catechismus of om het geven van aalmoezen te stimuleren.
De bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, in 1925 
opgericht door de jezuïeten en nu een onderzoeksgroep 
binnen de Universiteit Antwerpen, verzamelt en bewaart 
onder meer dit Antwerpse drukwerk en cultureel erfgoed. 
Zo bezit ze ongeveer 40.000 devotieprenten en 30.000 
oude drukken. In ruimere zin is het de missie van het 
genootschap en de bibliotheek: het materieel en imma-
terieel erfgoed over de geschiedenis van het godsdienstig 
leven in de Nederlanden tot 1750 te bewaren en onder-
zoeken. Al heel veel erfgoed uit kloosterbibliotheken en 
begijnhoven, maar ook van bij particulieren, is ‘gered’ 
door het hier onder te brengen.
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P I l l e n  I n  b o e K V o r M

De KAVA (Koninklijke Apothekersvereniging van Ant-
werpen) levert diensten aan apotheken. Wat doet deze 
vereniging dan in een boek over Antwerps erfgoed? Het 
antwoord luidt in welsprekend Latijn: de Bibliotheca 
Pharmaceutica Antverpiensis, een commanditaire ven-
nootschap die is opgericht door de Koninklijke Apothe-
kersvereniging van Antwerpen en de Stichting Cornelis 
Floris. De kern van de bibliotheek bestaat uit de privé-
bibliotheek van professor en apotheker Leo Jules Van De 
Wiele (1910-2004), die in 1999 werd overgenomen en 
aangevuld met de eigen boekencollectie van de vereni-
ging. Zo ontstond een verzameling met farmaceutische 
werken van het midden van de 16de eeuw tot 2000, en 
een reeks tijdschriften. Behalve van de bibliotheek is de 
KAVA ook eigenaar van de 19de-eeuwse apotheek Van 
Schoor, voordien gevestigd in de Vondelstraat, met alle 
toebehoren: standflessen, vijzels, pillenplanken, koperen 
balansen. 


El ricettario (1550) is het eerste officiële handboek van de stad Firenze 
met voorschriften voor het samenstellen van geneesmiddelen. Het wordt 
beschouwd als de basis voor alle later verschenen receptenboeken. Van 
deze uitgave zijn de eerste stedelijke farmacopees van de stad Firenze en 
worden aanzien als de basis voor alle later verschenen receptenboeken en 
farmacopees. Van deze uitgave zijn er nog slechts drie in de wereld bekend 
waarvan één in de Bibliotheca pharmaceutica Antverpiensis © KAVA 
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o V e r A l  e r F g o e d

In de vorige bladzijden passeerden diverse erfgoedzorgers en -beheerders de revue: musea, heemkringen, 
verzamelaars, archieven, documentatiecentra, erfgoedbibliotheken. Voor al deze organisaties, verenigingen 
en personen staat het erfgoed centraal in hun activiteiten.

Dat is nog maar een deel van het verhaal van de Collectie Antwerpen. Zoals in dit boek op wel meer plaatsen 
blijkt: erfgoed is overal. En dus ook bij organisaties, verenigingen en personen voor wie dat erfgoed niet me-
teen de eerste zorg is. Maar het is er wel, bijvoorbeeld bij en in: bedrijven (groot en klein), caféverenigingen, 
dansscholen, fanfares en harmonies, genootschappen en sociëteiten, kerken en kerkfabrieken, moskeeën, 
scholen, sportverenigingen van alle slag en soort, synagogen, tempels, toneelgezelschappen, andere vereni-
gingen van alle mogelijke types... Deze alfabetische opsomming is allesbehalve volledig.

De verscheidenheid van het erfgoed, dat per definitie mensenwerk is, evolueert bovendien mee met de di-
versiteit van de bevolking. De Collectie Antwerpen wordt dan ook hoe langer hoe universeler en meer divers 
wat culturele achtergronden betreft.
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b I d P l A AT S e n  e n  C u lT u u rT e M P e l S

Kerken, moskeeën, synagogen en andere tempels worden 
niet zo gauw als erfgoedcentra gezien. Het gebouw, de 
kunst, de ornamenten en bij uitstek ook het immaterië-
le erfgoed staan er in de eerste plaats ten dienste van de 
religieuze beleving. Bovendien is er bij velen een vorm 
van gewenning. Kerkinterieurs, bijvoorbeeld, zijn zo van-
zelfsprekend getooid met schilderijen, beeldhouwwerk, 
pronkmeubilair, muurschilderingen, siertextiel en waar-
devolle rituele voorwerpen, dat veel mensen daar niet 
meer van opkijken. In het museum staan we stil bij elk 
schilderij, in de kerk lopen we er achteloos aan voorbij 
– behalve als we onszelf tot toerist transformeren en een 
selectie van gerenommeerde kerken bezoeken. Dan be-
seffen we dat in kerken topkunstenaars aan het werk zijn 
geweest en dat de hoop om ‘zijn hemel te verdienen’ ge-
leid heeft tot heel veel schenkingen van wat nu erfgoed is.

Bedehuizen zijn dus ook cultuurtempels die niet alleen 
kunsten en ambachten tonen, maar ook de grote en de 
kleine geschiedenis, en veel verhalen of legenden bewa-
ren. Je kunt ze tegelijk zien als tekens van een verande-
rende samenleving. Want elke levensbeschouwing legt 
andere accenten die vroeg of laat zichtbaar worden in het 
dagelijkse leven. Terwijl tot voor kort gebedshuizen in 
Antwerpen vooral Europees-katholiek waren, met de no-
dige uitzonderingen, laat de veranderende samenstelling 
van de bevolking zich ook zien in de gebedshuizen. Is het 
erfgoeddenken daar al doorgedrongen? En is dat nodig? 
Het zijn open vragen. 


De Carolus-Borromeuskerk: een barokke tempel voor het geloof en voor de 
kunst © Sint-Carolus-Borromeuskerk
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S P o rT I e F  e r F g o e d

Sport beoefenen behoort tot de oudste menselijke acti-
viteiten en is een belangrijk deel van het verenigingsle-
ven. Logisch dat er massaal veel ‘sporterfgoed’ is. Twee 
roemruchte Antwerpse voorbeelden. In 1997 kocht het 
Antwerpse provinciebestuur een omvangrijke collectie 
voorwerpen, drukwerk, foto’s, affiches en audiovisueel 
materiaal over het Sportpaleis, toen net eigendom van de 
provincie. Behalve de geschiedenis van het gebouw dat 
in september 1933 werd geopend, belicht de verzameling 
ook de helden die er defileerden: van de legendarische 
wielrenners in de zesdaagsen en de boksers en worstelaars 
die er kampten, tot de moderne pophelden. (Antwerpen 
en omgeving was al in de jaren vóór en na de Eerste We-
reldoorlog een paradijs van wielerbanen. Er werden open 
velodrooms gebouwd op Zurenborg, het Kiel, het Zuid-
station, de Arsenaalplaats, in Wilrijk en Mariaburg.) De 
tragische dood van wereldkampioen Stan Ockers op de 
piste van het Sportpaleis in 1956 luidde er de teloorgang 
van het baanwielrennen in.
Toen in het seizoen 1989-1990 Germinal Ekeren zijn de-
buut maakte in de eerste klasse, was dat het resultaat van 
een jarenlange geleidelijke opgang, met ups en downs, 


In 1997 kwam het provinciearchief Antwerpen in het bezit van een belangrijke 
collectie drukwerk, foto’s en affiches over het Antwerpse Sportpaleis. De 
verzameling getuigt onder meer van legendarische wielrenners en andere 
sporthelden maar ook van de moderne pophelden die in het Sportpaleis 
defileerden. Dit affiche met Constant Le Marin uit Luik en Laurent Gerstmans uit 
Antwerpen kondigt een worstelwedstrijd aan die op zondag 26 november 1933 
plaatsvond © provinciearchief Antwerpen

Wielerevenementen in het Sportpaleis, waar dit affiche uit 1946 
promotie voor maakt, waren bijzonder populair. De dood van 
wielerkampioen Stanneke ockers in 1956 in datzelfde Sportpaleis 
was het begin van de teloorgang van het baanwielrennen 
© provinciearchief Antwerpen
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Het ontwerp door oyen van de clubvlag van de Beerschot supporters ‘De Dokvrienden’ uit 1951. Dat voetbalclub Beerschot ooit voor paars-wit koos, komt omdat een 
medestichter van de club, Ernest Grisar, bij de oprichting in september 1899 pas was overleden. Hij was een telg van een Duitse handelsdynastie © Stadsarchief 
Antwerpen 

vanuit de onderste regionen van het nationale voetbal. 
De club was gesticht in 1920 door wat heet ‘enkele volks-
jongens’. De opmerkelijke naam ‘Germinal’ is afgeleid 
van het Latijnse werkwoord ‘germinare’, wat betekent 
‘kiemen, ontspruiten’. In 1997 won Germinal Ekeren 
de Belgische beker dankzij een 2-4-overwinning tegen 
Anderlecht. De ploeg werd toen officieel ontvangen in 
het districtshuis te Ekeren, op het stadhuis en door het 
provinciebestuur. Germinal speelde in die jaren ook 15 

Europese wedstrijden, maar het te kleine rekruteringsge-
bied voor publiek en problemen met het stadion stonden 
een verdere opgang in de weg. Daarom nam men in ja-
nuari 1999 het in nood verkerende K. Beerschot V.A.C. 
over. De legendarische Antwerpse voetbalclub vierde zijn 
honderdjarig bestaan maar was door aanslepende peri-
kelen gezakt tot in de vierde klasse. Germinal fuseerde 
met de aanhangrijke Kielse club tot Germinal-Beerschot 
Antwerpen (GBA).
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z w e r F g o e d :  ‘ d e n  T I T S ’

Lang niet al het erfgoed is altijd netjes aan iemands zor-
gen toevertrouwd. Vaak is niet echt duidelijk wie ervoor 
wil en moet zorgen, of van wie het is. Het is ‘nergens’ on-
dergebracht of de eigenaar laat er zich weinig aan gelegen 
liggen. Veel zolders liggen vol met potentieel, maar zwij-
gend erfgoed... Dit versnipperde erfgoed is vanzelfspre-
kend bijzonder kwetsbaar. Gelukkig zijn er de jongste tijd 
initiatieven gegroeid die dit zogeheten zwerfgoed onder 
de aandacht brengen, bijvoorbeeld via erfgoeddataban-
ken op het net. Het kan om veel soorten erfgoed gaan: 
archiefstukken, geluidsfragmenten, filmpjes, objecten al 
dan niet in de publieke ruimte...

Een voorbeeld. Visitez les grands magasins Léonhard Tietz, 
Anvers: deze uitnodigende muurreclame prijkt sinds 
begin 20ste eeuw op de zijgevel van het KWB Sint-Ba-
volokaal aan de gelijknamige straat in Wilrijk. In 2010 
werd dit ‘muurbloempje’, een typisch voorbeeld van 
zwerfgoed, deskundig hersteld. Naar de genoemde grands 
magasins waarvoor het reclame maakt, zul je vergeefs op 
zoek gaan... Ze werden opgericht in 1901, toen de Duitse 
ondernemer Leonhard Tietz op de Meir zijn grand ma-
gasin vestigde, een filiaal van z’n modehuis, op de plaats 
waar nu de Inno staat. Een van Tietz’ succesproducten 
was de zogeheten canotier, een strohoed met een zwarte 
band. In Antwerpen werd die naar Tietz genoemd: ‘den 
tits’. Lang duurde het succes niet: na de Eerste Wereld-
oorlog stonden veel Duitse producten in een kwalijk 
daglicht... Maar toen in 1978 Willy Dupon van Café 
De Snor de Snorrenclub Antwerpen oprichtte en er een 
kostuum werd samengesteld, maakte ‘den tits’ - in het 
Engels: porkpie - daar deel van uit, samen met het zwarte 
vestje, de rode of blauwe stropdas, de witte broek en, ui-
teraard, de snor. Het is ook zo’n tits die bewaard wordt in 
het Archief, Documentatie- en Onderzoekscentrum van 
het Vlaams-nationalisme (ADVN), als aandenken aan de 
persoonlijke taalstrijd van Jozef Grote (zie ook p. 156). 

d e  b A n K  e n  h e T  e r F g o e d

Een van Antwerpens mooiste patriciërshuizen is het 
Osterriethhuis van bouwmeester Jan-Pieter van Baur-
scheit. Het wordt ook wel ‘Hotel van Susteren-du Bois’ 
genoemd, naar de opdrachtgevers. Het gebouw uit het 
midden van de 18de eeuw, op de hoek van de Meir en 
de Eikenstraat, is een typerend voorbeeld van de rococo 
in onze streken. Zijn huidige naam kreeg het van Ernest 
Osterrieth, die het pand in 1874 kocht.
Osterrieth was afkomstig uit Duitsland en vestigde 
zich na de openstelling van de Schelde met zijn firma 
in Antwerpen, zoals wel meer Duitse families deden in 
die periode. Toen het gebouw in 1937 met afbraak werd 
bedreigd, liet burgemeester Huysmans het beschermen. 
Na de Tweede Wereldoorlog en de bijbehorende schade 
kocht de toenmalige Bank van Parijs en de Nederlanden 
het en werd het gerestaureerd.
De Dexia Bank – nu Belfius Bank – bracht er een kunst-
collectie onder met vooral schilderijen en beeldhouw-
kunst uit de 16de en 17de eeuw. Belangrijke stukken 
zijn, naast de wandtapijten, onder meer twee schetsen van 
Rubens die in 1970 werden aangekocht: De Roof van de 
Sabijnse Maagden en De verzoening van de Sabijnen en de 
Romeinen.


Gezicht op de rede van Antwerpen, een indrukwekkend schilderij van robert 
Mols uit 1870, behoort tot de prachtige Belfius-kunstcollectie die in het 
osterriethhuis wordt bewaard © Belfius Bank
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Erfgoed in de straat: het Warenhuis tietz op de Meir wordt aangeprezen op een muurschildering uit 1914 in Wilrijk. Het warenhuis gaf zijn (Antwerpse) naam aan 
de strooien hoed die er werd verkocht: den tits. Mooie titsen, de echte naam van de platte strohoed luidt 'canotier', worden bewaard in het ModeMuseum, zoals dit 
exemplaar (t95/1906) uit 1900-1930. reklamedrukwerk prijst deze en andere hoeden voor heren aan © foto's ModeMuseum provincie Antwerpen, Wim Strecker
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Een blik op het beeldendepot van de stedelijke Antwerpse musea © Musea en Erfgoed Stad Antwerpen
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b e h o u d  e n  b e h e e r ,
e e n  h e l e  K u n ST

Erfgoed kan alleen maar erfgoed blijven als het bewaard wordt volgens de regels van de kunst. En dat ver-
onderstelt veel meer dan keurig opbergen.

Hoe ingewikkeld het allemaal is, wordt af en toe geïllustreerd door nieuws over een opzienbarende vondst in 
een museumdepot, archief of bibliotheek. ‘Iets vinden’, dat verwacht je op een zolder of een rommelmarkt, 
maar blijkbaar gebeurt het ook geregeld op plekken waar dingen doelbewust worden bewaard. Zo’n vondst 
zegt wat over de gigantische hoeveelheden erfgoed die worden bewaard. In dat bos raak je wel eens een 
boom kwijt.
‘Vinden’ hoeft echter niet te betekenen dat niemand afwist van het bestaan of de aanwezigheid van het 
kunstwerk, het object of het document. Misschien stond het netjes geregistreerd, maar is niemand er ooit 
naar komen zoeken. Misschien kende men het voorwerp wel, maar niet de ware betekenis of oorsprong er-
van. Misschien dacht men dat het verloren was gegaan, maar stond het honderd jaar op een verkeerde plaats 
in de rekken... Erfgoed blijft mensenwerk.
Of het nu om enkele tientallen stukken gaat of om honderdduizenden, een collectie beheren is een veelom-
vattende opdracht. Je moet precies weten wat je bezit en waar het is. Wie toegang heeft tot de collectie, moet 
die gegevens makkelijk kunnen opvragen. Een veilige bewaarplaats is een noodzaak, zodat niets fout gaat 
met de bewaarde objecten. En als dat toch gebeurt, moeten ze in de mate van het mogelijke hersteld kunnen 
worden. Bovendien is een goede collectiebeheerder kieskeurig. Je kunt immers niet alles bijhouden, zelfs 
niet binnen een welbepaald specialisme. Een collectie beheren betekent dan ook vaak: dingen oordeelkundig 
afstoten. Of hoe hebben toch niet altijd houden is.
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wAT  z I e n  w e  ( n I e T ) ? 

Veel collecties zijn als ijsbergen. Je krijgt er maar een klein gedeelte van te zien.
Het grootste deel zit verborgen in het depot. De reden daarvoor is eenvoudig: de collectie is te groot om alles 
te tonen. ‘Te groot’ kan betekenen dat er onvoldoende tentoonstellingsruimte is, maar evengoed dat niet 
alles past binnen het thema van de vaste tentoonstelling of dat met de volledige collectie geen overzichtelij-
ke, laat staan aantrekkelijke tentoonstelling op te bouwen valt. Bovendien is ‘bewaren’ een aparte museale 
taak, naast tentoonstellen. Er kunnen met andere woorden wetenschappelijke redenen zijn om bijvoorbeeld 
diverse erg gelijkende objecten te bewaren, maar daarom hoeven ze nog niet allemaal te worden getoond. 

Uiteraard zoeken erfgoedzorgers wel naar middelen om het publiek toch te laten kennismaken met zoveel 
mogelijk facetten van hun collectie. Dat kan door de vaste tentoonstelling op gezette tijden aan te passen, 
door geregeld tijdelijke thematentoonstellingen te organiseren, door stukken aan derden in bruikleen te 
geven, maar ook door delen van het depot toegankelijk te maken. De bezoeker krijgt dan niet alleen meer 
erfgoed te zien, maar ook een vollediger beeld van de museumwerking achter de schermen. Want ook die 
werking heeft de allures van een ijsberg.
Overigens is het niet alleen in musea drukker achter dan voor de schermen. In het publieke gedeelte van vele 
archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken is zelfs nauwelijks wat te zien van het actieve hebben en houden. 
Ook het omgekeerde doet zich voor: sommige musea, heemkringen en kerken tonen alles wat ze bezitten. 
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d e  M A S - I j S b e r g

Het beeld van de ijsberg krijgt duizelingwekkende pro-
porties als we de MAS-collectie bekijken – en vooral niet 
bekijken, omdat maar een fractie tentoongesteld wordt. 
De verzameling is zo groot dat voorlopig alleen benade-
rende aantallen bekend zijn. Verspreid over diverse depots 
bezit het MAS ruim 550 000 stukken. Daarvan worden 
er zowat 2100 getoond in de museumzalen. Gelukkig is 


Scheepsgereedschap van het MAS: deskundig opgeborgen © MAS I Museum aan 
de Stroom, foto’s Musea en Erfgoed Antwerpen


Dankzij het kijkdepot kan het MAS niet alleen een pak meer collectiestukken 
tonen, het is ook een zeer bevattelijke manier om bezoekers te informeren over 
de bewaaromstandigheden van erfgoed © MAS I Museum aan de Stroom, foto 
Filip Dujardin

er nog het kijkdepot. Dat bevat ongeveer 220 000 collec-
tiestukken. En als bezoeker krijg je er een idee van wat dat 
bewaren in de praktijk betekent. Bovendien laat het de-
pot zien dat het ontstaan en de ontwikkeling van de col-
lectie in grote mate te danken zijn aan de nooit aflatende 
ijver van verzamelaars met visie (zie ook hoofdstuk 2). 
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V e e l h e I d  e n  V e r S C h e I d e n h e I d

In andere musea is er geen sprake van een ijsberg. Het 
Rubenshuis en Museum Mayer van den Bergh tonen 
nagenoeg hun volledige collectie. Hetzelfde gebeurt ook 
in kleinere instellingen. Heem- en volkskundige musea 
zoals die van Deurne, Merksem, Wilrijk en de andere 
Antwerpse districten hebben een patent op gezellige ver-
zamelingen van ontelbare en zeer verschillende objecten. 
De oorzaak van die overvloed is dikwijls het gebrek aan 
ruimte en aan middelen voor een depot. Maar het gevolg 
is altijd een fascinerend geheel dat juist door zijn veelheid 
en verscheidenheid een scherp beeld geeft van een lokale 
gemeenschap of een tijdsgewricht.


De drukkerij en het woonhuis van het drukkersgeslacht plantin-Moretus bleven 
dankzij een zorgzame familie mooi bewaard. De collectiestukken worden er 
tentoongesteld, zoals in deze zaal met aardrijkskundige werken. Een doel van 
het collectiebeleid is onder meer alle drukwerken te verzamelen die ooit in dit 
huis zijn gemaakt © Museum plantin-Moretus / prentenkabinet , foto Stefan 
Dewickere 


De heemmusea van onder meer Lillo, Deurne, Merksem en Wilrijk: gezellige 
verzamelingen van zeer verscheiden erfgoed © foto's Wim Strecker, Ludo 
peeters en Lia Somers
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Ook in de meeste kerken is nagenoeg alles te bewonde-
ren wat er in bezit is, al wordt het gebruik van sommi-
ge objecten, zoals textiel, periodiek afgewisseld. In de 
Sint-Carolus-Borromeuskerk maakt een katrolsysteem 
het zelfs mogelijk om, afhankelijk van de periode in het 
liturgische jaar, te kiezen uit vier enorme altaarschilde-
rijen. Die bevinden zich achter het altaar in een grote 
reservebak, waarin vier diepe sleuven plaats bieden aan 
evenveel schilderijen. Twee van die kunstwerken zijn nog 
oorspronkelijk. 


Het enorme altaarschilderij 
van de Carolus-
Borromeuskerk kan 
dankzij een ingenieus 
katrolsysteem vervangen 
worden. De prachtige 
barokke kerk was een 
belangrijke inzet tijdens 
de Contrareformatie 
in Antwerpen © Sint-
Carolus-Borromeuskerk


Maria Cock, vrijwilliger in de Sint-Carolus-

Borromeuskerk, een van de zogenaamde 
Monumentale Kerken van Antwerpen 

© MAS | Museum aan de Stroom, 
foto Wim Strecker

●  M E E r  D A n  D E  M o E I t E  W A A r D

“Wat mij aantrekt in de zorg voor het erfgoed van de Sint-Carolus-Borromeus-
kerk, is het zinvol werken, samen met een grote groep van andere vrijwilligers 
en in een mooi kader, met spullen die meer dan de moeite waard zijn om goed 
beheerd en verzorgd te worden.”
Maria Cock is opzichter, gids en archivaris in de vroegere jezuïetenkerk. Ze 
nam ook de inventarisering van de kunstwerken voor haar rekening: onder 
meer schilderijen, reliekschrijnen en een unieke textiel- en kantcollectie. Maria 
is zuinig met woorden over haar vrijwillige inzet, des te guller met daden.


Liturgische gewaden, zoals deze kazuifel van de Sint-Carolus-Borromeuskerk, 
zijn vaak hoogstandjes van textielkunst. ze worden zorgvuldig bewaard en al 
naargelang de liturgische kalender uit de kast gehaald en gedragen © Sint-
Carolus-Borromeuskerk

Dat er in een katholieke kerk zoveel mogelijk wordt ge-
toond, heeft te maken met de functie van de objecten: tot 
‘lering en stichting’ van de gelovigen of tot verheerlijking 
van God en de heiligen. Die verheerlijking verantwoordde 
tegelijk de rijkelijke tooi. Sommige stukken zijn dan ook 
zo waardevol dat ze allang niet meer in de kerk worden 
getoond, maar in een museum of een beveiligde kerkschat-
kamer. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval in Sint-Paulus, 
Sint-Andries en sinds 2011 ook in de Sint-Jacobskerk.
De kerkelijke praal was een belangrijke inzet tijdens de Re-
formatie en de Contrareformatie. Maar ook vandaag nog 
worden omvang en aard van de religieuze erfgoedcollectie 
sterk bepaald door de geloofsovertuiging waaraan het be-
dehuis gewijd is. 
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Het wasbekken van de Imam-e-Bukhari moskee in de Everaertstraat © Atlas 
De moskee noor-Ul-Haram aan het Stuivenbergplein: sober ingericht © Atlas


De gebedstempel van de Antwerpse jaingemeenschap in Wilrijk: overvloedig gedecoreerd, vol met betekenissen © MAS I Museum aan de Stroom, foto Musea en 
Erfgoed Antwerpen

Zo zijn protestantse ker-
ken, synagogen en islami-
tische moskeeën veel sober-
der ingericht en men vindt 
er geen afbeeldingen van 
God, profeten of heiligen. 
Heel anders gaat het er aan 
toe in, op en om de jain-
tempel in Wilrijk. Dit stra-
lend witte gebouw bulkt 
van de decoraties, met zo-
wel abstracte en gestileer-
de figuren als beelden van 
mensen en dieren.
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De schatkamer van de Sint-Andrieskerk met het Scheepje van Amalfi, een 
zilveren reliekschrijn uit 1929 © Sint-Andrieskerk, foto Wim Strecker


De schatkamer van de Sint-pauluskerk © Sint-pauluskerk, foto Wim Strecker

S C hAT K A M e r S

Het kunstpatrimonium van de Onze-Lieve-Vrouweka-
thedraal is volledig geïnventariseerd en omvat meer dan 
2000 stukken. Daarvan zijn er veel te bewonderen door 
de bezoeker: “De kathedraal heeft geen schatkamer, ze is 
een schatkamer,” zo luidt het. De objecten die niet ge-
toond worden, bewaart men in een depot, verspreid over 
diverse ruimtes. In die lokalen wordt naar een constant 
klimaat gestreefd en zijn de opbergsystemen in de mate 
van het mogelijke aangepast voor de verschillende types 
objecten. Alle stukken worden geregeld gecontroleerd en 
er is een professioneel veiligheidssysteem. De kathedraal 
heeft binnen haar ploeg medewerkers een collectiebeheer-
der aangeduid, maar behoud en beheer zijn verantwoor-
delijkheden waarin elk personeelslid een rol speelt. 
In elk van de vijf Monumentale Kerken Antwerpen 
(MKA) - dat zijn behalve de Onze-Lieve-Vrouweka-
thedraal ook nog Sint-Andries, Sint-Jacob, Sint-Caro-
lus-Borromeus en Sint-Paulus - zijn ook vrijwilligers aan 
de slag die de kerkfabriek bijstaan bij het beheer van de 
grote kunstcollecties. De meesten zijn opgeleid in kunst-
wetenschappen of conservatie-restauratie. Samen vormen 
zij het MKA-collectieteam dat regelmatig samenkomt om 
het behoud en beheer van religieus erfgoed te bespreken 
en naar oplossingen te zoeken voor aspecten van inventa-
risatie, restauratiedossiers en bruiklenen. 
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prachtig textiel en edelsmeedwerk in de schatkamer van de Sint-Jacobskerk © Sint-Jacobskerk, foto Wim Strecker


prachtige attributen van het beeld van onze-Lieve-Vrouw van peys en Vrede in de Sint-Fredeganduskerk © Sint-Fredeganduskerk Deurne
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onder: uit het archief van het Falcontinnenklooster van Antwerpen: kaart van 
een hoeve in Lint, 1694 
Boven: veroordeling door de Berchemse vierschaar van Jacobus vander Veken 
tot opknoping aan de galg in 1760. De man werd beticht van diefstal van “kiekens, 
geldbeugels, zilveren broeksriemen,..., knopen ...

Slechts een paar voorbeelden van prachtige en interessante archiefstukken die 
veilig bewaard worden in het rijksarchief © rijksarchief Antwerpen


Archieven worden zorgvuldig bewaard in zuurvrij papier en dozen, zoals in 
deze compactuszaal van het Archief en Documentatiecentrum van het Vlaams 
nationalisme © ADVn, foto peter Maes

P e r  STr e K K e n d e  K I l o M e T e r

En dan zijn er de collecties die slechts met mondjesmaat 
aan individuele bezoekers worden getoond, of waarvan af 
en toe een minuscule fractie wordt tentoongesteld. We 
bedoelen het patrimonium van archieven en erfgoed-
bibliotheken. Tekenend is de manier waarop nogal wat 
instellingen de omvang van hun archief aanduiden: per 
strekkende kilometer. Op één rij gezet – wat ze gelukkig 
niet doen – zou het Antwerpse Stadsarchief ruim 24 kilo-
meter rekken in beslag nemen. In het Letterenhuis groei-
en onder meer de vele schrijversarchieven stilaan naar een 
gezamenlijke lengte van negen kilometer. Het Algemeen 
Rijksarchief Antwerpen bereikt straks zes kilometer. En 
in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bewaren 
ze ongeveer één miljoen boeken.
Natuurlijk is niet zozeer de omvang maar vooral de erf-
goedwaarde van die collecties belangrijk. Maar de om-
vang spreekt des te meer tot de verbeelding als we nagaan 
wat behoud en beheer in de praktijk betekenen. 
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w e e T  wAT  j e  h e bT

In een museumdepot, archief of bibliotheek is het onbegonnen werk voorwerpen, documenten of boeken 
terug te vinden als die niet behoorlijk geregistreerd zijn. Sterker: zonder registratie weet men amper wat er in 
huis is. Een tentoonstelling organiseren, archief beschikbaar maken voor onderzoek of zelfs maar een boek 
ter lezing aanbieden wordt dan onmogelijk.

Registreren is het in kaart brengen van de collectie. In een museum, bijvoorbeeld, krijgt elk object een 
nummer en worden er allerlei gegevens over genoteerd: datering, vervaardiger, materiaal, staat, afmetingen, 
inhoudelijke kenmerken, hoe het is verworven, waar het zich bevindt... Vroeger stond die informatie op een 
fiche, vandaag wordt er meer en meer digitaal geregistreerd, ook in kleinere musea en bij vrijwilligersver-
enigingen. Dat vergemakkelijkt de zoektocht via verschillende ingangen: je kunt bijvoorbeeld alle objecten 
van dezelfde aard, auteur, schenker of periode makkelijk terugvinden. Je kunt ook minder voor de hand 
liggende verbanden leggen of nieuwe verbanden ontdekken. Alle informatie die geregistreerd is, kan immers 
het startpunt of doel zijn van een zoektocht. Digitale registratie verbetert ook de communicatie tussen be-
waar- en onderzoeksinstellingen of met het publiek. Heel wat databanken zijn namelijk raadpleegbaar via 
het internet.
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Digitale databanken stellen erfgoedzorgers in staat hun collectie nauwkeurig 
te registreren. Hier gaat het om een digitale fiche met daarop een uitvoerige 
beschrijving van het befaamde en raadselachtige schilderij De Dulle Griet van 
pieter Bruegel de oude, uit de collectie van het Museum Mayer van den Bergh 
© foto Musea en Erfgoed Antwerpen


Collectiestukken, zoals dit scheepsgereedschap, worden zorgvuldig ingepakt 
en voorzien van een etiket met barcode, om een veilige verhuizing mogelijk te 
maken © MAS I Museum aan de Stroom, foto 's Musea en Erfgoed Antwerpen

w e e T  wAT  j e  V e r h u I ST

Het belang van digitale registratie werd extra in de verf 
gezet toen de collecties uit het voormalige Volkskunde-
museum, het Etnografisch Museum en het Nationaal 
Scheepvaartmuseum verhuisden naar het MAS en de 
nieuwe depots. Al wie ooit verhuisde, weet hoe snel een 
gebrek aan organisatie tot chaos kan leiden. De verhui-
zing van honderdduizenden waardevolle objecten was 
dan ook een enorme opdracht, maar ze werd uitstekend 
voorbereid en tot een goed einde gebracht.

De betrokken musea grepen de gelegenheid aan voor een 
indrukwekkende operatie digitaal registreren, waarbij al-
vast de belangrijkste gegevens over de te verhuizen ob-
jecten werden vastgelegd in de databank – voor kenners: 
een Adlib-databank. Meteen kreeg elk object ook een 
barcode, zodat het tijdens de verhuizing altijd en overal 
getraceerd en geïdentificeerd kon worden. Bovendien gaf 
de barcodescanner de precieze plaats van het voorwerp op 
de nieuwe locatie aan en werd vermeld in welke toestand 
het zich bevond bij vertrek. Eventuele verhuisschade kon 
dus onmiddellijk worden vastgesteld bij het uitpakken.
Gezien de tijdsdruk werden voorafgaand aan de verhui-
zing alleen basisgegevens geregistreerd. Die gegevens kun-
nen nu verder worden aangevuld door registrators, res-
taurateurs, inhoudelijke medewerkers enz. De databank 
is toegankelijk voor alle museummedewerkers en wordt 
dat op termijn ook voor het publiek. 
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●  D E  B A S I S  V A n  A L L E S

Bram Janssens werkt voor de dienst Collectiebeleid/Behoud en Beheer: het 
fundament van alle erfgoedzorg. Zonder een goed collectiebeleid is er geen 
verzamelbeleid, geen onderzoek en geen publiekswerking: “Concreet houd 
ik me bezig met het digitaal ontsluiten van collecties. Alle museumobjecten 
worden in kaart gebracht en digitaal geregistreerd. Hierdoor krijgen we een 
duidelijk beeld van welke objecten we bezitten, waar ze zijn, in welke staat ze 
zich bevinden… Registreren stelt ons niet alleen in staat de collectie beter te 
beheren: die collectie wordt via de databank ook geleidelijk toegankelijk voor 
iedereen.”
Depotbeheerder: zo mogen we Bram deels ook noemen: “In een depot worden 
vele duizenden objecten bewaard. Het is van groot belang dat we ze terug-
vinden en dat de bewaaromstandigheden goed zijn.” Bram is ook verhuisco-
ordinator: “Het registreren van collecties is belangrijk bij een verhuizing: we 
moeten weten wat we verhuizen en waar het terecht moet komen. Bij een 
verhuizing kun je al snel iets verliezen. Een goede registratie en standplaats-
beheer verhinderen dat. Daarnaast is verhuizen ook de ideale gelegenheid om 
objecten te reinigen, ze van een degelijke verpakking te voorzien en goed op 
te bergen.”
Bram ziet dagelijks objecten passeren, met elk een eigen verhaal: “De collecties 
waar ik mee werk, zijn heel gevarieerd en uitgebreid. Het is elke keer een nieu-
we uitdagingen om de objecten goed te bewaren en in kaart te brengen. De 
voorwerpen vertellen een verhaal dat tot 3000 jaar teruggaat. Die tijdsfactor 
maakt het boeiend: je komt dingen, gebruiken of kunstvormen tegen die we 
nauwelijks nog kennen en je leert altijd iets bij.”


Bram Janssens is verantwoordelijk voor de 

collectieregistratie en voor het kijkdepot van 
het MAS © MAS I Museum aan de Stroom, 

foto Wim Strecker

n u M M e r  1

De ‘pseudo-Isis van Antwerpen’ was het allereerste col-
lectiestuk dat ooit ingeschreven werd door de stedelijke 
musea. Het draagt dan ook het inventarisnummer 1. Dit 
beeld heeft een lange maar boeiende geschiedenis achter 
de rug en biedt nog steeds stof tot discussie. Het zou rond 
1750-1760 gevonden zijn in de kelder van het Reuzen-
huis, binnen het toenmalige Burchtgebied aan het Steen. 
Het Reuzenhuis was toen waarschijnlijk bewoond door 

Jean-Marie Michel Gasparoli, kanunnik van de kathe-
draal en antiekverzamelaar. Hoe en wanneer het beeld in 
Antwerpen kwam, is nooit duidelijk geworden. Mogelijk 
was het Gasparoli zelf die het importeerde uit Italië. 
Baron Jean-Joseph de Witte schonk het in 1841 aan de 
stad. In die 19de eeuw al begon men sterk te twijfelen 
aan de identificatie als Isis, de vrouw van de Egyptische 
godheid Osiris. Maar merkwaardig genoeg kwam men 
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pas in de jaren 1960 tot de vaststelling dat het niet om 
een vrouwenbeeld ging maar om de torso van een man 
uit de 27ste Perzische dynastie met daarop het hoofd van 
een vorst uit de circa 400 jaar recentere Ptolemeïsche dy-
nastie. Wie verantwoordelijk was voor dat plakwerk en 
wanneer het gebeurde, is vooralsnog een raadsel. 

Elke verzameling heeft zo haar eerste stuk, waar het al-
lemaal mee begon. Of toch een stuk dat als eerste werd 
geregistreerd. Toen in 1836 de kunstcollectie van de Bur-
gerlijke Godshuizen, een voorloper van het OCMW, aan 
inventarisatie toe was, werd het schilderij Weesmeisje van 
Cornelis de Vos geregistreerd als nummer 1 van wat later 
het Maagdenhuismuseum zou worden. 
De maquette van het passagiersschip Belgenland was dan 
weer het eerste collectiestuk van het voormalige Scheep-
vaartmuseum. 


Het allereerste collectiestuk – inventarisnummer 1 – van het voormalige 
oudheidkundig Museum van Antwerpen (ondertussen het MAS) is een 
mannentorso uit de 27ste perzische dynastie. Het gaat om een pseudo-Isis © 

MAS I Museum aan de Stroom

Deze maquette van het passagiersschip Belgenland werd door de voorzitter van 
de red Star Line, de heer Mitchell, in 1925 aan de stad Antwerpen geschonken 
voor het Scheepvaartmuseum in wording © MAS I Museum aan de Stroom, foto 
Musea en Erfgoed Antwerpen 


... wat blijkt uit deze briefwisseling tussen de red Star Line en het toen (1925) 
toekomstige Scheepvaartmuseum © red Star Line Museum
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d r o M e n  M A g

Het Isisbeeld brengt ons bij een belangrijk voordeel van 
digitale registratie: de raadpleging online. Het beeld zou 
gevonden zijn in het Reuzenhuis. Wie daar meer van wil 
weten, kan van thuis uit gigantisch veel informatie verza-
melen. Online raadpleegbare digitale registratie maakt het 
immers mogelijk verder te zoeken op ‘Reuzenhuis’. Dat 
brengt je in de Matte(n)straat, dus in het oude Burcht-
gebied waar de stad ontstond. Een link naar Archeoweb 
Antwerpen toont de archeologische vondsten in die Mat-
testraat. Maar er is ook een verwijzing naar de geschiede-
nis en de bewoners van het Reuzenhuis. Zo kom je bij de 
middeleeuwse Duitse Orde of bij architect Van Baurscheit 
de Jonge en de nog steeds zichtbare bijdrage die hij en zijn 
vader leverden aan de luister van Antwerpen...

Nadat Gasparoli en zijn mysterieuze Isis het Reuzenhuis 
verlieten, speelde het pand een rol in de havengeschie-
denis: als magazijn, suikerraffinaderij en ‘stoomrijstpel-
derij’, zo blijkt. Maar vergeten we evenmin de link naar 
‘objecten’, zoals bewaard gebleven gevelornamenten en 
afbeeldingen van het huis. De afbeeldingen zijn terug 
te vinden op de onlinedatabank van het Prentenkabi-
net, waar ze worden bewaard. En ja, ook daar gaat een 
wereld open, met onder meer het oeuvre van tekenaar 
Jozef Linnig. Dan duikt weer een ander verhaal op. Het 
Reuzenhuis brandde af in 1856, maar op de wereldten-
toonstelling van 1864 was er een replica van te zien. Bij 
de ontmanteling van de tentoonstelling werd dat gebouw 
steen voor steen afgebroken en vervolgens in Bornem 
heropgebouwd. Het staat er nog... 


Het zogenaamde reuzenhuis, Huis der Duitse ridders, op een prent (1840-
1860) van Jozef Linnig © Museum plantin-Moretus / prentenkabinet - Unesco 
Werelderfgoed

Dit voorbeeld, gebaseerd op het HERA-project dat in 
hoofdstuk 1 werd voorgesteld, maakt duidelijk dat digi-
tale registratie enorme mogelijkheden biedt om verban-
den te leggen en erfgoed in zijn context te plaatsen. In 
de wetenschap dat steeds meer kleine erfgoedorganisaties 
vastbesloten zijn ook de digitale weg op te gaan, kunnen 
Antwerpenaars stilaan beginnen dromen van een fantas-
tische historische ervaring, aangeboden door een netwerk 
van musea, archieven, onderzoeksinstellingen, heemkrin-
gen en dies meer.
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Deze 19de-eeuwse gravure van Jozef Linnig biedt een zicht op de verdwenen 
Mattenstraat, met op de hoek de Vierschaar © Museum plantin-Moretus / 
prentenkabinet - Unesco Werelderfgoed


tijdens archeologische opgravingen in de oude Burchtzone kwamen 
spectaculaire resten van middeleeuwse houten woningen uit de 10de tot 12de 
eeuw aan het licht. © Dienst Archeologie Stad Antwerpen


De voet van een wijnglas uit de 16de eeuw, opgegraven tijdens de 
werkzaamheden voor de rechttrekking van de Scheldekaaien, eind 19de eeuw 
© MAS I Museum aan de Stroom


zicht op de Mattenstraat met op de achtergrond de Sint-Walburgiskerk. Een 
simulatie op basis van het HErA-onderzoek door de Artesis Hogeschool 
Antwerpen, departement Architectuurwetenschappen © Artesis Hogeschool 
Antwerpen

De combinatie van verschillende erfgoeddisciplines en -collecties maken 
verhalen en plekken - zoals die van de oude Burchtzone - stukje bij beetje 
vollediger. 
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A l l e S  VA n  wA A r d e  I S 
w e e r l o o S

Zet u schrap! Brand, overstroming, storm, instorting, transportongevallen, te veel licht, verkeerde tempe-
ratuur, verkeerde luchtvochtigheid, luchtvervuiling, stof, chemicaliën, inktvraat, roest, papieraantasting, 
insecten en ander ‘ongedierte’, schimmels, ondeskundige reiniging of behandeling, gebrek aan onderhoud, 
technische problemen met of veroudering van digitaal erfgoed of digitaal bewaarde kopieën, het uit elkaar 
trekken van wat bijeen behoort, blootlegging van archeologische vondsten, vandalisme, diefstal, verlies, 
oorlog of aanslagen... Tot zover een erg algemene opsomming van wat zoal fout kan gaan met erfgoed. En 
we zijn nog niet klaar: ook immaterieel erfgoed – verhalen, tradities, ambachtelijke kennis – is in gevaar: het 
dreigt simpelweg te verdwijnen, wegens onbekend bij de jonge generaties.

Erfgoed bewaren is een grote verantwoordelijkheid. Vaak gaat het om unieke en kwetsbare stukken. Schade 
moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom zijn depots en tentoonstellingsruimtes met een goe-
de beveiliging en klimaatregeling een must. Maar schadepreventie mag daar niet ophouden. Het bekendste 
voorbeeld zijn de kerken. Dat zijn geen tentoonstellingsruimtes, maar ze bulken vaak wel van waardevol erf-
goed. Toch zijn de bedreigingen er veelvuldig. Maar de kunstwerken weghalen uit de context en het milieu 
waar ze soms al eeuwen vertoeven, is evenmin probleemloos. Ook voor heemkringen en andere erfgoedver-
enigingen is het een hele uitdaging om hun collecties te beveiligen zoals ze dat zelf zouden willen. Bovendien 
vragen preventie en beveiliging een grote deskundigheid en voortdurend wetenschappelijk onderzoek. De 
strijd om de weerloze waarden te vrijwaren is dus moeilijk en houdt bovendien nooit op.
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o n d e r  d A K  o F  n I e T

De stedelijke musea van Antwerpen hebben meerdere 
gezamenlijke depots, waaronder het Hessenhuis en het 
centrale depot op de Luchtbal. Bovendien beheren de 
meeste musea een eigen depot. Alles bij elkaar bewaren 
en registreren de stedelijke depotmedewerkers zowat 
700 000 objecten.
Behalve in het MAS zijn de depots niet toegankelijk voor 
het publiek. Dat helpt om de objecten zo goed mogelijk 
te bewaren. Weinig licht en het juiste klimaat – ongeveer 
20 graden Celsius en 50% relatieve vochtigheid – zorgen 
ervoor dat de objecten niet verkleuren, barsten of be-
schimmelen. Veel objecten worden ook zuurvrij verpakt 
of extra afgeschermd tegen stof en licht. Elk stuk draagt 
een nummer en heeft een vaste plaats in het depot. Alle 
informatie erover wordt opgeslagen in het digitale regis-
tratiesysteem.
Maar niet elk stuk kan in een zuurvrije doos worden 
gestopt, denk maar aan het buitengebeuren van de 
MAS-collectie: het Maritieme Lint met de boten en 
scheepjes naast het Steen, de Boeienweide op Linkeroe-
ver, de indrukwekkende kranenverzameling... Hier zijn 
heel andere behoudsmaatregelen aan de orde.


Sloepen in het Maritiem park van het 
MAS langs de Schelde 
© MAS | Museum aan de Stroom, foto 
Musea en Erfgoed Antwerpen

Erfgoed in open lucht is kwetsbaar want onderhevig aan gevaren zoals zure 
regen, duiven, ...


De collectie havenkranen aan 
de rijnkaai, waarvan sommige 
beschermd zijn als monument 
© MAS | Museum aan de Stroom, foto 
Musea en Erfgoed Antwerpen


Beelden in openlucht: Willem Elsschot en Jacob Jordaens. Voor de poetsploeg 
‘Beeld in de Stad’ een continu gevecht tegen de elementen en de duiven
© Middelheimmuseum / Beeld in de Stad
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d I g I TA l I S e r I n g :  e e n  o P l o S S I n g 

Archief wordt zoveel mogelijk ter beschikking gesteld van 
onderzoekers, professionelen en amateurs. Maar dat bete-
kent wel dat het erfgoed geregeld blootstaat aan klimaat-
veranderingen, licht, beweging, aanraking, manipulatie 
enz. Het doel waarvoor we het bewaren is dus tegelijk 
een bedreiging voor het voortbestaan. Onder meer in het 
Letterenhuis weten ze daar alles van. Daarom gaan ze er 
over tot digitalisering. Voorbeelden zijn de handschriften 
met poëzie en kort proza van Paul van Ostaijen en ook 
alle foto’s over hem. Digitale kopieën van deze documen-
ten kunnen nu in alle veiligheid op het computerscherm 
worden bekeken. En – bijkomend voordeel – dankzij de 
online database Agrippa kan dat ook vanuit de luie stoel, 
thuis. Ook filmbeelden blijven dankzij digitalisering op 
een goede manier bewaard.


Het digitaliseren van oude filmbanden is een veilige manier om ze goed te bewaren. Deze still komt uit een film van 1919 met beelden van de eerste naoorlogse nationale 
Feestdag. op de Meir defileren militairen en burgers. Enkele beelden zijn met de hand ingekleurd.


op 8 november 1926 komt de Fylgia toe in Antwerpen, met aan boord prinses 
Astrid. De publieke omhelzing van de prinses en prins Leopold is deel geworden 
van het (Antwerpse) collectieve geheugen. Dit is een still uit een film. Filmbanden 
zijn zeer kwetsbaar en de restauratie ervan is zeer moeilijk. 
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d I g I TA l I S e r I n g :  e e n  P r o b l e e M 

Niet alleen erfgoedbewaarders stappen over naar digita-
lisering. Ook vele makers van erfgoed, zoals schrijvers, 
grafici, fotografen, cineasten of archiefvormers, zweren 
bij de nieuwste ICT-snufjes. Zij produceren ‘digital-born 
erfgoed’, erfgoed dat alleen in digitale vorm bestaat.

Een van de problemen daarbij is dat het nieuwste snufje 
van enkele jaren geleden intussen al verouderd – of mis-
schien moeten we zeggen: erfgoed – kan zijn. Hard- en 
software evolueren razendsnel en de nieuwe systemen zijn 
heel gauw niet meer compatibel met de oude. Enkele 
decennia geleden was er het probleem dat informatie op 
analoge dragers steeds moeilijker bekeken of beluisterd 
kon worden omdat de benodigde toestellen verdwenen – 
cassetterecorders, videospelers, pick-ups... –, nu hebben 
we al moeilijkheden om floppydisks van tien jaar geleden 
weer aan de praat te krijgen. Ze passen domweg niet meer 
in onze computers, ze werken niet meer op de software 
van vandaag of, nog erger, de informatie die erop stond 
is verdwenen. Dit is dus zowel een ontsluitings- als een 
bewaringsprobleem.
Toen het archief van Herman de Coninck in het Let-
terenhuis terechtkwam, bleken daar 200 verouderde 
floppy’s bij te zitten, met brieven, gedichten, essays enz. 
Intussen zijn al deze data overgezet naar hedendaagse sys-
temen en dragers. Dit wordt duidelijk een bijkomende 
taak voor alle archiefinstellingen en andere erfgoedorga-
nisaties. Maar er is geen keus, wie zijn zaakjes niet tijdig 
kopieert, kan zijn digitale geheugen vergeten. Het bewa-
ren van digital-born erfgoed, digitale kopieën of digitale 
informatie over erfgoed veronderstelt een permanente 
waakzaamheid. 


Kan iemand dit straks nog lezen? Door de constante technologische 
ontwikkelingen ontstaan nieuwe digitale dragers die razendsnel verouderen 
en daardoor onleesbaar dreigen te worden © Familiekunde Vlaanderen/
Antwerpen


onder meer het archief van schrijver Herman de Coninck confronteerde het 
Letterenhuis met de ‘tijdelijke’ leesbaarheid van zogenaamd digital-born archief 
© Letterenhuis, foto Manteau - rikkes Voss



D e  C o l l e c t i e  A n t w e r p e n  |  E e n  p o r t r e t

196 197

●  p L I C H t  E n  r o E p I n G

Elviera Velghe is directeur van het FotoMuseum Provincie Antwerpen. Samen 
met een veertigtal medewerkers beheert ze ruim 300 000 museumobjecten: 
circa 280 000 foto’s, 30 000 camera’s, boeken, archieven van fotografen en 
allerlei andere dingen die met fotografie te maken hebben. Via tentoonstel-
lingen, de museumshop, de bibliotheek en workshops brengen zij dat alles 
dichter bij het publiek. En uiteraard vraagt ook het vijf verdiepingen tellende 
gebouw op het Zuid de nodige zorg.
De tot buiten de landsgrenzen bekende collectie geeft de geschiedenis van 
onze beeldcultuur weer. In tijden waarin die beeldcultuur allesoverheersend is, 
wordt ook de geschiedenis ervan erg belangrijk . Elviera: “Ik zie het dan ook 
als mijn plicht en roeping het FotoMuseum verder te blijven ontwikkelen als 
een succesrijk en waardevol cultuurinstituut waar elke bezoeker zijn of haar 
gading vindt, waar de expertise over fotografie geconcentreerd is en waar het 
leuk is om te werken.”


Elviera Velghe, directeur van het 

FotoMuseum © MAS I Museum aan de 
Stroom, foto Wim Strecker

V e r d w I j n e n d  e r F g o e d

Hoe bewaar je wat vanzelf verdwijnt? In de fotografie 
alleen al vertonen alle ooit uitgeprobeerde procedés be-
houdsproblemen: de drager of de gebruikte producten 
worden aangetast en het beeld verdwijnt stilaan. Het Fo-
toMuseum bestudeert en behandelt zulke problemen in 
een eigen restauratieatelier. Een van de zorgenkinderen 
is de ‘daguerreotypie’, een 19de-eeuws procedé, waarbij 
het beeld rechtstreeks werd vastgelegd op een koperen 
plaatje met een spiegelend laagje zilver. Om dit beeld te 
bekijken spiegel je de plaat tegen een zwart oppervlak. Als 
een daguerreotypie vergaat, is de foto voor altijd verloren, 
want er is geen negatief om het beeld te reproduceren. 
Conservatie en restauratie zijn dus uiterst belangrijk, 
want alleen maar digitaliseren redt wel het beeld maar 
niet het oorspronkelijke fotografische erfgoed.

Het FotoMuseum staat ook andere erfgoedinstellingen 
bij die worden geconfronteerd met conservatie- of res-
tauratieproblemen rond fotografie. Deze solidaire net-
werking is van groot belang, want zowat elke erfgoedbe-
heerder bezit wel een fotocollectie waarvan de bewaring 
zorgen baart. 
Erfgoed kent overigens wel meer verdwijntrucs.
Fotografie is maar één voorbeeld. Ook perkament, papier, 
textiel, hout, leder en zelfs sommige metalen kunnen in 
het niets verdwijnen als ze niet goed worden bewaard en 
geconserveerd.
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Vie intérieur, een foto uit ca. 1935 van Fernand Demeunier. Foto’s behoren tot 
het meest kwetsbare erfgoed omdat de beelden dreigen te vervagen en te 
verkleuren © FotoMuseum provincie Antwerpen


Familieportret Wettstein uit 1925 © FotoMuseum provincie Antwerpen
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C A l A M I T e I T e n 

Veel Antwerpenaars herinneren zich nog de brand in de Sint-Pauluskerk en recenter in de Sint-Carolus-Bor-
romeuskerk. En de afgelopen tien jaar liepen twee musea ernstige waterschade op. Voorbeeldige bewaring 
en preventie kunnen duidelijk niet helemaal verhinderen dat het op een of andere manier grondig fout gaat. 
Wie erfgoed bewaart, moet dus ook op het ergste voorbereid zijn. Een bijkomende moeilijkheid is dat veel 
collecties thuishoren in een historisch gebouw, waar de risico’s groter zijn dan in een modern museum en 
waar preventieve maatregelen moeten worden afgewogen tegen respect voor het monument. Brandwerende 
deuren, sprinklersystemen, veiligheidsglas en dergelijke, het zijn niet altijd vanzelfsprekende ingrepen, maar 
ze kunnen wel veel ellende voorkomen.

Als schade niet slechts één object maar zowat de hele collectie treft, spreken we van een calamiteit, een duur 
woord voor ramp. Een rampenplan voor een kerk, een museum en dergelijke heet dan ook een calamitei-
tenplan. 
Niet alle calamiteiten gaan gepaard met spektakel en blauwe flikkerlichten. Sommige ontstaan langzaam en 
stil en zijn amper zichtbaar. Tenzij er systematisch gecontroleerd en preventief opgetreden wordt, kunnen 
verzuring, foxing, inktvraat, schimmels of ongedierte hun verwoestende werk soms langdurig ongezien 
voortzetten. Daardoor kan ook die schade rampzalige proporties aannemen. En dan is er het geweld van 
oorlog en bezetting, hier te lande gelukkig allang verleden tijd maar de gevolgen halen nog altijd het nieuws. 
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Bij de brand in de Sint-Carolus-Borromeuskerk in 2009 werden de vloeren van 
de galerijen in de zijbeuk, net als een deel van de bepleisterde cassetteplafonds 
eronder, beschadigd. Het calamiteitenplan voorkwam erger © Stad Antwerpen 
patrimoniumonderhoud, foto Daniëlle Van de Vloet


De toren van de Sint-pauluskerk met een neergestorte en gedeeltelijk gesmolten 
klok bij de brand in 1968 © Sint-pauluskerk - Archief

r A M P e n  P l A n  j e  n I e T,  o F  To C h ? 

Op zondag 1 september 2009, om zeven uur ‘s ochtends, 
gaat het brandalarm af in de Sint-Carolus-Borromeus-
kerk. De brandweer krijgt het vuur snel onder controle 
en de schade blijft al bij al beperkt. Enkele steunbalken 
van een gaanderijvloer zijn doorgebrand, maar de kunst-
werken lopen geen brand- of waterschade op, sommige 
wel roetschade. Antwerpen ontsnapt aan een ramp en dat 
is mede te danken aan het calamiteitenplan voor de mo-
numentale kerken. 

Een calamiteitenplan bevat naast preventieve maatregelen 
voor de veiligheid van personen, gebouwen en collectie, 
ook procedures die in geval van ramp de schade moeten 
beperken door efficiënt en doeltreffend op te treden. Ui-
teraard ontstaat zo’n plan in nauwe samenwerking met de 
hulpdiensten.
Dankzij dit plan weet elke betrokkene precies wat hem of 
haar te doen staat. Zo is vooraf een crisismanager aange-
steld voor de redding van de kunstwerken, en een prio-
riteitenlijst geeft aan welke stukken het eerst weggehaald 
moeten worden als dat nodig blijkt. Maar er zijn ook sub-
tielere details. In de Caroluskerk, bijvoorbeeld, moesten 
de 18de-eeuwse restauratieontwerpen van Jan Pieter van 
Baurscheit de Oude worden verwijderd omdat het kli-
maat in de kerk langdurig vochtig dreigde te blijven na 
het blussen. Papier is erg gevoelig voor vocht.
De waarde van een calamiteitenplan wordt meteen dui-
delijk voor wie zich de – weliswaar zwaardere – brand in 
de Sint-Pauluskerk herinnert. Omwonenden en parochi-
anen riskeerden in 1968 hun leven om de kunstwerken 
te redden, maar niemand kon hen vertellen wat precies 
moest gebeuren of hoe eraan te beginnen. Een ramp plan-
nen... dus toch geen gek idee. 



D e  C o l l e c t i e  A n t w e r p e n  |  E e n  p o r t r e t

200 201


Een calamiteitenplan bevat een overzicht van schilderijen, beeldhouwwerken en andere stukken uit de collectie die het eerst in veiligheid moeten worden gebracht als 
er zich een ramp voordoet. Een aantal voorbeelden:
Een zilveren chrismatorium uit circa 1600 in de Sint-Jacobskerk © Sint-Jacobskerk
Schatten uit de Sint-Andrieskerk: het zilveren reliekschrijn van de 36 Heiligen door J. Verschuylen en J.B. De Cuyper, uit 1845, en een van de 12 gouden gewaden met 
medaillons in goudreliëfborduursel en zijde (1903) © Sint-Andrieskerk
De Kruisafneming van rubens uit de onze-Lieve-Vrouwekathedraal © onze-Lieve-Vrouwekathedraal
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●  M E t  E E n  G o E D  G E V o E L  n A A r  H E t  W E r K

Erfgoed is ook wel eens het slachtoffer van zijn populariteit. Publieke belang-
stelling kan risico’s inhouden. Een ongeluk is gauw gebeurd en, nog erger, 
diefstal en vandalisme vallen niet uit te sluiten. En als er heel veel volk op het 
erfgoed afkomt, kan dat zelfs minder gunstige gevolgen hebben voor de bewa-
ringsomstandigheden.
Erfgoedbewakers spelen een bijzonder belangrijke rol bij het in goede banen 
leiden van het bezoekersenthousiasme. Ze zijn er ook wel om een oogje in 
het zeil te houden zodat er niets fout gaat, maar de echte erfgoedbewaker wil 
er in de eerste plaats zijn om de bezoekers te helpen. Zo’n vakman is Assad 
Benmeseoud.

Als MAS-erfgoedbewaker draagt Assad zorg voor een vriendelijke ontvangst 
van de bezoekers en voor de veiligheid van het tentoongestelde erfgoed en van 
alle mensen in huis. “’s Ochtends open ik een van de museumzalen. Ik activeer 
de multimedia en controleer of alles in orde is. Verder op de dag neem ik om 
het uur een andere zaal onder mijn hoede.” Die beurtrol brengt afwisseling 
en houdt het oog scherp. Want als suppoost moet je voortdurend waakzaam 
blijven. Je moet bijvoorbeeld voorkomen dat iemand de zaal binnenstapt met 
een tas, rugzak of paraplu. En je moet ook de geringste defecten of problemen 
direct signaleren, zodat actie kan worden ondernomen. 


Erfgoedbewaker Assad Benmeseoud: 

voortdurend waakzaam zijn, een ongeluk is 
gauw gebeurd © MAS, foto Wim Strecker


In 1621 voltooien peter paul rubens en zijn medewerkers 39 plafondschilderijen in de Sint-Carolus-Borromeuskerk, de grootste religieuze opdracht die hij ooit 
realiseerde. Door een blikseminslag op 18 juli 1718 brandt een groot deel van de kerk af. Alleen de gevel, de toren, de apsis met het hoofdaltaar en beide zijkapellen 
komen er ongedeerd uit. Maar van het schip met de kostbare marmeren zuilen blijft niets over. Het ergste is het verlies van de 39 plafondschilderijen van rubens. 
Deze twee schetsen zijn van de hand van de virtuoze plafondschilder Jacob De Wit, een bewonderaar van rubens, die de schilderingen van de meester kopieerde.  
Links een afbeelding van Lucia, rechts een schets van Lucifer © Museum plantin-Moretus / prentenkabinet - Unesco Werelderfgoed
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e e n  ST I l l e  C ATA STr o F e 

Onder meer in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Consci-
ence zijn medewerkers permanent bezig documenten uit 
de periode 1840-1950 op microfilm te kopiëren. Ze zijn 
niet alleen: wereldwijd is in bibliotheken en archieven een 
reddingsoperatie aan de gang, een gevecht tegen een stille 
catastrofe die in het beste geval enigszins vertraagd kan 
worden, maar niet verholpen. Stapels papier uit de ver-
melde periode worden bruin en verpulveren uiteindelijk. 

De enige uitweg is de inhoud tijdig trachten te kopiëren.
Het probleem ontstond toen de papierproducenten hout-
pulp als grondstof begonnen te gebruiken, bij gebrek aan 
voldoende lompen om aan de toenemende papiervraag 
te voldoen. Na verloop van tijd bleek echter dat de hout-
pulp een vernietigende reactie aanging met de chemische 
producten die dienden om het papier te versterken en wit 
te maken. 
Maar waarom dan kopiëren op microfilm en niet meteen 
digitaliseren? De reden is simpel: zonder ongelukken 
blijft microfilm minstens 300 jaar bruikbaar. Voor digita-
le bestanden is die levensduur momenteel nog veel korter 
en niet gegarandeerd. Bovendien is er altijd het risico van 
compatibiliteitsproblemen met nieuwe soft- en hardware. 
De keuze voor een reddingsoperatie op microfilm bete-
kent echter niet dat de erfgoedbibliotheek de voordelen 
van digitale dragers niet ziet. Er worden zelfs meer dan 
ooit ook documenten (uit alle periodes) gedigitaliseerd. 
Getuige daarvan de digitale bibliotheek, die overigens 
ook links aanbiedt naar publicaties die elders al werden 
gedigitaliseerd. Met de ontzaglijke taak die men voor de 
boeg heeft, is niemand uit op dubbel werk. 


om kwetsbare papieren stukken te beschermen tegen schade worden veel 
documenten op microfilm gekopieerd, een veel toegepaste ‘behandeling’ in 
archieven en documentatiecentra © Familiekunde Vlaanderen/Antwerpen
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Een stille catastrofe: schimmelvorming op papier © KBC - rockoxhuis
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d e  h e r ST e l d I e n ST

Wat het erfgoed ook overkomt, een rampzalig ongeval of alleen maar de tand des tijds die rustig knaagt, 
allerlei specialisten staan klaar om het te conserveren of te restaureren. In een stad als Antwerpen, met haar 
enorm historisch patrimonium aan kunst en ander cultureel erfgoed, hebben deze conservators-restaura-
teurs de handen vol met een werk dat evenveel geduld vraagt als het uiteindelijk voldoening geeft.

Conservatie bestendigt de bestaande toestand en probeert toekomstig verval te voorkomen of te vertragen. 
Een voorbeeld is de kogge die in Doel werd opgegraven. Restauratie gaat terug naar een vroegere toestand: 
eventueel tracht men de oorspronkelijke staat zo goed mogelijk te benaderen, maar heel vaak probeert men 
de toestand te herstellen zoals die was voor er schade of een andere ongewenste wijziging werd aangebracht. 
Dat kan ook een vroegere restauratie zijn die niet meer voldoet aan de huidige normen.

Conserveren en restaureren zijn professionele vaardigheden die een grote technische en wetenschappelijke 
kennis vergen. Heel wat restauraties vragen bovendien een uitmuntende ambachtelijke bedrevenheid. Al 
snel is restaureren dan ook een kwestie van teamwerk en zelfs van samenwerking tussen diverse weten-
schappelijke instellingen. Restauraties zijn fascinerende ondernemingen die dikwijls aanleiding geven tot 
bijkomende kennis of zelfs spectaculaire ontdekkingen. De belangstelling ervoor is groot. Daarom worden 
ze steeds vaker voor het oog van het publiek uitgevoerd.
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o n d e r  d e  M I C r o S C o o P

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwer-
pen heeft een eigen restauratieatelier. De voorbije tien 
jaar werden daar een tachtigtal schilderijen aangepakt, 
onder meer van Rogier van der Weyden, Jan van Eyck, 
Titiaan, Frans Hals, Rubens, Quinten Metsijs en Ensor. 
Sinds 2001 is onder meer Hans Memlings Christus met 
zingende en musicerende engelen aan de beurt, drie indruk-
wekkende panelen uit een retabel dat ooit nog veel groter 
was maar deels verloren ging. 
De conservatie en restauratie heeft een dubbel doel: de 
drie werken stabiliseren en ze weer tot hun recht laten 
komen. Aanvankelijk gebeurde dat onder de ogen van de 
bezoekers, maar nu het museum gesloten is voor verbou-
wing, zal het werk wellicht achter de schermen worden 
voltooid.
Aan de restauratie ging een grondig wetenschappelijk 
onderzoek vooraf, onder meer met röntgenstraling, infra-
rood en ultraviolet licht. Dat leverde informatie op over 
de toestand van de originele verflagen, de schildertech-
niek, de ondertekening, de oplosbaarheid van vernislagen 

 
De restauratie van Hans Memlings Christus 
met zingende en musicerende engelen door het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. 
restauratrice Lizet Klaassen van het KMSKA legt een 
van de panelen van Memling onder de microscoop 
© Lukas - Art in Flanders VzW / Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen, foto Hugo 
Maertens 

en overschilderingen. De conditie van de panelen werd 
fotografisch vastgelegd. Tijdens de restauratie zelf werd 
de verflaag geconsolideerd, het hout waar nodig behan-
deld en weer in staat gesteld te krimpen of uit te zetten. 
Door de vroegere bevestiging op een ‘parket’ kon dat niet, 
waardoor de panelen riskeerden te barsten. De laatste 
stap is de verwijdering van niet-originele vernislagen en 
verkleurde retouches, een uiterst delicaat werk dat deels 
onder de microscoop gebeurt. 
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●  E E n  p r I V I L E G E

Gwen Borms werkt sinds 2000 als restauratrice in het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen. Museum open of dicht, voor haar zijn het 
altijd drukke tijden. Werken die in bruikleen gaan of intern worden tentoon-
gesteld, krijgen een grondige controle, worden afgestoft, eventueel gefixeerd en 
heringelijst. Bijkomende behandelingen zijn vaak oppervlaktereinigingen, het 
verbeteren van oude vernislagen of het aanbrengen van retouches. 
Gwen Borms: “Restauraties kunnen een nieuwe kijk geven op een kunstwerk. 
Ze maken soms dingen zichtbaar die we niet wisten. Het terugbrengen van een 
kunstwerk naar zijn origineel bedoelde toestand is een spannende zoektocht. Je 
leert het werk, de materie en de kunstenaar begrijpen. Een restaurateur creëert 
een band met het werk dat hij restaureert. Maar los van deze fascinatie is het 
conserveren van een collectie als die van het KMSKA ook een pure noodzaak. 
Het gaat om belangrijk erfgoed en ik mag hopen dat ook mijn kleinkinderen 
het nog zullen kunnen bewonderen. Het is dan ook een privilege om aan zo’n 
collectie te mogen werken.”


restauratrice Gwen Borms, verbonden 
aan het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, oog in oog met één van de door 

haar gerestaureerde schilderijen © MAS I 
Museum aan de Stroom, foto Wim Strecker
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De vondst in 2000 van de kogge is van Europees belang. Specialisten buigen 
zich over de conservatie van het hout © Vlaams Instituut voor het onroerend 
Erfgoed - VIoE

K o g g e n  o P  h e T  d r o g e 

In 2000 en 2002 werden in Doel bij het graven van het 
Deurganckdok de resten van twee koggen uit de 14de 
eeuw gevonden. Kogge 1 was uitzonderlijk goed bewaard. 
Deze vondst wekte internationale belangstelling. Van 
kogge 2 bleven alleen fragmenten over.
Van de 13de tot de 15de eeuw waren koggen dé koop-
vaardijschepen. Ze waren zeewaardig en konden relatief 
snel grote ladingen over lange afstanden vervoeren. Daar-
mee brachten ze de internationale handel in een stroom-
versnelling.
Inmiddels zijn we meer dan tien jaar verder en draaien 
onderzoek en conservatie op volle toeren. De scheepsres-
ten, opgeslagen en vochtig gehouden in 33 containers, 
werden naar het Waterbouwkundig Laboratorium in 
Borgerhout gebracht en daar zorgvuldig geanalyseerd. Ar-
cheologen zochten onder meer naar sporen van gebruik 
en herstellingen, natuurwetenschappers probeerden het 
hout te dateren en er de herkomst van te bepalen. Dat 
alles om een beter inzicht te krijgen in de constructie en 
levensloop van het 14de-eeuwse vrachtschip. De conser-
vatie bestaat uit het ontzouten en impregneren van het 
hout en vervolgens het gecontroleerd drogen. Dat laatste 
vraagt heel wat tijd, maar zo wordt bijkomende schade 
vermeden.
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In mei 1935 werden koning Leopold III en koningin Astrid plechtig ontvangen door 
de Antwerpse burgemeester Camille Huysmans. Van de jurk die de koningin 
droeg werd een getrouwe replica gemaakt die in het stadhuis wordt getoond
© Stadhuis, foto Wim Strecker

K o n I n K l I j K  e r F g o e d

Bij haar Blijde Intrede in Antwerpen, in 1935, ook 
het jaar van haar tragische dood in een auto-ongeval, 
droeg koningin Astrid een ensemble dat ze nadien aan 
de stad schonk. Meer dan zeventig jaar lang werden de 
jurk, de jas en de hoed van de betreurde koningin in een 
vitrinekast in het stadhuis tentoongesteld. Tijdens de 
jaarlijkse open dagen van het stadhuis, in de week van 
Antwerpen-Kermis, was de kast met koninklijke outfit 
steevast een trekpleister.
In 2007 planden de stedelijke musea, samen met het 
ModeMuseum van de provincie Antwerpen een noodza-
kelijke restauratie, tot de textielrestaurateurs vaststelden 
dat die niet meer mogelijk was. De schade door zonlicht 
was te ingrijpend. Gespecialiseerde ambachtslui maakten 
toen een zo getrouw mogelijke kopie, met luxestoffen en 
-materialen die het origineel zo goed mogelijk benader-
den. Deze replica is sindsdien te bewonderen in de wan-
delzaal van het Antwerpse stadhuis.
Textiel behoort tot het meest kwetsbare erfgoed. De be-
waringsomstandigheden moeten dan ook perfect zijn 
tot in de details. En dan nog is regelmatige controle een 
noodzaak. 



209

3  |  H e b b e n  e n  h o u d e n

g e S l o o P T e  K e r K ,  g e r e d  g l A S r A A M

In de Bexstraat stonden van het einde van de 19de eeuw 
tot in 1978 twee protestantse kerkgebouwen: de protes-
tantse kerk Oost en de grotere Christuskirche. De laatste 
werd in 1978 gesloopt. Daarbij werden de glasramen in 
de mate van het mogelijke gedemonteerd. Een deel ervan 
kwam terecht in de andere kerk. Het gaat om panelen, 
gebrandschilderd door Franz Xavier Zettler van de we-
reldbefaamde Königliche Hofmalerei in München.
Sommige glasramen waren in zeer slechte staat. Ze wer-
den in 2005-2006 gerestaureerd door een studente van 
de opleiding Conservatie/Restauratie aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten. Een complicatie bij dit 
werk was dat het archief van de makers in de oorlog deels 
verloren was gegaan. Tijdens het vooronderzoek werden 
slechts twee werkschetsen en een foto van enkele onder-
delen teruggevonden.


Detail van het glasraam Christus in Gethsemane van de protestantse Kerk oost: de ontwerptekening en het glas-in-loodraam voor en na de restauratie © protestantse 
Kerk oost, foto’s Dick Wursten en Maud Ibanez

Dat de Academie zich ontfermt over een restauratie hoeft 
niet te verbazen. Ze heeft een gereputeerde opleiding 
Conservatie en Restauratie, onder leiding van experts. 
Tien studio’s bieden de studenten er een theorie- en prak-
tijkopleiding: Glaskunst, Hout-Polychromie, Keramiek, 
Metalen, Muurschilderkunst,  Papier, Schilderkunst-Po-
lychromie, Steen-Polychromie, Textiel en Visuele media. 
Als de gevorderde studenten kansen krijgen om met het 
‘echte werk’ bezig te zijn, dan is dat niet alleen een goede 
zaak voor henzelf, maar ook voor veel erfgoedbeheerders. 
Niet elke instelling heeft immers eigen restaurateurs in 
huis zoals het KMSKA, het ModeMuseum of de stedelij-
ke musea. Bovendien is met deze opleiding de toekomst 
verzekerd.
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M A d o n n A  I n  d e  STA d

Op 21 mei 2011 werd op de hoek van de Keizerstraat en 
de Prinsesstraat het beeld Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen ofte Onze-Lieve-Vrouw van de Broodjeskapel 
opnieuw ingezegend. De voorafgaande restauratie was 
het jaar daarvoor bekroond als provinciaal laureaat van de 
Vlaamse Monumentenprijs. Behalve het schitterende re-
sultaat zal wellicht ook de respectabele voorgeschiedenis 
van de initiatiefnemende vereniging mee gewogen heb-
ben op de waardering door de jury. Die vereniging is de 
vzw Voor Kruis en Beeld, die zich al sinds 1934 over de 
heiligen- en Mariagevelbeelden in Antwerpen ontfermt. 
Dat doet ze door registratie, onderzoek, conservatie en 
restauratie. Ze onderneemt waar mogelijk ook het nodige 
om weer licht te krijgen in de lantaarns die bij de beelden 
horen. Bovendien organiseert ze ‘Madonnawandelingen’ 
en informeert ze eigenaars van panden met een religieus 
gevelbeeld. 


restauratie van Maria met kind (de hoek paradijsstraat en pieter Van 
Hobokenstraat) © Voor Kruis en Beeld, foto’s Wim Strecker


Het 17de-eeuwse gevelbeeld op de hoek van 
de Eiermarkt en de Sudermanstraat is een van 
de Antwerpse madonna’s die als monument 
zijn beschermd. na de restauratie door 
masterstudenten van de Academie werd het topstuk 
teruggeplaatst © Voor Kruis en Beeld, foto en 
prentbriefkaart Wim Strecker
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Madonna onbevlekt ontvangen op de hoek van de Keizerstraat en de prinsesstraat, 18de eeuw, toegeschreven aan Walter pompe: prachtig gerestaureerd © Wim 
Strecker
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Fr e d e g A n d u S  e n  z I j n  g e z e l l e n

Het verhaal van de Sint-Fredeganduskerk en van Deurne 
begint rond 700 in een bescheiden benedictijnerklooster 
aan de rivier de Schijn. Als monnik stond Fredegandus 
er mee in voor de kerstening van het Antwerpse bui-
tengebied. De eerste kerk werd in 836 vernield door de 
Noormannen, maar later weer opgebouwd. Dat tweede 
bedehuis was in de 16de eeuw te klein geworden en werd 
vervangen door een grotere kerk. Tijdens de godsdienst-
troebelen doorstond die diverse vernielingen en plunde-
ringen, maar een jaar na de restauratie van 1578 werd 
ze uiteindelijk toch volledig verwoest tijdens de Slag van 
Deurne. Het zou daarna 65 jaar duren voor een nieuwe – 
de huidige – kerk kon worden ingewijd. 


Het beeld van de 
patroonheilige van de 
Sint-Fredeganduskerk 
in Deurne, voor en na 
de restauratie © Sint-
Fredeganduskerk, foto’s 
Jan oversteyns

Over de kunstwerken en het meubilair van dit juweeltje 
ontfermen zich de Sint-FredegandusGezellen.
Een van die kunstwerken is het beeld van Sint-Fredegan-
dus zelf. Het staat onder de preekstoel. Deze monnik was 
niet de oorspronkelijke patroonheilige van de kerk, dat 
was Onze-Lieve-Vrouw. Maar de volksdevotie besliste 
er anders over en zo werd dit de Sint-Fredeganduskerk. 
Het eikenhouten beeld werd in 1680 gesneden door Jan 
Baptist de Vré, die onder meer ook het hoofdaltaar ont-
wierp. De heilige Fredegandus wordt meestal afgebeeld 
als benedictijnerabt met staf en boek, en met aan zijn 
voeten een knielende persoon die hem aanroept tegen de 
pest. Hier zien we ook een voorstelling van de brandende 
kerk in 1579. Het beeld is in 1998 gerestaureerd.
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●  B L I J V E n  G E n I E t E n

Als voorzitter van de kerkfabriek voelt Jan Oversteyns zich niet alleen verant-
woordelijk voor het onderhoud van de beschermde Sint-Fredeganduskerk in 
Deurne. Samen met enkele vrijwilligers die zijn bezorgdheid om het culturele 
erfgoed van deze 17de-eeuwse kerk delen, richtte hij in 1997 de vzw Sint-Fre-
degandusGezellen op. Voor zover de ingezamelde fondsen dat mogelijk maken, 
probeert deze vereniging de kunstwerken van de kerk – vooral schilderijen, 
beeldhouwwerk, textiel en edelsmeedwerk – te laten restaureren of conserve-
ren. Bovendien organiseert ze rondleidingen, tentoonstellingen, concerten en 
open kerkdagen. Ook verzorgt ze publicaties over de geschiedenis en de kunst-
werken, waarvan een deel afkomstig is uit de voormalige Sint-Michielsabdij. 

Zelf noemt Jan dit alles zijn passie. “Jarenlang al ben ik geïnteresseerd in ge-
schiedenis, vooral in kunstgeschiedenis. Vanaf 1994, toen de kinderen bijna 
het huis uitgevlogen waren, ben ik daarover lessen beginnen volgen. De cursus 
antiquariaat in het Centrum voor Beroepsopleiding en het graduaat Kunstge-
schiedenis aan het Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen hebben mij veel 
nuttige kennis bijgebracht die ik bij de Sint-FredegandusGezellen in praktijk 
kan brengen. Zo kan ik er mee voor zorgen dat de volgende generaties kunnen 
blijven genieten van al dat moois.”


Jan oversteyns, een van de bezielers van het 
patrimonium van de Sint-Fredeganduskerk in 

Deurne © MAS I Museum aan de Stroom,
foto Wim Strecker


prent van Hogenberg uit 1579 van Antwerpen 
en omgeving, met rechts achteraan de 
brandende Sint-Fredeganduskerk tijdens 
de Slag van Deurne © Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience
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g e V e n  e n  n e M e n . . .

Collecties van musea, heemkundige verzamelingen of kerkelijk erfgoed zijn minder statisch dan de titel 
van dit hoofdstuk, Hebben en Houden, laat vermoeden. Geregeld verhuizen objecten tijdelijk of definitief.

Dat kan diverse redenen hebben. Soms gaan ze voor lange tijd naar een ander museum, soms naar een tijde-
lijke tentoonstelling. Men spreekt dan van bruikleen. Ook particulieren lenen geregeld stukken of zelfs hele 
collecties uit, al dan niet langdurig. Eenvoudig en risicoloos is dat allemaal niet. Zowel tijdens de verhuizing 
als op de nieuwe tentoonstellingsplek kan er veel fout gaan. Duidelijke afspraken, een professionele aanpak 
en een degelijke verzekering zijn dus dwingende vereisten. 

De verhuispraktijken houden niet op bij die collectiemobiliteit. Musea ontvangen ook wel eens een schen-
king of een legaat. ‘Iedereen blij’, zou je dan denken. En meestal is dat ook zo. Toch is het niet ongebruike-
lijk dat een schenking wordt geweigerd. Een collectie veronderstelt immers een collectiebeleid en dat bepaalt 
onder meer wat wel en niet in de verzameling thuishoort. Bovendien kan een schenking te veel van het 
goede zijn. De meeste heemkundige musea kennen dat ‘luxeprobleem’: als je al honderd strijkijzers hebt en 
alle heemmusea in je omgeving hebben die ook, dan zit je niet te wachten op een schenking van strijkijzers. 
Bij sommige heemmusea kan plaatsgebrek een zeer geldige reden zijn om vriendelijk te bedanken. 
Dezelfde argumenten gelden evengoed om dingen uit de eigen collectie af te stoten. Het lijkt in tegenspraak 
met de rol van een museum, maar het gebeurt frequent dat objecten langdurig worden uitgeleend, wegge-
schonken of verkocht, omdat ze niet in de collectie passen, elders beter op hun plaats zijn, er een veiliger of 
ruimer onderdak vinden... En tot slot verhuist erfgoed wel eens omdat het niet anders kan, bijvoorbeeld als 
een kerk wordt gesloten of een heel dorp moet verdwijnen. 
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C o l l e C T I e S  V r A g e n  e e n  b e l e I d

De affichecollectie van het Letterenhuis is met 50 000 
stuks momenteel de omvangrijkste en belangrijkste in 
Vlaanderen. Dat is in grote mate te danken aan een over-
koepelend collectiebeleid voor de Antwerpse stedelijke 
instellingen. Het afgelopen decennium werd immers 
besloten de stedelijke afficheverzamelingen, die in de 
loop van vele jaren op diverse plekken waren ontstaan, 
te centraliseren in het Letterenhuis. Zodoende werden 
de affiches van het Middelheimmuseum overgebracht en 
vervolgens ook die van het Volkskundemuseum en het 
Scheepvaartmuseum, twee museumcollecties die nu in 
het MAS geïntegreerd zijn. 
De kers op de taart was in 2009-2010 de komst van 
de affichecollectie uit het Museum Vleeshuis, een bij-
zonder precieuze en exclusieve verzameling met onder 
meer ontwerpen van befaamde kunstenaars als Adolphe 
Mucha en Henri de Toulouse-Lautrec. Deze aanwinsten 
werden in een speciaal daarvoor ingericht depot onder-
gebracht, in zuurvrije kokers. Momenteel worden ze 
stuk voor stuk nagekeken, gefotografeerd en tot in de 
details gecatalogeerd. 
Overigens was in 2007-2008 de prenten- en tekenin-
gencollectie van het Vleeshuis al verhuisd naar het Mu-
seum Plantin-Moretus / Prentenkabinet. Ook hier is dus 
sprake van centralisatie, tot vreugde van de onderzoekers 
die nu op één plek alles bij elkaar hebben wat hun aan-
dacht verdient. 


Een toeristische affiche voor Antwerpen, rond 1936, ontworpen door Jozef 
Winters © Letterenhuis
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De al grote verzameling Jozef Linnig-prenten van het Museum plantin-
Moretus / prentenkabinet werd nog uitgebreid met de Linnig-collectie van het 
Museum Vleeshuis © Museum plantin-Moretus / prentenkabinet - Unesco 
Werelderfgoed

  
De indrukwekkende en zeer verscheiden affichecollectie van de stad Antwerpen 
wordt centraal bewaard in het Letterenhuis. Van links naar rechts: een affiche 
van de wereldtentoonstelling van 1894 in Antwerpen; een aankondiging voor 
een wildwest-show van pawnee Bill en May Lillie; een affiche van de Belgische 
Arbeiderspartij uit 1899 © Letterenhuis
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e e n  To P ST u K  V e r h u I ST

De Antwerpse Zoo is beschermd als monument én als 
landschap, maar de Koninklijke Maatschappij voor Dier-
kunde Antwerpen (KMDA), zoals de Zoo officieel heet, 
beheert ook heel wat roerend erfgoed. Recent werd beslo-
ten enkele belangrijke collecties af te staan. De kostbare 
boeken gingen – in bruikleen – naar de Erfgoedbiblio-
theek Hendrik Conscience en het archief en de fotocol-
lectie verhuisden naar het Stadsarchief. De tienduizenden 
foto’s, met daarbij een schat aan onbekend 19de-eeuws 
materiaal, werden eerst gedigitaliseerd. Dit is niet alleen 
een vorm van behoud en beheer, maar zorgt ook voor 
eigentijdse toegankelijkheid. De foto’s blijven zo immers 
online te bekijken via de website van de Zoo.


Het unieke Walvisboeck van Adriaen Coenen is een van de waardevolle boeken uit de collectie van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen. Dit boek uit 
1585 bevat een groot aantal prachtige handgekleurde platen met telkens een beschrijving van ‘walvissen en andere zeemonsters’. Het werd voor permanente bewaring 
en ontsluiting in bruikleen gegeven aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Sinds 2011 is het handschrift opgenomen in de lijst van topstukken van de Vlaamse 
overheid © zoo Antwerpen/beeldbank

Samen met vele andere waardevolle boeken uit de Zoobi-
bliotheek verhuisde ook het Walvisboeck van Adriaen 
Coenen naar de Erfgoedbibliotheek. Dat eerste boock van 
menich derleij walvischen ende ander selseme groote wonder-
lijke visschen kwam in 1585 tot stand. Het was het werk 
van de Scheveningse jutter Coenen die geregeld de Ne-
derlandse stranden afspeurde, op zoek naar aangespoelde 
wezens. De belangrijkste vondsten legde hij vast in kleur-
rijke tekeningen met commentaren, die hij samenbracht 
tot het Walvisboeck. Het werk bevat onder meer de eerste 
Europese tekeningen van walvissen. Deze bruikleen toont 
aan dat zelfs topstukken nog wel eens worden afgestaan – 
zij het zonder van eigenaar te veranderen.
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In de periode tussen de wereldoorlogen was de norbertijnerbroeder J. 
Hutsebaut (1884-1954) de spilfiguur voor de levering van Afrikaanse fauna aan 
de zoo. Hij richtte in Buta (Uele) een centrum op voor het africhten van olifanten 
en een station voor het acclimatiseren van verschillende dieren. Door zijn 
toedoen werd de Antwerpse dierentuin in die tijd voorzien van okapi’s, olifanten 
en ander Afrikaans wild. tegenwoordig werken dierentuinen samen rond 
internationale kweekprogramma’s. De Antwerpse zoo behoort tot de wereldtop 
in het beschermen van (mens)apen in de natuur en heeft onder andere een 
eigen wetenschappelijk onderzoeksstation in Kameroen en Brazilië © zoo 
Antwerpen/beeldbank 


In augustus 1845 bood kapitein Meyer van het zeilschip Magellan, behalve een 
collectie vogels, de zoo ook een ongeveer tienjarige Afrikaanse jongen aan.
We zitten dan volop in de koloniale periode, het illustreert een praktijk die 
vandaag totaal niet meer zou kunnen. De kapitein had de jongen - zijn echte 
naam is onbekend - meegebracht uit de Golf van Guinea. Directeur Kets nam de 
knaap onder zijn hoede. op 10 februari 1846 werd hij gedoopt en kreeg de naam 
‘Jozef Möller’, maar in de volksmond zou hij beter bekend worden als ‘Jefke van 
de zoölogie’. Hij kwam in dienst van de Antwerpse zoo en was er onder meer 
vogelverzorger en portier. ‘Jefke van de zoölogie’ trouwde op 9 mei 1860 en het 
koppel kreeg een dochter. Jozef Möller overleed op 1 mei 1882 en werd onder 
grote belangstelling begraven op het kerkhof van het Kiel.

ook de uitgebreide fotografische collectie van de dierentuin werd in permanente 
bruikleen gegeven aan een gespecialiseerde Antwerpse erfgoedzorger, met 
name het Stadsarchief.
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A l l e S  M o e T  w e g

In de jaren 1960 werden Oorderen, Oosterweel, 
Wilmarsdonk en het grootste deel van Lillo van de 
kaart geveegd voor havenuitbreiding. Het in 1959 in 
Wilmarsdonk opgerichte Poldermuseum kreeg daarom in 
1963 onderdak in de vroegere beschuitbakkerij van Lillo-
Fort – het enige stukje Lillo dat aan de slopershamer was 
ontsnapt. Tot op vandaag geeft dit heemkundig museum 
een mooi sfeerbeeld van het leven in de verdwenen 
polderdorpen. 
Het was niet alleen de heemkring die zijn collectie el-
ders moest onderbrengen. Met de dorpen verdwenen 
ook de kerken grotendeels. De kerk van Oosterweel bleef 
nog wel bewaard, leeg en eenzaam verscholen tussen de 
bomen. Van Wilmarsdonk steekt alleen de kerktoren bo-
ven de havencontainers uit. En Lillo-Fort heeft nog zijn 
Sint-Benedictuskerk, waar heel wat religieus erfgoed te-
rug te vinden is uit de gesloopte of ontruimde kerken, 
vooral uit die van Lillo-Kruisweg. 
Omslachtiger was de verhuizing van het Bremserorgel 
uit de kerk van Wilmarsdonk. Blasius Bremser bouwde 
dit prachtige instrument in de 17de eeuw voor de ab-
dijkerk van de zusters van Nazareth in Lier. In de Franse 
tijd werd de abdij gesloten en het orgel overgebracht naar 
de Sint-Laurentiuskerk van Wilmarsdonk. Toen die ge-
sloopt werd, moest het orgel weer worden verplaatst. Nu 
staat het beschermde instrument in de plaatsvervangende 
Sint-Laurentiuskerk, op Schoonbroek, Ekeren. Van col-
lectiemobiliteit gesproken...

 
Het 17de-eeuwse Bremserorgel verhuisde lang geleden van een Lierse 
kloosterkerk naar de kerk van Wilmarsdonk. Bij de sloop van dat dorp (de foto 
hiernaast toont de overgebleven kerktoren) kreeg het instrument vervolgens 
onderdak in de Sint-Laurentiuskerk van Ekeren © Sint-Laurentiuskerk Ekeren
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hA r d e  b e S l I S S I n g e n

Tijdens een fietstocht in 2006 zag een lid van de Konink-
lijke Kring voor Heemkunde Merksem voor een café in 
Wuustwezel een broodkar te koop staan van de voorma-
lige Merksemse bakkerij De Volkslust. Hij maakte er een 
foto van en toonde die aan zijn collega’s heemkundigen. 
Men wist van aanpakken daar in Merksem, want een 
week lager stond de kar voor het Hofke Van Roosendael, 
de vaste stek van de heemkring. Ze was aangekocht voor 
een bedrag dat overeenstemde met het werkingsbudget 
voor een heel jaar. Maar wat gebeuren moest, was ge-
beurd: de Merksemnaars hadden hun broodkar terug.
Een probleempje was wel dat de heemkring geen plaats 
had om de kar veilig en beschut tentoon te stellen. Dit 
werd uiteindelijk opgelost door de ruim vijftig jaar oude 
kar, na duidelijke afspraken, te verkopen aan een traiteur 
die in de oude gebouwen van bakkerij De Volkslust ge-
vestigd is. Na restauratie zal het pronkstuk er permanent 
te zien zijn.
Omstandigheden dwingen heemkringen wel eens vaker 
tot harde beslissingen. Zo moest in Merksem een prach-
tig geëmailleerd kacheltje in de aanbieding worden ge-
zet voor andere verenigingen die het heemkundige vuur 
brandend houden. Reden: geen plaats, en er is nu een-
maal geen depot. 
Wegens dat plaatsgebrek wordt in Merksem ook altijd 
streng geselecteerd als iemand een schenking aanbiedt. 
Kan het niet, dan zoekt men samen met de schenker naar 
een alternatieve bestemming. 
Dit probleem kennen ze ook in Hoboken; ook daar zal 
het niet de eerste keer zijn dat de heemkring iets moet 
weigeren. Maar wat doe je dan als die schenking echt de 
moeite waard is? Dan moet er wellicht een zwaar oordeel 
worden geveld over een ander collectiestuk. Collectiebe-
leid kan hard zijn.


Deze broodkar van de Merksemse bakkerij De Volkslust heeft gereden tot eind 
jaren 1950. De heemkring kocht de kar, maakte er een pronkstuk van en zorgde 
voor een geschikte, goed zichtbare bewaarplaats © Koninklijke Kring voor 
Heemkunde Merksem, foto’s Lia Somers
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e r F g o e d  A A n  d e  To P

In 2007 gaf de Antwerpse Zoo haar Walvisboeck in langdurige bruikleen door aan de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience. Zo’n samenwerking had niet zomaar gekund met een buitenlandse instelling. Het 
Walvisboeck staat immers op de topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap.

Wat betekent dat? De bedoelde lijst is het resultaat van het Topstukkendecreet uit 2003. Dat 
beschermt voorwerpen met een bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of 
wetenschappelijke betekenis. Het gaat dus niet alleen om kunst, alle vormen van roerend cultureel erfgoed 
komen in aanmerking.
Wat op de lijst staat, wordt als zeldzaam of onmisbaar beschouwd en daarom extra beschermd. Conservatie- 
of restauratiekosten worden voor maximaal 80% gesubsidieerd. Maar er zijn ook beperkingen: een topstuk 
mag niet buiten Vlaanderen worden gebracht zonder toestemming van de Vlaamse overheid, ook niet tij-
delijk. Dat laatste lijkt draconisch maar in de praktijk zal een eenvoudig verzoek meestal een toestemming 
opleveren. En verkopen aan een buitenlandse koper kan alleen worden geweigerd als de Vlaamse overheid 
zich ertoe verbindt het voorwerp binnen een redelijke termijn zelf aan te kopen tegen de marktwaarde.
Toch biedt dit decreet duidelijk bescherming. De overheid kan hiermee immers voorkomen dat uiterst waar-
devol erfgoed het land voorgoed verlaat. Tegelijk is plaatsing op de lijst een erkenning waarmee eigenaars of 
beheerders publiek kunnen aantrekken en het belang van hun collectie in de verf kunnen zetten.

Van de honderden objecten en tientallen collecties op de Vlaamse lijst hebben er heel wat hun thuisbasis 
in Antwerpen, onder meer in diverse stedelijke musea, het Stadsarchief, het Letterenhuis, de Academie, 
de Kathedraal, het Kolveniershof, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het Rijksarchief 
Antwerpen. Een willekeurige greep uit de vele Antwerpse topstukken ...
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Adam en Eva, jörg Petel, ivoren beeld, rubenshuis
Dit beeldje is een schitterend voorbeeld van 17de-eeuwse ivoorsnijkunst. Het 
thema is uniek, want de Vlaamse ivoorsnijkunst produceerde vooral crucifixen, 
madonna’s en calvaries. De Duitse beeldhouwer Jörg petel verbleef meermaals 
in Antwerpen, waar hij peter paul rubens bezocht © rubenshuis, foto Musea en 
Erfgoed Antwerpen


Breviarium Mayer van den Bergh, diverse 
auteurs, getijdenboek, Museum Mayer van den 
bergh
Het 16de-eeuwse Breviarium Mayer van den 
Bergh is een van de grootste verwezenlijkingen 
van de Vlaamse miniatuurkunst. De miniaturen 
zijn van Simon Bening, Gheeraert Horenbaut 
en Jan provost, drie van ‘onze’ belangrijkste 
miniaturisten © Museum Mayer van den Bergh, 
foto's Musea en Erfgoed Antwerpen


De Kruisafneming, Peter Paul rubens, olieverf op paneel, onze-lieve-
Vrouwekathedraal
Deze magistrale triptiek uit 1614, gemaakt in opdracht van de kolveniersgilde, 
is een van rubens’ eerste grote altaarstukken. Het werk speelde een cruciale 
rol in de ontwikkeling van zijn oeuvre en de internationale verspreiding van zijn 
faam. De dynamiek en compositie, het kleurenspel en de detaillering maken het 
ook vandaag nog tot een van de beroemdste schilderijen wereldwijd, dat ook via 
prenten intens is verspreid © onze-Lieve-Vrouwekathedraal
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Contrabasfluit, Caspar rauch, Museum 
Vleeshuis | Klank van de Stad
Dit is de enige bewaarde contrabasblokfluit 
ter wereld. Verder getuigt alleen nog een 
beschrijving met afbeelding in het traktaat 
Syntagma Musicum van Michael praetorius 
(1620) van het bestaan van dergelijke 
instrumenten. ook kwalitatief is deze 
contrabasblokfluit uit circa 1550 een topstuk 
© Museum Vleeshuis | Klank van de Stad, 
foto Musea en Erfgoed Antwerpen


Stormklok Orrida, gerard van luik, Museum Vleeshuis | Klank van de Stad
Dit is de stormklok uit de romaanse voorloper van de huidige kathedraal. Deze 
zeer zeldzame klok uit 1316 speelde een essentiële rol in het middeleeuwse 
Antwerpen. ze werd geluid bij belangrijke gelegenheden of groot onheil, 
bijvoorbeeld als een vijand de stad naderde, bij een ramp of zwaar onweer. Dat 
verklaart ook het Latijnse opschrift “orida vocor” (”Ik word de verschrikkelijke 
genoemd.”) © Museum Vleeshuis | Klank van de Stad, foto Ludo Janssens


Collectie van 63 papkommen, majolica, Maagdenhuismuseum
Deze papkommen in majolica werden vanaf het laatste kwart van de 16de eeuw gebruikt door 
de weesmeisjes van het Maagdenhuis, vermoedelijk op feestdagen. Uniek is het grote aantal; 
elders in de wereld zijn slechts individuele exemplaren bewaard. De papkommen zijn afkomstig 
uit een Antwerps atelier en hebben een grote artistieke en ambachtelijke kwaliteit. Volgens 
specialisten is Antwerpse majolica de voorloper van het befaamde Delfts blauw 
© Maagdenhuismuseum (oCMW Antwerpen), foto KIK / IrPA (brussels)
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Het Zotte Geweld, rik wouters, bronzen beeld, Middelheimmuseum 
rik Wouters maakte vele portretten van zijn vrouw nel, maar nooit werd zij 
zo beweeglijk voorgesteld als in Het zotte geweld. Hij tastte de grenzen af van 
het evenwicht en de zwaartekracht en realiseerde een beeld vol vitaliteit en 
levenslust dat is geïnspireerd door een optreden van de beroemde danseres 
Isadora Duncan (zie ook p. 101) © Bruikleen van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, foto Musea en Erfgoed Antwerpen


Register met passagierslijsten van schepen met emigranten, rijksarchief 
Antwerpen
Dit topstuk uit 1855 is uniek, want de registers voor andere jaren werden 
vernietigd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het register geeft uiterst 
gedetailleerd weer wie wanneer en met welke boot naar de nieuwe Wereld 
emigreerde. Het toont ook het belang aan van Antwerpen als vertrekhaven voor 
emigranten uit heel Europa © Algemeen rijksarchief Antwerpen


De Feesten van Angst en Pijn, Paul van ostaijen, handschrift, letterenhuis
De jonggestorven paul van ostaijen is als dichter een ijkpunt in de nederlandse letteren. 
Hij behoort tot het collectieve geheugen van Vlaanderen. Dit handschrift is een pakkend 
voorbeeld van de betekenis die Van ostaijen aan de vorm van poëzie hechtte © Letterenhuis, 
foto Bert Weis
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Inboedel van de drukkerij Plantin-Moretus, Museum Plantin-Moretus
De inboedel van het museum bevat onder meer de oudste drukpersen in de 
nederlanden; vermoedelijk zijn het zelfs de twee oudste ter wereld. ze illustreren 
belangrijke stappen in het drukkersbedrijf tijdens het ancien régime. In zijn geheel 
voert de inboedel ons terug naar de tijd van het ontstaan van het moderne drukkers- 
en boekbedrijf © Museum plantin-Moretus / prentenkabinet, foto Musea en Erfgoed 
Antwerpen


Amor en Psyche, jacob jordaens, olieverf op doek, 17de eeuw, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Dit levensgrote mythologische werk is zowel artistiek als cultuurhistorisch erg waardevol. Jordaens volgt het voorbeeld van rubens door de naakten in een landschap weer 
te geven, maar toont tegelijk ook zijn eigen magistrale bedrevenheid. Jordaens staat bekend als een ‘volkse’ schilder, maar dat beeld wordt de jongste tijd flink bijgesteld
© Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen - Lukas - Art in Flanders vzw, foto Hugo Maertens
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Decius Mus raadpleegt het orakel, jan II raes naar rubens, wandtapijt, rubenianum, Kolveniershof
Dit wandtapijt is het tweede van een reeks die rubens vanaf 1616 ontwierp. Het werk is essentieel om rubens’ tapijtontwerpen binnen zijn oeuvre te kunnen plaatsen
© rubenshuis, foto Musea en Erfgoed Antwerpen
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De neus is als poppenpersonage een man met een goed hart, maar zegt onmiddellijk wat op zijn tong ligt. Voor hem is er geen verschil tussen arm en rijk. Iedereen is 
gelijk voor de wet. De neus is een topstuk van de poppentheaters.
Links: de neus in volle glorie in een stuk van de poesje © De poesje van Antwerpen
rechts: de neus in gezelschap van Bel, Schele en Markgraaf in het oude Antwerpse stadhuis, in een voorstelling van poppenschouwburg Van Campen © Koninklijke 
poppenschouwburg Van Campen

I e d e r  z I j n  To P ST u K

De Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie 
bezit onder meer een houten emmer van eind 2de eeuw. 
De Kring voor Heemkunde Berchem gaat prat op zijn 
vlag van de Meetingpartij. Er zijn in Antwerpen niet 
zoveel schedels teruggevonden van de spitssnuitdolfijn. 
Twee daarvan bevinden zich in Deurne: één is de trots 
van het Natuurhistorisch Museum Boekenberg, de ande-
re van het Volksmuseum Turninum. Bij de vzw Bunker 
en Vliegtuig Archeo zijn ze meer dan blij met de brand-
stofregelaar voor een V1. En in Poppenschouwburg Van 
Campen ‘staan’ de poppen Neus en de Schele nog ge-
regeld op de planken. Het Poldermuseum in Lillo-Fort 
bezit zowaar meubilair van Nicaise de Keyser. En de 
allereerste elektrische tram van Antwerpen prijkt in het 
Vlaams Tram- en Autobusmuseum...

Waarom deze misschien vreemde opsomming? Omdat 
een topstuk een topstuk is als iemand dat zo noemt. In 
elk museum of archief, elke kerk, elke heemkring zijn 
er objecten die men voor geen geld zou willen missen – 
soms om zeer degelijke wetenschappelijke redenen, soms 
omdat ze zo mooi of leuk zijn, soms omdat sentimenta-
liteit ook haar rechten heeft... De Collectie Antwerpen 
krioelt van de topstukken, alleen al omdat ze krioelt van 
mensen die er zot van zijn. Want daar draait het om: als 
we aan iets betekenis hechten, wordt het erfgoed.
Een greep uit een aantal Antwerpse stukken die weliswaar 
geen 'officiële' topstukken zijn maar door hun bewaarders 
wel als bijzonder worden bestempeld ...
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Deze schedel van een Acrodelphis cristatus ofte spitssnuitdolfijn werd door 
de conservator van het Volksmuseum van Deurne zelf opgegraven tijdens 
de aanleg van de Antwerpse ring. Hij vond het fossiel in een laag met grote 
zandsteenblokken, de zogenaamde heterocetenzanden, met daarin tal van 
andere resten van zeezoogdieren en haaien. Hun ouderdom: 6 tot 23 miljoen 
jaar. De schedel is een bijzonder collectiestuk. ook het natuurhistorisch Museum 
Boekenberg (hieronder), bezit zo’n zeldzaam exemplaar © Volksmuseum 
Deurne - turninum, foto Ludo peeters © natuurhistorisch Museum Boekenberg


Een brandstofregelaar 
van een V1: hij regelde de 
benzinetoevoer van de bom 
al naargelang de snelheid, 
de hoogte en de luchtdruk. 
De V1a behoort tot het 
collectieve geheugen van de 
Antwerpenaar en staat voor 
een periode van rampspoed. 
Dit onderdeel is een topstuk in 
de collectie van de vzw Bunker 
en Vliegtuig Archeo © Bunker 
en Vliegtuig Archeo


Het verdwijnen van het geboortehuis van nicaise De Keyser in zandvliet, bekend 
als ‘nicasius De Keysers Hoeve’, wordt er nog steeds betreurd. De lokale 
trots over ‘hun’ grote 19de-eeuwse schilder en directeur van de Academie 
voor Schone Kunsten blijkt uit de inrichting van een grote en een kleine De 
Keyserkamer in het poldermuseum Lillo. Er zijn onder meer een kast, een 
bidstoel en een staande klok te zien © poldermuseum Lillo, foto Martin Bril
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Een ingekleurd planarchief op zijde van omstreeks 1900 met een afbeelding van de kaden. te zien is de organisatie van de goederenbehandeling aan de Scheldekaaien, 
in vergelijking met andere dokken. Dit topstuk uit het archief van het Havenbedrijf is in bewaring gegeven aan het Stadsarchief © Stadsarchief Antwerpen (Archief 
Havenbedrijf)
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Het topstuk van de Heemkundige Kring Hobuechen 1135 is het zogenaamde 
‘paard van Christus’ uit 1880. Dit is het eerste (handgeschreven) 
personeelsregister van de scheepsbouwers van Cockerill yards – in de 
volksmond: de zaat – in Hoboken. Werden genoteerd: de namen, het loon, van en 
tot wanneer ze er werkten... © Heemkundige Kring Hobuechen 1135


Een collectiestuk waar het Vlaams tram- en Autobusmuseum terecht trots op 
is: de eerste elektrische tram van Antwerpen, met als bouwjaar 1899 © Vlaams 
tram- en Autobusmuseum 


Geaquarelleerd interieurgezicht van een keuken, een ontwerp van Eduard Van 
Steenbergen uit 1929 voor de Unitaswijk in Deurne. Van Steenbergens archief 
is een van de belangrijkste en meest geraadpleegde uit de collectie van het 
Architectuurarchief provincie Antwerpen (ApA). De archivalia documenteren 
niet alleen de veertigjarige loopbaan van deze prominente vertegenwoordiger 
van de art deco en het modernisme, ze illustreren ook enkele decennia Belgische 
architectuurgeschiedenis. Alle facetten van het ontwerp- en bouwproces zijn 
vertegenwoordigd. Een uitgebreide fotocollectie en fraaie ontwerptekeningen 
en perspectieven bezorgen het archief een meerwaarde © ApA
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w I e  n I e T  w e g  I S ,  I S  ( n I e T )  g e z I e n

Als de Hermitage-Amsterdam een tentoonstelling over 
Rubens, Van Dyck, Jordaens en andere Vlaamse mees-
ters organiseert en ook nog verlengt wegens groot succes, 
moeten wij dan knarsetanden?
Een heel, heel klein beetje chauvinisme is de Antwerpe-
naar niet vreemd en dus hoor je wel eens gemopper over al 
die kunstwerken die naar het buitenland zijn ‘verdwenen’. 
De vraag rijst dan ook of het Topstukkendecreet inspeelt 
op dat sentiment. Nee dus. Om te beginnen beperkt het 
decreet zich niet tot werk van Vlamingen. Voorts is het 
alleen de bedoeling een zekere controle te bewaren, zodat 
we, indien nodig, tijdig kunnen bepalen wat het ons als 
gemeenschap waard is om een stuk erfgoed in het land 
te houden. Dat is een belangrijke nuance: het adagium 
‘hebben en houden’ zegt niet wie er mag hebben en hou-
den, want er zijn goede redenen om af en toe wereldbreed 
te denken. 
Zeker, nogal wat Vlaamse kunst is ooit geroofd en lang 
niet alles is teruggekomen. Maar veel meer werken zijn 
indertijd netjes gekocht of, tot vreugde van de Vlaamse 
meesters en hun portemonnee, simpelweg besteld door 
‘buitenlanders’. En je kunt je natuurlijk ook afvragen hoe 
‘buitenlands’ Spanjaarden waren in de Spaanse tijd, Oos-
tenrijkers in de Oostenrijkse Nederlanden, Noord-Ne-
derlanders in de Zeventien Provinciën... 
Tot slot: die kunstwerken zijn niet ‘verdwenen’, maar 
schitteren in de musea van New York, Sint-Petersburg, 
Oslo, Madrid, Jeruzalem, Parijs, Berlijn, Wenen, Lon-
den... In tientallen wereldsteden is het lokale museum bij 
wijze van spreken dé Vlaamse – en ja, we moeten het toe-
geven: vaak Antwerpse – ambassade. Misschien een goede 
reden om ons af te vragen hoe beroemd die Vlaamse mees-
ters wel zouden zijn als ze alleen maar hier te zien waren. 
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Kijken, lezen en absolute rust in erfgoedbibliotheken? © Universiteit Antwerpen



4  |  V a n  n i e u w s g i e r i g e n  e n  v e r t e l l e r s

237

e x P e rT S  I n 
n I e u w S g I e r I g h e I d

Betekenis is de essentie van erfgoed. Dingen kunnen alleen maar erfgoed worden als ze betekenis hebben of 
krijgen. Maar betekenis heeft twee merkwaardige eigenschappen. Ze wordt niet gemaakt en ze bestaat niet 
als niemand ze kent. Ze ontstaat als mensen ze ervaren.

Erfgoed bestaat dus vooral omdat wij van nature nieuwsgierig zijn en geneigd de dingen rondom ons te 
onderzoeken. We willen ze begrijpen, hun voorgeschiedenis kennen, weten waar ze vandaan komen, door 
en voor wie ze werden gemaakt, in welke samenleving en met welk doel, wat hun belang was in de evolu-
tie van techniek, wetenschap, kunst, ontspanning enzovoort. Bovendien kan een voorwerp, maar ook iets 
immaterieels, ons aanspreken om esthetische of emotionele redenen. En ook dan willen we er meestal meer 
over weten. Al dat onderzoek veronderstelt algauw heel veel voorkennis. Het is dus werk voor experts in de 
nieuwsgierigheid.

Maar onderzoek heeft weinig zin als de resultaten verborgen blijven. Hoe breder de kennis over erfgoed ver-
spreid raakt, hoe meer mensen het zullen koesteren. Vandaar de inspanningen om die kennis te verbreiden 
via alle mogelijke kanalen. In het vakjargon heet dat ‘het erfgoed ontsluiten’: de passie van museummakers, 
tentoonstellingsbouwers, bij erfgoed betrokken schrijvers, cineasten, ICT-specialisten, organisatoren van 
festiviteiten, bibliotheek- en archiefbeheerders, gidsen... kortom experts in de vertelkunst. 
De nieuwsgierigen en de vertellers worden hier samen voorgesteld, want ze kunnen elkaar niet missen. Soms 
is het zelfs niet helemaal duidelijk waar de grens ligt tussen onderzoeken en ontsluiten.
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V e r r A d e r l I j K e  ST I lT e

In veel musea, bibliotheken, archieven en kerken heerst een verraderlijke stilte. Ze geeft de indruk dat 
kijken en lezen de enige activiteiten zijn die de absolute rust verstoren. Tot blijkt dat ook die instellingen 
hun spreekwoordelijke coulissen hebben. Daarachter heerst allerminst rust. Er wordt niet alleen bewaard, 
geregistreerd en eventueel gerestaureerd, dit is ook het werkterrein van de nieuwsgierigen en de vertellers. 
In het museum verdiepen ze zich in alles wat verband houdt met de vaste collectie. Dat is immers het uit-
hangbord, het visitekaartje, de identiteit, de bestaansreden en uitvalsbasis van het museum. 

Je kunt je natuurlijk afvragen of zo’n museum niet stilaan alles weet wat er te weten valt over die collectie. 
Maar het antwoord is duidelijk: nee. Dat blijkt altijd weer als bijzondere initiatieven, zoals een tijdelijke 
tentoonstelling, de schijnwerpers richten op een deelthema. Zulke tijdelijke initiatieven zetten het onder-
zoek van de vaste collectie vaak op een heel nieuw spoor en leveren daardoor altijd nieuwe kennis op – ook 
al omdat bij die gelegenheid meestal bruiklenen van elders worden ingezet en wordt samengewerkt met 
externe onderzoekers.
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o u d  w e r K ,  n I e u w e  K I j K

Valt er nog iets nieuws te ontdekken over Rubens? 
In diverse Antwerpse instellingen maar ook wereldwijd 
wordt al sinds mensenheugenis onderzoek gedaan 
naar leven en werk van de grootmeester. Toch zal er 
nooit een moment komen waarop we alles weten. 
Voortdurend duikt nog nieuwe informatie op. Zo 
werkt het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
al sinds 2007 aan een uitgebreid Rubensonderzoek. 
Tijdens dit project, dat tot 2014 loopt, wordt de 
hele Rubenscollectie van het museum onder de loep 
genomen met de nieuwste onderzoekstechnieken. Die 
brengen opheldering over de gebruikte materialen, de 
verfsamenstelling, de totstandkoming enz. Dat alles 
gaat gepaard met archiefonderzoek over het ontstaan, de 
context en de geschiedenis van de werken, inclusief het 
restauratieverleden. Het is de bedoeling uiteindelijk tot 
een nieuwe catalogus over de KMSKA-Rubenscollectie te 
komen. 
Eer het zover is wordt het publiek op de hoogte gehouden 
met presentaties en publicaties onder de titel Rubens door-
gelicht. Tot nu toe zoomden die in op specifieke werken 
zoals De verloren zoon en De Aanbidding door de koningen, 
maar ook op de spectaculaire techniek van de meester en 
op de olieverfschets die Rubens maakte als ontwerp voor 
de Zegewagen van Kallo. Het onderzoek van die ene schets 
alleen al levert een schat aan informatie: niet alleen over 
Rubens’ werkwijze, maar ook over de historische context 
van deze opdracht van het stadsbestuur, over de beteke-
nis van de personages en symbolen op de wagen en over 
de beroemde Antwerpse Ommegang... Of hoe erfgoed-
onderzoek niet alleen het erfgoed maar ook vele facetten 
van de geschiedenis ontsluit.


De Zegewagen van Kallo (detail), een olieverfschets van peter paul rubens 
uit 1638, is ‘doorgelicht’. Het onderzoek leverde een schat aan informatie op 
waarmee een tentoonstelling werd gemaakt in het rockoxhuis © KMSKA, foto 
Lukas-Art in Flanders
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De Zegewagen van Kallo, een olieverfschets van peter paul rubens uit 1638, is ‘doorgelicht’. Het onderzoek leverde een schat aan informatie op waarmee een 
tentoonstelling werd gemaakt in het rockoxhuis © KMSKA, foto Lukas-Art in Flanders



241

4  |  V a n  n i e u w s g i e r i g e n  e n  v e r t e l l e r s

w e r e l d V e r M A A r d e  K e n n e r S

Ook het Rubenshuis organiseert geregeld tentoonstel-
lingen die een aspect van het huis of de vaste collectie 
belichten en de kennis erover vergroten. Denk maar aan 
Een huis vol kunst, over Rubens als verzamelaar van kunst 
en rariteiten, of Vorstelijke vluchtelingen, over William 
Cavendish de latere hertog van Newcastle, die acht jaar 
na de dood van de meester zijn intrek nam in het Rubens- 
huis. Ook dat ‘Palazzo Rubens’ was al het vertrekpunt 
voor een tentoonstelling over ‘de meester als architect’.

Niet alleen in Antwerpen, maar wereldwijd zetten mu-
sea initiatieven op over Rubens of andere kunstenaars 
uit de 16de- en 17de-eeuwse Nederlanden. De kennis 
die daarvoor nodig is, is te vinden in de gespecialiseerde 
onderzoekscollectie van het Rubenianum, ondergebracht 
in het Kolveniershof, achter de tuin van het Rubens-
huis. De bibliotheek van het Rubenianum bevat ruim 
50 000 volumes, de beelddocumentatie meer dan 100 
000 foto’s. Raadpleging kan ter plaatse in de leeszaal. 
Het fundament van het kenniscentrum is het archief 
van de Duitse Rubenskenner Ludwig Burchard. De stad 
Antwerpen verwierf het in 1963. Nu vormt het de basis 
voor het Corpus Rubenianum, een catalogus in de vorm 
van een prestigieuze boekenreeks die bij haar voltooiing 
meer dan vijftig volumes zal tellen en alle 2500 beken-
de werken van Rubens zal bespreken. Terwijl het Corpus 
Rubenianum vooral bedoeld is voor specialisten, kan het 
grote publiek op termijn via een digitale zoekfunctie aan 
de slag voor een grondige kennismaking met het oeuvre 
van Rubens in Belgisch openbaar bezit.


Deel 26 van de vermaarde reeks Corpus Rubenianum, geflankeerd door een 
greep uit de rijke bibliotheek van het rubenianum © rubenianum, foto Musea en 
Erfgoed Antwerpen


Informatie over rubens, op termijn ook online raadpleegbaar door u en ik
© MAS, foto Musea en Erfgoed Antwerpen
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A l S  d o z e n  A r C h I e F  w o r d e n

Tijdens het Elsschotjaar in 2010 trok het Letterenhuis 
alle registers open om zowel de schrijver Willem Elsschot 
als de vader en zakenman Alfons De Ridder te belichten 
zoals zelfs kenners hem nog niet kenden. Die nieuwe blik 
was vooral mogelijk dankzij de aankoop, in 2009, van 
Elsschots archief door de stad Antwerpen en de Vlaamse 
Gemeenschap. 
Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig: je ontvangt een 
archief en daar maak je een tentoonstelling mee. In de 
praktijk is het een huzarenstuk. Meestal komen archieven 
binnen in vele ongeordende dozen en mappen. Daarin 
iets zoeken is de bekende zoektocht naar de naald in de 
hooiberg. Bovendien, wat zou je gaan zoeken, als je niet 
weet wat erin zit? Eerst volgt dus het gigantische archive-
ringswerk waarvan elke stap gespecialiseerde kennis vergt 
en dat maanden, soms zelfs jaren in beslag kan nemen. 
In telegramstijl: alles logisch en overzichtelijk ordenen; 
selecteren wat je wilt bewaren; archief scheiden van do-
cumentatie en museale objecten; schadelijk en overbodig 
materiaal verwijderen, zoals nietjes, paperclips, plastic 
mapjes en verpakkingsmateriaal dat niet zuurvrij is; een 
klassement en eventueel een index opmaken, zodat je la-
ter nog kunt terugvinden wat in het archief zit, en tot slot 
alles veilig opbergen en op gepaste wijze bewaren. 
Pas als dat allemaal klaar is, kunnen experts het archief 
beginnen bestuderen, interpreteren en toetsen aan andere 
informatie, bijvoorbeeld aan het werk en de biografie van 
de kunstenaar in kwestie of aan archief van tijdgenoten. 
En dan... dan pas valt er misschien te denken aan een 
tentoonstelling! 


Dozen archieven: gespecialiseerde kennis is vereist om de ongeordende 
informatie goed te archiveren © Letterenhuis, foto Musea en erfgoed 
Antwerpen


Informatie over archieven zoals dat van Willem Elsschot in het Letterenhuis 
wordt hoe langer hoe meer digitaal raadpleegbaar © MAS | Museum aan de 
Stroom, foto Musea en Erfgoed Antwerpen
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d e  h o r I z o n  V e r r u I M d

Wie in mei of september de tweedekkers van Stampe en 
Vertongen in formatie boven de stad ziet vliegen, denkt 
misschien niet meteen aan een museale activiteit. En 
toch!
De tijden zijn veranderd. Het Stampe & Vertongen 
Museum neemt het 19de-eeuwse museummotto van de 
‘volksverheffing’ nogal letterlijk: wie wil, kan meevliegen 
in een authentieke SV-4. Een groot deel van de vliegtuig-
collectie wordt immers vliegvaardig gehouden en kleurt 
geregeld het Antwerpse luchtruim. Andere toestellen 
kunnen nog wel vliegen maar doen dat niet meer omdat 
ze zo waardevol zijn. En dan zijn er ook tuigen die geluk-
kig niet meer kunnen vliegen, zoals de V1-bom. Samen 
met talloze meer-bij-de-grondse objecten geeft de collec-
tie een boeiend overzicht van de Antwerpse luchtvaartge-
schiedenis (zie ook p. 111).


Een prachtige erfgoedcollectie: tweedekkers en andere oldtimers van het Stampe & Vertongen Museum trekken duizenden kijklustigen © Stampe & Vertongen Museum, 
foto paul Soons

Tweemaal per jaar organiseert het museum een buitene-
venement dat, als het weer even meezit, uitgroeit tot een 
waar volksfeest. Duizenden kijklustigen kunnen zich ver-
gapen aan de Deurnese vliegtuigen, maar steevast ook aan 
vliegende collectiestukken uit buitenlandse verzamelingen. 
Erfgoed ontsluiten heeft ook vandaag nog een educatief 
doel, maar het is tegelijk veel spannender, leuker en inter-
actiever geworden: interactief met de bezoeker én met de 
samenleving van nu. Vandaag kijken we niet alleen naar 
het object maar ook naar wat het te betekenen had en 
heeft. Erfgoed is een venster geworden waardoor we een 
beter en vollediger beeld van de wereld krijgen. En ook 
dat nemen ze nogal letterlijk in het Stampe & Vertongen 
Museum. Maar het is wel allemaal maar mogelijk dankzij 
een vaste collectie die ook in figuurlijke zin onze horizon 
verruimt.
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I n  h e T  n I e u w

Nieuwe tijden... nieuwe vragen, antwoorden, verhalen, middelen en technieken... En daardoor nieuwe mo-
gelijkheden. 
Tegenwoordig vinden we niet alleen erfgoed van de ‘hoge’ maar ook van de ‘lage’ cultuur de moeite waard 
om verzameld, bewaard, onderzocht en ontsloten te worden. Dat heeft alles te maken met de democrati-
sering. Niet alleen hebben alle lagen van de bevolking nu in principe toegang tot elke vorm van cultuur. 
Iedereen heeft ook de mogelijkheid om de cultuuruitingen die hij of zij belangrijk vindt, te koesteren en 
met iedereen te delen. Bijgevolg is de aandacht voor cultureel erfgoed geen privilege meer van een elite, en 
de ontsluiting ervan geen belerende poging tot volksverheffing, maar veeleer het delen van een beleving.

Bij de ontsluiting helpen allerlei technische snufjes: data- en beeldbanken, virtuele bezoeken, onlinecollec-
ties, audiofoons en interactieve vormen van bezoekersassistentie... Voor veel van die hulpmiddelen hoef je 
niet eens meer het huis uit. Dat is vooral interessant voor een eerste kennismaking of voor opzoekwerk, maar 
wie wil dat de beleving een belevenis wordt, heeft maar één uitweg: de deur uit, op zoek naar ‘the real thing’. 
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d A n S A n T

Hoe dansten mensen zestig jaar geleden? Hoe ging het 
eraan toe in de danszalen en danscafés? Op deze vragen 
trachtte het originele project DansAnt antwoorden te 
vinden. Vervolgens ging men met die antwoorden aan de 
slag. 
DansAnt was om te beginnen een project van ‘monde-
linge geschiedenis’, een wat misleidende term voor een 
onderzoeksmethode die gebaseerd is op getuigenissen 
over een welbepaald fenomeen. Het resultaat van de in-
terviews is geen geschiedenis, maar kan samen met an-
dere bronnen wel bijdragen tot geschiedschrijving. Even 
belangrijk is dat je er nog allerlei andere dingen mee kunt 
doen: je kunt de interviews laten beluisteren en eventueel 
bekijken of je kunt ze als inspiratie gebruiken voor een 
tentoonstelling, een theaterproductie, een film enz.
In een 18-tal OCMW-instellingen werden mensen opge-
zocht die indertijd de dansvloeren onveilig maakten. Hun 
getuigenissen werden verwerkt in een onderzoek naar po-
pulaire dans in Antwerpen, een initiatief van het Museum 
Vleeshuis | Klank van de Stad. Theatergroep Martha!Ten-
tatief maakte gebruik van de interviews bij de creatie van 
hun Magic Palace.
Daarnaast startte Vormingplus vanuit de onderzoeksre-
sultaten diverse activiteiten voor rusthuisbewoners, zoals 
groepsgesprekken en dansuurtjes – die op hun beurt wer-
den gefilmd. De resultaten daarvan dienden dan weer als 
inspiratiebron voor vertelmomenten, minitentoonstellin-
gen en dansnamiddagen, geschreven, in beeld of tot leven 
gebracht door vrijwilligers.
Met zijn verscheidenheid aan activiteiten – een ver-
nieuwende multimediale omgang met erfgoed – toonde 
DansAnt meteen ook aan dat een erfgoedproject altijd 
ook een hedendaags cultuurproject is.


DansAnt: erfgoed als bouwsteen voor een hedendaags cultuurproject 

DANS ANT
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De dansgetuigenissen van rusthuisbewoners 
en een zoektocht naar dansfoto’s leidden onder 
meer tot de theatervoorstelling Magic Palace 
van Martha!tentatief, een tentoonstelling in 
het FotoMuseum en een toevoeging in de vaste 
tentoonstelling in het Museum Vleeshuis I Klank 
van de Stad © foto’s Ilse Cockx, tom Clement, 
FotoMuseum
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r e u z e n h o g e  C u lT u u r

Als nu ook de ‘lage’ cultuur erfgoedwaardig is, bewijst dat 
vooral dat het onderscheid tussen hoge en lage cultuur 
ontmaskerd is als een verzinsel. 
Op de Antwerpse Grote Markt prijkt sinds 1887 de Bra-
bofontein, een kunstwerk van Jef Lambeaux, een van 
onze belangrijkste beeldhouwers. Hoge cultuur, toch? 
En Brabo, die zo heldhaftig de reus Antigoon versloeg, 
is eigenlijk niemand minder dan Lohengrin, de zoon van 
Parcifal. Hoge cultuur, toch? 
Antigoon mag dan een tiran zijn geweest, uiteindelijk slo-
ten de Antwerpenaars hem in hun hart. In de 16de eeuw 
werd hij een graag geziene deelnemer aan de ommegang 
en in 1765 schonken de sinjoren hem een vriendinne-
tje. Eerst deed ze zich voor als de Maagd van Antwerpen, 
maar een jaar later werd ze als Pallas Athena zijn vaste 
partner. Hun reuzenhoofden zijn nog steeds te zien in het 
MAS. Hoge cultuur, toch?

 
De reuzen Jules pilot uit Berchem, Stanni met de Meeuw van Linkeroever 
en Germaine van Ganzenveer van de wijkvereniging Klein Antwerpen, door 
illustrator Jurgen Walschot getekend voor een tentoonstelling in het MAS 
© MAS I Museum aan de Stroom, tekeningen Jurgen Walschot

Inmiddels heeft Antigoon er vele broertjes en zusjes bij 
gekregen. De Reuskens van Borgerhout trekken al sinds 
1712 in hun reuzenwagen door de straten. De Reuzen 
van Deurne zijn veel jonger maar krijgen het voor elkaar 
om meer dan honderd reuzen van heinde en verre naar 
hun stoet te lokken. Op Linkeroever heeft iedereen een 
boontje voor Anneke Mossel en haar echtgenoot Lan-
goustian van Labardonia, zowaar een asielzoeker. En 
Wilrijk heeft zelfs zijn eigenste Lange Wapper, die daar 
volgens hardnekkige geruchten geboren zou zijn. 
Dit zijn nog maar enkele van de meer dan veertig reuzen 
die in Antwerpen wonen. Allemaal gaan ze geregeld op 
stap, meestal onder de hoede van de heemkring en tot 
jolijt van groot en klein. En als hun broertje en nichtje uit 
Frankrijk langskomen, is Antwerpen tot tranen toe bewo-
gen door het hoge bezoek. Tien meter hoge cultuur, toch?
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e r F  g o e d !

Soms gaat er gewoon veel tijd over, voor het besef rijpt 
hoe belangrijk erfgoed is. 
Tussen 1873 en 1935 emigreerden 2,6 miljoen Europe-
anen via Antwerpen naar Amerika en Canada. Ze deden 
dat met schepen van de Red Star Line. Enkele decennia 
geleden was deze belangrijke episode uit de havengeschie-
denis nauwelijks nog aanwezig in het Antwerpse collec-
tieve geheugen. Vandaag is de herinnering een museum 
waard, met weerklank tot in de Verenigde Staten. Zoals 
zo vaak, is die heropleving het werk van enkelen die niet 
alleen collectiestukken en verhalen verzamelden, maar 
ook enorme inspanningen leverden om dit patrimonium, 
incluis het gebouw van de Red Star Line, weer onder de 
aandacht te brengen. Bovendien slaagden ze erin op di-

 
Hernieuwde belangstelling 
voor de landverhuizers van 
eind 19de en begin 20ste 
eeuw: van verwaarloosde 
loodsen tot het hedendaagse 
red Star Line Museum 
© red Star Line Museum


Het café van moeder Van Mieghem, zoals de schilder Eugeen Van Mieghem het in 
1912 zag. Het café lag tegenover de loodsen van de red Star Line, aan de rijnkaai 
© Eugeen Van Mieghem Museum (bruikleen)

verse fronten steun te vinden voor het onderzoek en de 
ontsluiting van dit erfgoed. Nu het allemaal zover is, kun-
nen we ons nauwelijks voorstellen dat dit verhaal ooit als 
een fait divers in de vergetelheid kon raken. 
In ongeveer dezelfde periode ontstond een gelijkaardige 
herwaardering voor het werk van Eugeen van Mieghem 
(1875-1930). Een toeval is dat niet, want de pleitbe-
zorgers waren deels dezelfde enthousiastelingen, en met 
reden. Van Mieghem groeide op in een café naast de 
loodsen van de Red Star Line. Zijn tekeningen en schil-
derijen over het leven aan de waterkant hebben dan ook 
meermaals de landverhuizers als thema. Vandaag krijgt 
Van Mieghem meer erkenning dan hij tijdens zijn leven 
heeft gehad. Erf-goed: sommigen interpreteren het blijk-
baar als een aanmoediging en maken er een missie van.
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S e C o n d  l I F e

Altijd al stadsbeiaardier willen zijn? Dat kan! In het Mu-
seum Vleeshuis | Klank van de stad staat een beiaard 
die de klokken van de kathedraaltoren bedient. Dat wil 
zeggen: alle beiaardklokken zijn digitaal in drie sterkten 
opgenomen en laten via een hoofdtelefoon hun klanken 
galmen als u op de Vleeshuisbeiaard timmert. (Eigenlijk 
speelt u op een computer, maar dat blijft onder ons.) 
Ter plekke kunt u ook een personal digital assistant lenen. 
Dat is een handcomputer die honderduit vertelt over de 
collectie of bijvoorbeeld de klanken weergeeft van de ge-
toonde muziekinstrumenten. Vanuit deze PDA kunt u de 
verkregen informatie ook direct naar uw computer thuis 
mailen. 
Dit museum is een voorbeeld van doeltreffend multime-
diagebruik. En het toont ook aan dat de digitale infor-
matietechnologie niet alleen maar een verlengstuk is van 
de klassieke informatiedragers. Ze maakt wezenlijk deel 
uit van de museumwerking en opent mogelijkheden die 
vroeger ondenkbaar waren. Statische, plaatsgebonden ob-
jecten krijgen zo opnieuw dynamiek en context. 
Digitale technologie vergroot ook de toegankelijkheid 
van erfgoedcollecties. We wezen eerder al op de databan-
ken, beeldbanken en dergelijke die via het internet raad-
pleegbaar zijn. Maar het gaat verder. Meer en meer musea 
en archieven krijgen er een virtueel broertje bij dat online 
bezocht en bestudeerd kan worden. De mogelijkheden 
zijn her en der al erg groot, in de toekomst worden ze 
wellicht grenzeloos. We kunnen u dus alleen maar aanra-
den: maak kennis met de gigantische online-erfgoedschat 
van bijvoorbeeld het Stadsarchief, het Koninklijk Vlaams 
Muziekconservatorium, de Beeldbank ZOO Antwerpen 
en Planckendael, Letterenhuis-Agrippa, Museum Plan-
tin-Moretus | Prentenkabinet online, Archeoweb Ant-
werpen, Musea en Erfgoed Antwerpen... 
Allemaal ‘second-life-erfgoed’!


Digitale technologie vergroot de toegankelijkheid van erfgoedcollecties: bij 
een tentoonstellingsbezoek bieden handcomputers of ipods extra informatie 
en beeldmateriaal over de tentoongestelde stukken © MAS I Museum aan de 
Stroom 


Wat vòòr het internettijdperk onmogelijk was: archeologische opgravingen en 
de vondsten, meteen en met de nodige commentaar, online tonen aan het publiek 
© Dienst Archeologie Antwerpen



251

4  |  V a n  n i e u w s g i e r i g e n  e n  v e r t e l l e r s

n I e u w e  A n T w e r P e n A A r S ,  n I e u w  e r F g o e d

Antwerpen is al eeuwen een stad waar mensen naar-
toe komen of waar ze vertrekken. Migratie is dus geen 
nieuw fenomeen. Maar altijd weer dreigen de persoonlij-
ke verhalen die met migratie verbonden zijn en die over 
mensen en het leven zelf gaan, ondergesneeuwd te raken 
door statistieken of door stugge categorieën en termen 
als ‘asielzoekers’, ‘vluchtelingen’, ‘arbeidsmigratie’, ‘ge-
zinshereniging’... Om daar iets aan te doen, verzamelde 
het Red Star Line Museum migratieverhalen en zette het 
MAS spoorzoekers in om erfgoed van Antwerpenaars met 
Marokkaanse roots op te sporen (zie ook p. 25). 
In een wereld die een dorp is geworden, zorgt het mate-
riële en immateriële erfgoed van migranten en migratie 
niet alleen voor een vanzelfsprekende uitbreiding van de 
Collectie Antwerpen, het verrijkt ook de beleving ervan. 

Ook hier blijkt weer hoe nauw onderzoek en ontsluiting 
verbonden zijn in een zelfversterkende beweging. Het is 
die beweging die ervoor kan zorgen dat het erfgoed van 
nieuwe Antwerpenaars de aandacht en uitstraling krijgt 
die hun aanwezigheid in de stad weerspiegelt. Als mensen 
uit de diverse gemeenschappen hun verhalen, objecten, 
kunst en tradities toevoegen aan de Collectie Antwerpen, 
dan zal deze collectie ook meer aandacht krijgen vanuit 
die gemeenschappen zelf en bijgevolg weer nieuw erfgoed 
aantrekken. Een bonus is bovendien dat de verschillende 
gemeenschappen elkaar via die collectie ook beter leren 
kennen.


Mensen uit de diverse Antwerpse gemeenschappen voegen hun verhalen, 
objecten, kunst en tradities toe aan de Collectie Antwerpen © Atlas
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h e T  n uT  VA n  e r F g o e d

Als vragen lastig zijn, is dat een reden te meer om ze te stellen. Wat is het nut van erfgoed? 

Maak deze vraag wat concreter en ze wordt inderdaad moeilijk: wat is het nut van een stilleven met bloemen, 
een heksenfluitje, de niet gedateerde foto van een man op stap met een varken, een kartonnen doos met 
twee stukken Sunlight-zeep...? Er zijn zo nog duizenden voorbeelden te vinden in de Collectie Antwerpen, 
soms heel gewone dingen, soms uiterst waardevolle. Maar nuttig? De vraag luidt natuurlijk: ‘Wat betekent 
nuttig?’ En dan zou het antwoord kunnen zijn dat alles wat aan een respectabele behoefte voldoet, nuttig is.

Zulke behoeften zijn bijvoorbeeld nieuwsgierigheid naar je roots, inzicht in de evolutie van een plek of 
samenleving, genieten van schoonheid, een standpunt kunnen argumenteren, de banden binnen een ge-
meenschap aanhalen, nostalgie of heimwee verwerken... Niets wereldschokkends dus: het spreekt vanzelf 
dat mensen menselijke verlangens heel gewoon vinden. Maar ze hebben er wel veel voor over om eraan te 
voldoen. Het is een beetje zoals honger: heel normaal, maar eten is wel essentieel. Erfgoed is eten voor de 
geest, soms een tussendoortje, soms zware kost, geregeld een delicatesse.
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V e e l z e g g e n d e  M I S b A K S e l S

Opgravingen spreken tot de verbeelding. Archeologen en 
paleontologen spitten letterlijk het verleden boven, soms 
tot miljoenen jaren terug. Hun onderzoek vernieuwt vaak 
de bestaande inzichten. De vondst van enkele reusachtige 
beenderen kon Albrecht Dürer er in de 16de eeuw nog 
van overtuigen dat stoffelijke resten van de reus Antigoon 
waren opgegraven. Maar intussen bewijzen talloze been-
deren, onder meer in het Volksmuseum Turninum, dat 
hier zes miljoen jaar geleden – toen nog diep onder zee 
– een van de grootste ‘walviskerkhoven’ ter wereld ont-
stond. Die kennis hebben we van de paleontologen, zij 
bestuderen fossielen en andere sporen van vroeger leven. 
Archeologen onderzoeken sporen van culturen. Zo werd 
het lang als mythe weggewuifde verhaal van de Romeinse 
aanwezigheid in Antwerpen uiteindelijk bevestigd door 
archeologisch onderzoek. 
Maar ook voor recentere tijden blijven opgravingen be-
langrijk. De vondst van talloze borden, kommen, potjes, 
tegels, een majolicaoven en ook veel misbaksels toonde 
het belang aan van het 16de-eeuwse Antwerpen als pro-
ductiecentrum van majolica. 

Archeologie vult de ‘grote’ geschiedenis aan. Opgegraven 
voorwerpen laten ons vooral het leven van alledag zien. 
Zelfs kinderspelen ontsnappen niet aan het wetenschap-
pelijk onderzoek: glissen – uit been gesneden voorlopers 
van de schaats – knikkers, bikkels, dobbelstenen, kegels, 
speelgoedbestek en minikeukengerei... het werd allemaal 
gevonden in de Antwerpse bodem. 
Soms gebeurt dat toevallig, soms zijn vondsten het resul-
taat van gericht onderzoek, bijvoorbeeld in een bouwput. 


Vondsten die werden gedaan tijdens archeologische opgravingen in de 
Kammenstraat, waar zich vroeger het augustijnerklooster bevond: een 
grafplaatje uit een grafkelder en een majolica papkom © Dienst Archeologie 
Antwerpen, foto Michel Detobel


Knikkers, gebakken klei en steengoed uit de 16de-17de eeuw. Knikkeren is 
allang een van de meest geliefde spelen. Er zijn ook in Antwerpen veel knikkers 
gevonden. Exemplaren in glas werden pas in de tweede helft van de 19de eeuw 
populair. In het verleden werden ze gemaakt van bolletjes klei, die vaak werden 
bedekt met een glazuurlaagje. Daarnaast werden ook allerlei natuurlijke ronde 
voorwerpen gebruikt, zoals kastanjes, noten en steentjes. In het Antwerpse 
werden knikkers ‘kuizen’ genoemd en knikkeren was ‘kuizelen’ © Dienst 
Archeologie Antwerpen
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A l S  h u I z e n  K o n d e n  P r AT e n

Nieuwsgierig zijn is geen beroep. Dat merk je dagelijks in 
het Stadsarchief, waar professionele onderzoekers de lees-
zaal delen met mensen die uit liefhebberij in het verleden 
graven. Een van de onderwerpen waarin zowel experts als 
amateurs zich verdiepen is het huizenonderzoek. 
Vooral wie een ouder huis bewoont, is wel eens benieuwd 
naar de voorgeschiedenis van woning en buurt. Wanneer 
werd het huis gebouwd en door wie? Stond er voordien al 
iets? Wie was de architect en waar vind je nog gebouwen 
van zijn hand? Hoe zag de omgeving er destijds uit? Wie 
waren in de loop der jaren de opeenvolgende eigenaars? 
Zijn er verbouwingen gebeurd? Maar let op: hoe meer 
antwoorden, hoe meer vragen, en voor u het weet bent u 
verslaafd aan archief. Huizenonderzoek is een fascineren-
de bezigheid. Elk huis is een puzzelstukje. Stop de puzzel 

 
Een bouwaanvraag met plannen (circa 1900) voor een pand gelegen Meir 74: les 
Grands Magasins Tietz, een ontwerp van Jos Hertogs. Archiefonderzoek brengt 
huizen 'aan de praat' © Stadsarchief Antwerpen, foto's Wim Strecker

in elkaar en je hebt niet alleen Antwerpen maar ook zijn 
geschiedenis.
Professioneel bouwhistorisch archiefonderzoek, van bij-
voorbeeld een beschermd monument of een stadsdeel 
zoals het Burchtgebied, gaat gepaard met een onderzoek 
ter plaatse. Maar voor wie zijn eigen huis aan de praat wil 
krijgen, is er al een schat aan informatie te vinden in het 
Stadsarchief. 
Wie belangstelling heeft voor een hele buurt of een be-
kend waardevol pand, kan wel best eerst even nagaan wat 
al geweten is. Basisinformatie en publicaties zijn onder 
meer te vinden op de websites en in publicaties van de 
Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiede-
nis of het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis. U 
kunt ook uw licht opsteken bij de consulenten van de 
Dienst Archeologie Stad Antwerpen. 
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o V e r  n A A r  FA M I l I e

Onderzoek van archief en ander erfgoed draagt niet alleen 
bij tot historisch inzicht maar ook tot zelfkennis. Meer 
nog dan hun huis onderzoeken, willen mensen hun eigen 
afkomst traceren. 
Wie Van Antwerpen heet, is natuurlijk een gelukkig mens; 
wie de naam Rubens draagt en koestert, mag er dan weer 
zeker van zijn dat hij géén nazaat is van Peter Paul (om-
dat de naam niet werd doorgegeven door de mannelijke 
afstammelingen van Rubens). En als u het echtpaar Gae-
tom - Zeep tegenkomt, vertel ze dan gerust dat ze allebei 
afstammen van een vondeling. 

Familiekunde of genealogie is boeiender en verrassender 
dan outsiders beseffen. Maar iedereen die zich een beet-
je voorbereidt kan minstens een stamboom opmaken en 
misschien wel zijn of haar familiegeschiedenis schrijven. 
Een belangrijke steun en toeverlaat bij dat alles is Fami-
liekunde Vlaanderen vzw: ‘uw kennisknooppunt voor 
familiegeschiedenis’. Deze vereniging, met in Merksem 
haar Nationaal Documentatie- en Studiecentrum voor 
Familiegeschiedenis, organiseert initiatiecursussen, vor-
mingsavonden en werkvergaderingen. Ze stelt ook een 
massa documentatie en publicaties ter beschikking. Haar 
website en die van het documentatiecentrum maken de 
genealoog in spe al grondig wegwijs. Het documentatie-
centrum geeft toegang tot massa’s boeken, bidprentjes, 
doodsbrieven, allerlei registers, kaarten, plattegronden 
en nog veel meer nuttige bronnen. De medewerkers van 
het centrum helpen de bezoeker graag. Alleen het zoeken 
moet hij of zij zelf doen.
Het is dus raadzaam eerst bij Familiekunde Vlaanderen te 
passeren en dan pas naar de Burgerlijke Stand te stappen 
en vervolgens naar het Stads- of Rijksarchief – stuk voor 
stuk vaste haltes op de ontdekkingsreis van de genealoog.


Een stamboom opmaken, een familiegeschiedenis schrijven: voor veel mensen 
die hiermee bezig zijn, bewijst erfgoedzorg elke dag zijn nut © Familiekunde 
Vlaanderen/Antwerpen


De Vereniging voor Familiekunde is een kennisknooppunt voor familiegeschie-
denis: geboortekaartjes, doodsbrieven en -prentjes, registers en vele andere 
documenten dragen bij tot het traceren van familieleden uit een nabij en ver 
verleden © Familiekunde Vlaanderen/Antwerpen
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●  D E  F A S C I n A t I E  D E L E n

Iedereen wil wel eens wat meer weten over zijn familienaam en voorouders. De 
genealogie of familiekunde heeft dan ook duizenden beoefenaars, gaande van 
nieuwsgierige liefhebbers tot professionele wetenschappers.
Jan Vanderhaeghe is een van hen. Hij coördineert het Nationaal Documentatie- 
en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis in Merksem. De naam is een 
mondvol, de opdracht brengt handenvol werk met zich mee. Zo zet Jan zich 
in voor het verwerven, bewaren en toegankelijk maken van genealogische 
nalatenschappen, inventarissen en familiaal erfgoed zoals oude communie- en 
doodsprentjes, brieven, foto’s en allerhande papieren documenten. Hij werkt 
mee aan de opbouw van een bibliotheek met naslagwerken over genealogie, 
heraldiek, lokale geschiedenis en dergelijke. Hij creëert projecten ten dienste 
van andere erfgoedactoren, digitaliseert familiaal erfgoed, legt genealogische 
databanken aan, organiseert cursussen… 
Wat trekt hem zo aan in die veelomvattende opdracht? “De geschiedenis van 
je voorouders is fascinerend en die fascinatie wil je delen. Bovendien ben je 
voortdurend bezig andere onderzoekers te helpen door gegevens ter beschik-
king te stellen die voor hen belangrijk zijn. Ook dat sociale aspect geeft veel 
voldoening.” 


Genealogie is een van de populairste vrijetijdsbestedingen voor senioren © Familiekunde Vlaanderen/Antwerpen


Jan Vanderhaeghe zet zich in voor het 

bewaren en toegankelijk maken van 
genealogisch erfgoed © MAS I Museum aan 

de Stroom, foto Wim Strecker
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M e T  d A n K  A A n  d e  S P e C I A l I ST e n

Tegenover het onderzoek dat ook voor liefhebbers haal-
baar is, staat het uiterst gespecialiseerde werk. Een voor-
beeld daarvan zijn de activiteiten van het Ruusbroecge-
nootschap. Deze in 1925 opgerichte organisatie is nu een 
onderzoeksinstituut van de Universiteit Antwerpen. Ze 
bewaart en bestudeert het patrimonium van het gods-
dienstige leven in de Nederlanden tot 1750. Dat gaat 
onder meer om: 500 handschriften, waarvan de oudste 
dateren uit de 12de eeuw; 30 000 oude drukken; 40 000 
devotieprenten. 
De ontsluiting van dit erfgoed en van de kennis die het ge-
nootschap daarover verwierf, gebeurt vooral met publica-
ties en via de eigen erfgoedbibliotheek. Geregeld worden 
ook lezingen en tentoonstellingen georganiseerd, onder 
meer naar aanleiding van Erfgoeddag. Dat laatste gebeurt 
vaak in samenwerking met de afdeling Historische Collec-
ties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen. Die bezit 
behalve een collectie oude drukken en atlassen ook een 
unieke verzameling historische prenten over Antwerpen. 
Nog een voorbeeld van specialisatie waar het publiek 
de vruchten van plukt, is het Ruckersgenootschap, op-
gericht in 1969 en vernoemd naar de wereldberoemde 
klavecimbelbouwers (zie ook p. 95). Hans Ruckers, zijn 
nakomelingen en zijn neef, Johannes Couchet, maakten 
Antwerpen in de 16de en 17de eeuw tot hét centrum van 
de klavecimbelbouw. Een belangrijk doel van het Ruc-
kersgenootschap is inzicht brengen in de evolutie van de 
instrumentenbouw en de muziekinterpretatie. Als er van-
daag veel belangstelling bestaat voor oude instrumenten 
– of kopieën – en historisch verantwoorde muziekinter-
pretatie, dan hebben we dat in grote mate te danken aan 
het onderzoek, de promotie en de restauratieacties van het 
Ruckersgenootschap. 


Een typisch voorbeeld van een jezuïetenpublicatie is Verscheyden litaniën tot 
ghebruyck des catholijcken leghers ende alle godtvruchtighe menschen. Deze 
pocket avant la lettre verscheen in Antwerpen bij Jan I Moretus in 1595. Het boek 
bood in de eerste plaats aan katholieke soldaten een regel voor christelijk leven, 
een kleine catechismus en een reeks litanieën en gebeden, maar werd ook als 
een compleet handboek aan alle katholieken aanbevolen. Het had een grote 
invloed op de gebedenboeken van de 17de eeuw , zo weten we uit onderzoek
© Universiteit Antwerpen, ruusbroecgenootschap


Afbeelding uit M. de Hasque, Les Corsaires Barbaresques et les Images de la 
Confrérie de la Ste Trinité à Anvers, 1936. Dit is niet alleen een mooie maar 
ook een belangrijke publicatie voor het onderzoek naar het Broederschap van 
de Heilige Drievuldigheid tot verlossing der Christene Slaven. Dit Antwerpse 
broederschap, met kapel in de Sint-Jacobskerk, zamelde geld in voor het 
vrijkopen van gevangen Christenen in het Midden-oosten in vroegere tijden 
© Universiteit Antwerpen, Historische Collecties
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A l l e n  d A A r h e e n ! 

Erfgoed is een bron van kennis. Erfgoed biedt dikwijls een esthetische ervaring. Erfgoed is zeker ook emotie. 
Het zal dus wel geen toeval zijn dat het mensen samenbrengt. We hebben er behoefte aan kennis, ervaringen 
en emoties te delen. Dat delen is een update voor onze identiteit als individu en als groep, het brengt ook 
nieuwe ideeën en dus mogelijk vooruitgang in de samenleving, het zorgt voor afstemming en maakt relaties 
mogelijk. En last but not least: het informeert en amuseert ons. 
Dat kan allemaal met erfgoed. Erfgoed is dus een bindend element in de maatschappij. Zelfs als je helemaal 
in je eentje van achter het computerscherm, via tv, radio, een boek of welk medium ook een stukje erfgoed 
beleeft, dan nog maak je een – zij het eenzijdige – verbinding met anderen: met de geest van de kunstenaar, 
de onderzoeker, de verteller... 

Er is ook een heel praktische reden waarom erfgoed mensen samenbrengt: je maakt geen tentoonstelling, 
geen museum, geen toeristische rondleiding, geen evenement voor één persoon. Maar ook vanuit dat econo-
mische standpunt blijft het resultaat gelijk: erfgoed brengt mensen samen. En dan is er nóg een reden voor 
een reële of virtuele samenscholing rond erfgoed. Een object, verhaal, evenement... wordt pas maatschappe-
lijk en dus cultureel erfgoed als voldoende mensen het betekenis toekennen. Die eensgezindheid bereik je 
niet in je eentje, ze veronderstelt communicatie.
Het publiek maakt dus erfgoed. Dat kan ver gaan, zoals de volgende anekdote bewijst: nadat Peter Benoit de 
mensen op straat zijn Lied der Vlamingen net iets anders had horen zingen dan hij het componeerde, greep 
hij thuis meteen naar de pen, corrigeerde de partituur en schreef erbij: “Merkelijk verbeterd door Zijne Ma-
jesteit ‘Het Volk’.” Een mooiere ode aan het publiek valt moeilijk te bedenken. Eigenlijk bevestigde Benoit 
dat het in wezen het publiek is dat erfgoed maakt.
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De partituur 'Lied der Vlamingen' die door peter Benoit eigenhandig werd gecorrigeerd en geannoteerd: 'Merkelijk verbeterd door zijne Majesteit Het Volk'
© Letterenhuis, foto Musea en Erfgoed Antwerpen
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d o e - h e T - z e l F - e r F g o e d

Zelf erfgoed maken: daar zijn murga’s een kleurrijk voor-
beeld van. Eigenlijk is dit Argentijns erfgoed, maar net 
zoals Antwerpen ligt Argentinië in het werelddorp en 
bestaan er dus ook hier al jaren murga’s. Een murga is 
een eigentijdse ‘geglobaliseerde’ versie van de buurtfan-
fare, maar dan niet alleen met muziek. Er komen ook 
dans, woord, folklore en kostuums bij te pas. Elke buurt 
of straat kan een murga hebben. Binnen een murga zijn 
alle stijlen toegelaten en iedereen kan meedoen. Het re-
sultaat is een aanstekelijk carnavalesk feest van culturen 
die hun lokale en tegelijk globale verbondenheid beklem-
tonen. Niet dat de verschillen worden genegeerd: dat zijn 
juist de kleuren die het musicerende en dansende tableau 
vivant maken. 
De murga’s behoren tot de Collectie Antwerpen, net zoals 
alle andere optochten, stoeten, flashmobs... en ook net 
zoals Sinterklaas die jaarlijks onder luide toejuichingen 
van op het stadhuisbalkon vaststelt dat er ook dit jaar 
weer geen stoute kinderen zijn. Eén ding hebben al deze 
gebruiken gemeen: het is erfgoed dat wordt gemaakt en 
ontsloten door zijn publiek. 


De murga Lamourgaga op de Meir in 2010 © Brandpunt 23


Still uit de film Op Straat, een ontmoeting tussen een murga en een Vlaamse 
fanfare in 2011 © Lucila Guichòn/Murga

V e r b I n d e n d e  K r A C h T e n

Op Erfgoeddag 2003 werd een tentoonstelling geor-
ganiseerd door de heemkringen van Ekeren, Merksem, 
Stabroek en Berendrecht-Zandvliet-Lillo en het Docu-
mentatiecentrum van de Antwerpse Noorderpolders. Het 
evenement vond plaats in het verlaten kerkje van Ooster-
weel, een van de dorpen die het in de jaren 1960 moesten 
afleggen tegen de havenuitbreiding. Foto’s, brieven en an-
dere documenten, geluidsbanden en video’s uit de heem-
kundige collecties werden er aangevuld met materiaal dat 
oud-bewoners en privéverzamelaars uitleenden.
Deze tentoonstelling bracht de mensen van de verdwenen 
polderdorpen opnieuw samen, en dat in het enige restant 
van het dorp, tegelijk ook de plek waar de lokale gemeen-
schap vroeger altijd al haar samenhorigheid had bevestigd 
tijdens doopsels, huwelijken en begrafenissen. Van het 
getoonde erfgoed ging een enorme kracht uit die even 
opnieuw vorm gaf aan de gemeenschap. Het evenement 
bracht dan ook massaal veel volk op de been, met lange 
rijen wachtenden voor het kleine kerkje en overweldigen-
de emoties binnen.
Ook op kleine lokale schaal heeft erfgoed dus een verbin-
dend effect. Het vormt en versterkt het gemeenschaps-
gevoel. Het frist geheugens op en stelt mensen in staat 
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●  E r F G o E D M I X E r

Gerardo Salinas is artistiek coördinator van Murga vzw, een vereniging die 
sinds 2006 actief is in Antwerpen. Salinas beschouwt murga’s als “een levende 
collectie erfgoed” dat de Vlaamse roots koppelt aan de diverse achtergronden 
en identiteiten van Antwerpenaars. “Murga’s maken een melting pot waarin 
uit de verschillende samenstellende delen iets nieuws ontstaat. Zo wordt erf-
goed glokaal: een wereldwijd gegeven dat lokaal wordt vertaald in een straat 
of buurt. Elke murga is dan ook anders. Een murga maakt gebruik van de 
individuele talenten van de deelnemers om de identiteit van de groep weer te 
geven. Binnen een murga kan en mag alles.”
Maar wat is dan de band met het erfgoed? “In een murga capteer je verhalen 
van individuen, maar ook smaken, bewegingen enzovoort die anders verloren 
zouden gaan. Het is een soort mixer van interculturele ontmoetingen waarin 
de verhalen weer nieuwe verhalen creëren. Ik zie een murga als een generator 
van erfgoed van de toekomst. Voor de deelnemers, die allemaal een waardevol 
en uniek verhaal te vertellen hebben, is het ook een manier om na te denken 
over hun erfgoed en tradities. Murga is een glokaal fenomeen.

 
Het kerkje van oosterweel, samen met de kerktoren van Wilmarsdonk stille 
getuigen van de verdwenen polderdorpen, staat vandaag nogal verloren in de 
haven. Het was de plek waar tijdens Erfgoeddag 2003 de vroegere bewoners 
van de verdwenen polderdorpen massaal voor een tentoonstelling verzamelden 
© Documentatiecentrum Havenbedrijf, pol Dewilde 


Gerardo Salinas, bezieler van de murga's 

in Antwerpen, ziet deze hedendaagse 
straatfanfares als lokaal erfgoed met een 

bovenlokale dimensie © MAS I Museum aan 
de Stroom, foto Wim Strecker

hun kinderen en kleinkinderen te tonen hoe het was. En 
bij het buitengaan weten ze weer dat ze erbij hoorden, 
horen en altijd zullen horen. Het voorbeeld van een ver-
dwenen dorp is natuurlijk extreem, maar erfgoed doet dit 
verbindende werk dagelijks op talloze plekken, al wordt 
het amper opgemerkt.
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Erfgoeddag: samen erfgoed tonen versterkt de samenhang en de kracht ervan, 
ook in Antwerpen © FAro

S A M e n  ST e r K e r

Tijdens de restauratie en verbouwing van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen vinden op 
diverse plekken binnen en buiten Antwerpen tentoon-
stellingen plaats met deelcollecties van het museum. Zo 
keerden acht meesterwerken uit de collectie tijdelijk terug 
naar de kathedraal, de omgeving waarvoor ze ooit zijn 
gemaakt en later uit werden verwijderd. Het MAS open-
de in 2011 ook met de tijdelijke tentoonstelling Mees-
terwerken in het MAS, een samenwerkingsverband met 
hetzelfde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Ant-
werpen, Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet en 
het M HKA. Om maar te zeggen: erfgoedbeheerders zijn 
geen concurrenten maar collega’s. Hun samenwerking en 
netwerking komt zowel het erfgoed als het publiek ten 
goede. Dankzij die samenwerking maakt het publiek ook 
kennis met een veel bredere waaier van erfgoed.

Het is in die context geen toeval dat ‘kleinere’ of minder 
bekende erfgoedbeheerders vandaag meer aandacht krij-
gen dan ooit, want met de komst van het MAS nam de 
aandacht voor de Collectie Antwerpen enorm toe. Het 
MAS neemt die kans te baat om ook de lokale erfgoedbe-
heerders van de Collectie Antwerpen voor het voetlicht te 
halen. Bovendien dragen initiatieven als Museumnacht, 
Erfgoeddag en Open Monumentendag bij tot die per-
spectiefverruiming. Het publiek heeft er niet altijd weet 
van hoe duizenden professionelen en vrijwilligers maan-
denlang samenwerken om dergelijke evenementen moge-
lijk te maken. Maar het hoeft dat ook niet te weten: daar 
dienen coulissen voor.
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l e V e  d e  j e u g d

Erfgoed kan vrij recent zijn, maar is meestal oud en soms 
erg oud. Voldoende aanleiding voor een gezonde gene-
ratiekloof met de jeugd van tegenwoordig. En toch ook 
weer niet. Jongeren zijn per definitie ontdekkingsreizigers 
in de tijd. Ze gaan op zoek naar het collectieve geheu-
gen, naar referentiepunten die hun een plaats geven in de 
ruimte en de tijd waarin ze zijn terechtgekomen. Erfgoed 
is zo’n referentie. Het zorgt niet alleen voor houvast bij 
wat bestaat, het kan ook inspireren tot verandering en 
vernieuwing. Die twee eigenschappen zijn erg belangrijk 
voor jongeren.
Daarom is de toegankelijkheid van erfgoed ook voor hen 
essentieel. Informatie maakt deel uit van die toegankelijk-
heid, belerende wijsheden niet. Ontdekkingsreizigers wil-
len ontdekken, ervaren, ondervinden. Als je ze vertelt hoe 
het onbekende eruitziet en in elkaar zit, hoeven ze er niet 
meer naartoe. Wat ze zelf ontdekken, zullen ze zich ook 
toe-eigenen en meenemen naar de toekomst die van hen 
is. Erfgoedontsluiting voor jongeren is dan ook een vak 
apart, waarop meer en meer erfgoedbeheerders zich toe-
leggen. MAS in Jonge Handen heeft zelfs een uitgebreide 
‘jongerencrew’ die in het museum en binnen de Collectie 
Antwerpen een volwaardig jongerenprogramma uitwerkt. 
De gedachte is dat jongeren zelf het beste weten wat jon-
geren willen en dat hun ontdekkingsreis moet vertrekken 
vanuit hun nieuwsgierigheid en creativiteit. Jongeren die 
trots kunnen zijn op wat ze hebben bereikt, zullen mak-
kelijker waarderen wat andere mensen vóór hen hebben 
gerealiseerd.
En laten we eerlijk zijn, eigenlijk geldt dat allemaal ook 
voor volwassenen. Logisch: in het tijdsperspectief van de 
Collectie Antwerpen is iedereen jong... Heerlijk erfgoed!


Erfgoed en jongeren: de ploeg van MAS in Jonge Handen © MAS I Museum aan 
de Stroom
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o V e r  r e u z e n  e n
K l e I n e  M e I S j e S 

e e n  b e S C h o u w I n g  o V e r  C u lT u r e e l  e r F g o e d

Ik was tien jaar toen ik voor het eerst langs de straatkant op de Turnhoutsebaan in Borgerhout de Reuzen- 
ommegang meemaakte. Als kind vond ik dat redelijk spectaculair hoewel ik niet begreep waarom volwasse-
nen zoveel energie staken in het maken van enorme poppen, met als enige doel er eenmaal per jaar mee rond 
te lopen onder begeleiding van muzikanten. Hadden die volwassenen dan niets beters te doen? 
Rare Vlamingen, dacht ik toen.

Dat die Reuzenommegang een heel oude geschiedenis had die terugging tot de 18de eeuw wist ik toen niet. 
Het is pas recent dat ik leerde dat Reus, Reuzin, Dolfijn en Kinnebaba al in 1712 het levenslicht zagen, 
compleet met doopbewijs en al. Optochten waren er altijd al geweest en in die tijd besloot de lokale mid-
denstand om figuren te laten meelopen in een religieus geïnspireerde optocht, gewoon voor de fun. In 2011 
werden de reuzen zelfs in het geboorteregister van Borgerhout ingeschreven. In het kader van het jubileum-
jaar 2012, toen vierden de reuzen namelijk hun 300ste verjaardag, werden een heleboel verenigingen aan-
gesproken om ook een reus te maken. Met resultaat, want zo is er nu ook een Afrikaanse reus die Chachana 
heet, naar een personage uit een bekend Rwandees verhaal. En hoewel de islamitische hoofddoek voor heel 
wat controverse zorgt in onze Vlaamse samenleving is er ook een reuzin met hoofddoek.
En zo wordt iets wat ik als kleine meisje associeerde met de Ander, een stuk vertrouwder, komt het dichterbij 
de stoeprand waar ik toen reikhalzend stond uit te kijken naar de reuzen. 
Ik kan me levendig inbeelden hoe er gepraat en overlegd werd tussen de makers van deze nieuwe reuzen 
en de beheerders van de oorspronkelijke reuzen. Hoe er een verleden werd ontsloten en geduid. Hoe er 
geluisterd werd naar al die vragen. Misschien is dat wel een van de belangrijkste processen die door cultureel 
erfgoed op gang gebracht kunnen worden, het kan mensen met elkaar laten praten, over de generaties, de 
taal en de etnische en nationale afkomst heen.

Traditioneel wordt cultureel erfgoed gekoppeld aan een bepaalde bevolkingsgroep, aan een welomlijnde 
identiteit. Cultureel erfgoed is dan de erfenis, de som van wat de essentie is van het verleden van een wel-
bepaalde bevolkingsgroep. Daarbij is nationaliteit vaak een bindende en overkoepelende factor. Elk volk 
zou een enorme container hebben waar alles in zit wat de eigenheid en de aard van een volk uitmaakt, 
wat ‘volkseigen’ is. Maar de vraag rijst of we door deze enge definiëring van wat van ons is, onszelf geen 
onrecht aandoen? Dreigen we daardoor geen belangrijke zaken over het hoofd te zien? Is de idee van een 
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zogezegd ‘nationale cultuur’ die de bindende of overkoepelende factor is bij de definiëring, de bewaring en 
de voortzetting van cultureel erfgoed nog vol te houden in onze geglobaliseerde en superdiverse realiteit? 
De uitdagingen zijn niet min. Want hoe houdt men rekening met diversiteit bij de omschrijving van het 
eigen verleden, hoe definieer je wat een volk is en hoe zorg je ervoor dat het particuliere, het bijzondere, 
beschermd wordt in deze zee van diversiteit?

In deze uitgave wordt even stilgestaan bij dit gegeven, de Antwerpenaar van een of twee generaties geleden 
is niet meer dezelfde als de Antwerpenaar die hier vandaag rondloopt. Waar moeten we op letten om te ver-
mijden dat we straks een deel van onze herinneringen kwijt zijn? Alleszins zal er oog moeten zijn voor die 
diversiteit en zal het belangrijk zijn dat erfgoed niet weg te zetten als ‘niet van ons’.
En zelfs datgene dat we 'van ons' noemen, komt vaak van ergens anders. Wist u dat de typisch Vlaamse 
‘fanfare’ eigenlijk van de Turken komt? En wist u dat het geven van doopsuiker bij een geboorte, een ka-
tholiek gebruik, nu is ingeburgerd in de moslimgemeenschap in Vlaanderen? Er wordt geen Mohamed of 
Aïcha geboren of ze worden geflankeerd door een grote mand met kleurige suikerbonen. Er valt nog heel 
wat interessants te ontdekken.
Het is geruststellend te lezen dat zij die dat erfgoed zullen moeten bewaren en ontsluiten dat met de nodige 
voorzichtigheid en weloverwogenheid zullen doen, zodat ook mensen met een andere culturele achtergrond, 
maar die hier al generaties lang wonen, zich ook kunnen herkennen in de Antwerpse collectie en het gevoel 
krijgen dat ze die erfenis delen met alle Antwerpenaars. Dat kan erfgoed ook doen, een gevoel van verbon-
denheid creëren. 
Om een voorbeeld te geven, de grote Europese eenmaking wil de grenzen van de nationale staat overstijgen 
en een ‘Europese identiteit’ tot stand brengen. Maar dat betekent dat men onvermijdelijk op zoek moet gaan 
naar een gedeelde erfenis. En zo werd Beethoven’s Ode an die Freude uit de Negende Symfonie, tot Europese 
hymne uitgeroepen omdat ze de ziel van alle Europeanen zou aanspreken. Voortaan is Beethoven niet enkel 
voor het Duitse cultureel erfgoed een belangrijk figuur, hij krijgt ook een rol in de totstandkoming van die 
Europese identiteit. 

Vandaag de dag is het debat over eigenheid en identiteit brandend actueel en is er de behoefte om de eigen-
heid te onderstrepen. De vrees leeft namelijk dat de eigen identiteit in de verdrukking dreigt te komen, met 
name door het feit dat de samenleving veel diverser is dan vroeger.
Want bestaat de kans niet dat de nieuwe reuzen die nu gemaakt werden naar aanleiding van het feestjaar, 
de 300 jaar oude reuzen zullen verdringen? Zal de stoet voortaan bevolkt worden door hoofddoekdragende 
reuzinnen? Is die dreiging reëel of is er iets weldadigs dat uit die kruisbestuiving kan komen? De Egyptische 
schrijfster Ahdaf Soueif, heeft veel geschreven over de ontmoeting van verschillende culturen, verledens en 
verhalen op een gedeelde ruimte. Die gedeelde ruimte noemt zij het Mezzaterra, een gedeelde vruchtbare 
grond met paden die naar de rijke achterlanden van de vele tradities leiden.1 Zij houdt een passioneel pleidooi 
om dat Mezzaterra niet braak te laten liggen maar in te nemen zodat er iets gemeenschappelijks kan ontstaan. 
Deze meerstemmigheid kan ervoor zorgen dat de ruimte die we delen geen woestenij wordt waar een kille 
wind van angst en wantrouwen waait. 

1 AHDAF, Soueif, Mezzaterra, fragments from the common ground, Bloomsburry, 2004, 352 p.
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Hybriditeit, het resultaat van een creatieve ontmoeting tussen verschillende culturen, en universalisme zijn 
de nieuwe modewoorden.

Maar willen we dat wel? Heeft niet elk volk recht op zijn eigenheid, op zijn particulariteit?
De vraag luidt natuurlijk of het wel zo is dat die universaliteit en hybriditeit geen ruimte laten aan het parti-
culiere. Zijn ze noodzakelijkerwijs elkaars negatie of zijn het de twee zijdes van eenzelfde medaille?
Want universaliteit komt niet uit het ijle, het universele moet een grond hebben in het particuliere. Je moet 
wortels hebben om universeel te kunnen zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat universaliteit en hybriditeit de eigenheid versterken omdat ze zuurstof geven. In 
dat opzicht is culturele diversiteit even belangrijk voor het voortbestaan van de mensheid als biodiversiteit.
Culturele diversiteit maakt het mogelijk om de eigen cultuur vanuit een andere invalshoek te bekijken, ze 
maakt zichtbaar waar culturen elkaar raken en kruisen, ze opent de deur naar andere verhalen, ze toont de 
weg naar alles wat ook nog mogelijk is. En hybriditeit tilt culturen op naar een niveau waar ze iets gemeen-
schappelijk zouden kunnen hebben. Het is bovendien een uitgelezen kans om met elkaar te praten, om 
elkaar te bevragen. 
Wat doet mijn herinnering met de herinnering van anderen? Raken ze elkaar aan, of zijn ze compleet geschei-
den? Welke waarden delen we ondanks een gescheiden verleden en is dat verleden echt wel zo gescheiden? 
Ik denk aan Gembloux, een klein dorp in de Ardennen waar een honderdtal Marokkaanse soldaten 'tiral-
leurs' op het militaire kerkhof begraven liggen. Ze werden ingelijfd door het Franse leger tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en moesten strijd leveren tegen de Duitsers. Het is pas enkele jaren geleden dat ik iets vernam 
over dit stuk 'Belgische' geschiedenis. Hun verhalen werden over het hoofd gezien omdat men er verkeerde-
lijk van uitging dat het niet ons verhaal was, maar het verhaal van de Ander. 
Het is duidelijk dat diversiteit ons dwingt om al te starre definities te herzien, ze dwingt ons rekening te 
houden met de brede maatschappij. Ze dwingt ons om op een andere manier te kijken.

In dit boek wordt de metafoor van de ijsberg gebruikt om aan te duiden dat een heel groot deel van wat 
musea en andere erfgoedorganisaties bezitten, verborgen zit in depots en niet zichtbaar is voor het grote 
publiek. Dezelfde metafoor zou je kunnen gebruiken om aan te duiden dat er in onze samenleving veel meer 
te rapen valt op het vlak van cultureel erfgoed dan we zo op het eerste gezicht zien.
Maar dat zien veronderstelt wel een bepaalde alertheid voor de herinneringen en de verhalen van de Ander. 
Het verplicht ons om technieken te vinden die het ons mogelijk maken contact te krijgen met die Ander. Als 
we dat niet doen is het maar de vraag of we wel voldoende voorbereid zullen zijn op de toekomst en is het 
maar de vraag of wat we doen enige relevantie zal hebben in onze veranderde en veranderende samenleving.
Het hoeft geen betoog dat het belang van cultureel erfgoed veel verder reikt dan het louter verzamelen en 
bewaren van herinneringen, artefacten, rituelen. Het verzamelen, erkennen en tonen van dat rijke en gedi-
versifieerde erfgoed kan bijdragen tot meer cohesie tussen de mensen. Het kan ervoor zorgen dat er tussen 
de verschillende burgers banden worden gesmeed, verbindingen worden gelegd. 

Cultureel erfgoed in de 21ste eeuw is dus erfgoed dat midden in de samenleving staat en onlosmakelijk ver-
bonden is met onderwerpen zoals identiteit, burgerschap, globalisering en duurzaamheid. Cultuur en cultu-
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reel erfgoed zitten in het hart van het huidige debat over identiteit. Dat debat probeert mee een antwoord te 
vinden op de vraag ‘Wie zijn wij?’: een van de meest prangende vragen van onze tijd. 

Maar er is geen eenduidig antwoord. Want identiteit is geen statisch concept, het is veeleer een meanderende 
rivier die langs de oevers van gemeenschappen en culturen stroomt en dan uitmondt in de grote oceaan van 
de mensheid.
En zo is het ook gesteld met cultureel erfgoed. Dat wordt ook voortdurend heruitgevonden door gemeen-
schappen, als reactie op hun omgeving, door hun interactie met de natuur en de geschiedenis. In de beste 
der werelden is cultureel erfgoed het collectieve bezit van gemeenschappen, groepen en individuen. 
Dat is cruciaal want het wakkert de burgerzin aan. Als mensen zich verwant voelen met erfgoed, zullen ze 
zich erover ontfermen zoals een goede huisvader of huismoeder.
Vandaar dat ik het initiatief naar aanleiding van het feestjaar van de Reuzenommegang, namelijk de 
nieuw-Antwerpse reuzen, alleen maar kan toejuichen en ik hoop op navolging. 

In 2012 stond er wellicht opnieuw een tienjarig meisje op de stoep te kijken naar de optocht en ze stelde 
wellicht ook nog vragen, maar ze had volgens mij niet meer het gevoel dat het iets was van rare Vlamingen 
en rare Vlamingen alleen.

Rachida Lamrabet 
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Ze zijn met veel, de erfgoedcollecties en hun organisaties die samen de Collectie Antwerpen vormen.
De opsomming hieronder brengt ze in alfabetische volgorde bij elkaar. 
Bij elke organisatie staat vermeld in welke van de 9 Antwerpse districten ze zich bevindt. 

Sommige collecties kan u bijna dagelijks bezoeken, bij andere kan dat alleen tijdens tijdelijke tentoonstel- 
lingen of na afspraak. Nog andere zijn via digitale weg bereikbaar. Andere tenslotte kunnen tijdelijk gesloten 
zijn wegens verhuis of renovatie.
Waar precies deze erfgoedorganisaties zich bevinden, wanneer ze toegankelijk zijn en hoe u er in contact 
mee kan treden, vindt u via het digitale platform www.mas.be/CollectieAntwerpen of na een eenvoudige 
zoekopdracht via Google.

Onderstaande opsomming beperkt zich tot organisaties die actief met hun erfgoedcollecties bezig zijn. Hier-
door blijven instellingen als bijvoorbeeld theaters of scholen buiten beschouwing. Sommige geloofstempels 
staan vermeld, andere die geen erfgoedwerking hebben dan weer niet. De meeste maar niet alle organisaties 
in onderstaand overzicht komen in dit boek aan bod. Tot slot is deze opsomming een momentopname die 
morgen alweer anders kan zijn: organisaties kunnen immers van naam veranderen of opgaan in andere or-
ganisaties of ophouden met bestaan, of er komen nieuwe bij.

•	 Afribel - Afrikaanse Migranten in België Antwerpen

•	 Algemeen rijksarchief Antwerpen Antwerpen

•	 Aloude rederijkerskamer De Violieren Antwerpen

•	 Aloude rederijkerskamer Den olijftak Antwerpen

•	 Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis Antwerpen 

Antwerpen

•	 Antwerpse Karnaval & Folklore Komiteit Antwerpen

•	 Antwerpse Snorrenclub Antwerpen

•	 Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis 

Antwerpen

•	 Antwerpse Vereniging voor romeinse Archeologie Wilrijk

•	 Archief Bisdom Antwerpen Antwerpen

•	 Archief en Documentatiecentrum van de Witte Brigade (Fidelio) 

Antwerpen

•	 Archief en Documentatiecentrum van het Vlaams nationalisme 

(ADVn) Antwerpen

•	 Architectuurarchief provincie Antwerpen (ApA) Antwerpen

•	 Belgia Loge - Independent order of odd Fellow Antwerpen

•	 Berchemse rederijkerskamer De Bloeyende Wijngaerd Berchem

•	 Berchems Sinterklaascomité Berchem

•	 Bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen 

Antwerpen
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•	 B’nai B’rith Antwerpen

•	 Bormshuis Antwerpen

•	 Brouwershuis Antwerpen

•	 Bunker en Vliegtuig Archeo Antwerpen Wilrijk

•	 Buurtvereniging Klein Antwerpen Antwerpen

•	 Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) Antwerpen

•	 Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en de 17de eeuw 

Antwerpen

•	 Cinema zuid (M HKA) Antwerpen

•	 Collectie Smidt van Gelder Antwerpen

•	 Comité Sint-Andrieskwartier Antwerpen

•	 Den Crans van Aloude Schuttersgilden van Antwerpen 

Antwerpen

•	 De poesje van Sint-Andries Deurne

•	 De poesje, repenstraat Antwerpen

•	 De reuzen van Deurne Deurne

•	 De reuskens van Borgerhout Borgerhout

•	 Diamantmuseum provincie Antwerpen Antwerpen

•	 Dienst Archeologie provincie Antwerpen Antwerpen

•	 Dienst Archeologie Stad Antwerpen Antwerpen

•	 Districtshuis Berchem Berchem

•	 Districtshuis Berendrecht-zandvliet-Lillo Berendrecht-

Zandvliet-Lillo

•	 Districtshuis Borgerhout Borgerhout

•	 Districtshuis Deurne Deurne

•	 Districtshuis Ekeren Ekeren

•	 Districtshuis Hoboken Hoboken

•	 Districtshuis Merksem Merksem

•	 Districtshuis Wilrijk Wilrijk

•	 Dochters van Jezus’ Heilig Hart Berchem

•	 Documentatiecentrum Antverpiensia Antwerpen

•	 Documentatiecentrum Antwerpse noorderpolders Ekeren

•	 Documentatiecentrum Atlas Antwerpen

•	 Documentatiecentrum Havenbedrijf Antwerpen

•	 Documentatiecentrum Lode Craeybeckx Antwerpen

•	 Documentatiecentrum Simon Stevin - Vlaams Vestingbouwkundig 

Centrum Antwerpen

•	 Documentatiecentrum voor het Antwerps Kerkelijk Erfgoed 

Antwerpen

•	 Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen

•	 Eugeen Van Mieghem Museum Antwerpen

•	 Familiekunde Vlaanderen/Antwerpen Merksem

•	 Felixarchief (Stadsarchief Antwerpen) Antwerpen

•	 FotoMuseum provincie Antwerpen Antwerpen

•	 Gansrijdersverenigingen Ekeren  Berendrecht-Zandvliet-Lillo

•	 Geitestoet vzw Wilrijk

•	 Genootschap van Anneke Mossel Antwerpen

•	 Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis Antwerpen

•	 Havenbedrijf - Archief Antwerpen 

•	 Heemkundige Kring Gitschotelbuurschap Borgerhout Borgerhout

•	 Heemkundige Kring Hobuechen 1135 Hoboken

•	 Heilige Geest en Sint-Jozefkerk Antwerpen

•	 Het Genootschap Hoboken

•	 Hollandse Synagoge Antwerpen

•	 Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) Antwerpen

•	 Jaintempel Wilrijk

•	 Katoen natie, Maritiem en Logistiek Erfgoed Antwerpen

•	 KBC rockoxhuis Antwerpen

•	 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (KASKA) 

Antwerpen

•	 Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA) 

Antwerpen

•	 Koninklijke Heemkring van de Antwerpse polder Berendrecht-

Zandvliet-Lillo

•	 Koninklijke Kolveniersgilde Antwerpen Deurne

•	 Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem Merksem

•	 Koninklijke Kruisbooggilde Ambiorix Merksem

•	 Koninklijke Kruisbooggilde Den Gulden rinck Ekeren

•	 Koninklijke Kruisbooggilde Marnix Deurne

•	 Koninklijke Kruisboogmaatschappij Graaf van Vlaanderen Deurne

•	 Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen, zoo (KMDA) 

Antwerpen

•	 Koninklijke poppenschouwburg Van Campen Antwerpen

•	 Koninklijke rederijkerskamer De Goudbloem Antwerpen Deurne

•	 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) 

Antwerpen

•	 Kring voor Heemkunde Schaliënhoeve Berchem Berchem

•	 Kring voor Heemkunde Wilrica Wilrijk

•	 Kristus-Koningkerk Antwerpen

•	 Kunstcollectie provinciehuis - provincie Antwerpen Antwerpen

•	 Letterenhuis Antwerpen

•	 Maagdenhuismuseum (oCMW Antwerpen) Antwerpen

•	 MAS | Museum aan de Stroom Antwerpen

•	 Middelheimmuseum Antwerpen

•	 Mineralogisch Museum Merksem

•	 ModeMuseum provincie Antwerpen (MoMu) Antwerpen

•	 Moskee noor-ul-Haram Borgerhout

•	 Moskee Imam-e-Bukhari Antwerpen
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•	 Moskeevereniging Al Aamal Hoboken

•	 Murga meerdere districten

•	 Museum Mayer van den Bergh Antwerpen

•	 Museum plantin-Moretus / prentenkabinet Antwerpen

•	 Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg 

Antwerpen

•	 Museum Vleeshuis | Klank van de Stad Antwerpen

•	 Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) Antwerpen

•	 nationaal Documentatie- en Studiecentrum voor 

Familiegeschiedenis Merksem

•	 nationaal Museum van Douane en Accijnzen Antwerpen

•	 natuurhistorisch Museum Boekenberg Deurne

•	 noorse zeemanskerk Antwerpen

•	 onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand Ekeren

•	 onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen

•	 onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwkerk Borgerhout

•	 osterriethhuis Antwerpen

•	 poldermuseum Lillo Lillo

•	 politiemuseum Antwerpen Antwerpen

•	 poorterswoning De pelgrom Antwerpen

•	 provinciearchief Antwerpen Antwerpen

•	 red Star Line Museum Antwerpen

•	 renaat Braem Huis Deurne

•	 ridderlijke Sint-Jorisgilde van Ekeren Ekeren

•	 rijn- en Binnenvaartmuseum Antwerpen

•	 rubenianum Antwerpen

•	 rubenshuis Antwerpen

•	 ruckersgenootschap Antwerpen

•	 Saint-Bonifacekerk Antwerpen

•	 Sint-Amanduskerk Antwerpen

•	 Sint-Andrieskerk Antwerpen

•	 Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen

•	 Sint-Antoniuskerk Antwerpen

•	 Sint-Bartholomeuskerk Merksem

•	 Sint-Benediktuskerk Lillo

•	 Sint-Bernarduskerk Antwerpen

•	 Sint-Carolus Borromeuskerk Antwerpen

•	 Sint-Catharinakerk Antwerpen

•	 Sint-Eligiuskerk Antwerpen

•	 Sint-Fredeganduskerk Deurne

•	 Sint-Jacobskerk Antwerpen

•	 Sint-Jan de Doper Antwerpen

•	 Sint-Joriskerk Antwerpen

•	 Sint-Jozefkerk Deurne

•	 Sint-Jozefkerk Merksem

•	 Sint-Jozef Moretusburg Hoboken

•	 Sint-Lambertuskerk Ekeren

•	 Sint-Lambertuskerk (Dam) Antwerpen

•	 Sint-Laurentiuskerk Antwerpen

•	 Sint-Laurentiuskerk Ekeren

•	 Sint-Michiel en Sint-pieterkerk Antwerpen

•	 Sint-norbertuskerk Antwerpen

•	 Sint-pauluskerk Antwerpen

•	 Sint-pauluskerk Deurne

•	 Sint-theresia van het Kind Jezus Berchem

•	 Sint-theresia van het Kind Jezus (Bunt) Ekeren

•	 Sint-Walburgiskerk Antwerpen

•	 Sint-Willibrorduskerk Antwerpen

•	 Sint-Willibrordus en Heilige Familie Berchem

•	 Sociëteit van Missionarissen van Afrika Antwerpen

•	 Stadhuis Antwerpen

•	 Stampe & Vertongen Museum Deurne

•	 Studiecentrum voor Vlaamse Muziek Antwerpen

•	 Synagoge Machsike-Hadass Antwerpen

•	 Synagoge romi Goldmuntz Antwerpen

•	 Synagoge Beith Moshe Antwerpen

•	 toerisme pastoraal Antwerpen Antwerpen

•	 ‘t Vlaams Stripcentrum Wilrijk

•	 Universiteit Antwerpen - Archief Antwerpen

•	 Universiteit Antwerpen - Bibliotheek - Historische Collecties 

Antwerpen

•	 Universiteit Antwerpen - ruusbroecgenootschap Antwerpen

•	 Verenigde protestantse Kerk noord Antwerpen

•	 Verenigde protestantse Kerk oost Antwerpen

•	 Vlaams Instituut voor onroerend Erfgoed (VIoE) Borgerhout

•	 Vlaams tram- en Autobusmuseum Berchem

•	 Volksmuseum turninum Deurne Deurne

•	 Voor Kruis en Beeld Antwerpen

•	 Vrijzinnig Studie-, Archief en Documentatiecentrum Karel 

Cuypers Antwerpen

•	 vzw Antwerps Komitee Semini in Ere (A.K.S.I.E.) Berchem

•	 vzw De Bierpruvers Ekeren

•	 vzw Grafzerkje Hoboken

•	 vzw zuiderpershuis Antwerpen

•	 Wijkvereniging Klein Antwerpen Antwerpen

•	 Wijkwerking Mariaburg Ekeren

•	 zilvermuseum Sterckshof provincie Antwerpen Deurne



de Collectie Antwerpen, een portret

is een project van de stad Antwerpen binnen het 

erfgoedconvenant dat werd afgesloten tussen de 

stad en de Vlaamse Gemeenschap. Het beoogt een 

valorisatie van het Antwerpse culturele erfgoed 

en van zijn bewaarders: de Collectie Antwerpen. 

Het wil de verwantschap tussen de verschillende 

erfgoedzorgers, het belang van hun collecties en hun 

bijdrage aan het Antwerpse verhaal benadrukken en 

tonen aan een breed publiek.

de Collectie Antwerpen, een portret

is een initiatief en productie van

MAS | Museum aan de Stroom 

in samenwerking met

de Collectie Antwerpen: de vele musea, archieven, 

geloofstempels, bewaarbibliotheken, heemkringen 

en andere erfgoedverenigingen verspreid over alle 

Antwerpse districten 

www.mas.be/collectieantwerpen

b r o n n e n  e n  A uT e u r S

De tekst- en beeldinformatie in dit boek 

werd mede ter beschikking gesteld door de 

wetenschappelijke medewerkers van de Antwerpse 

erfgoedorganisaties die in dit boek aan bod komen. 

Meer en gedetailleerde informatie over elk 

onderwerp in dit boek kan verkregen worden bij elk 

van deze erfgoedorganisaties. 

Voor hun contactgegevens: raadpleeg www.mas.be/

collectieantwerpen. 
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