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Uw patrintottiutn... 

.onze zorg 
Reeds meer dan 20 jaar restaureren, renoveren en 

beschermen wij gebouwen en waardevolle monumenten. 

Reiniging, restauratie en renovatie van gevels 
Restauratie en conservatie van steen 

Traditionele zuivere kalkpleisters en kaleilagen 
Mineraalverven en silicaatpleisters 

Cement- en kunststofgebonden gevelpleisters 
Warmte-isolerende pleistersystemen 

Betonherstelling en -bescherming 
Duivenwering 

Houtworm- en zwambestrijding 
Polyhneerchemische houtrestauratie en -versteviging 

Brandremming op hout, beton en metaal 
Injectiewerken 

Vochtwering en waterdichting 
Renovatie- en verbouwingswerken 

Referenties op aanvraag 

Onze vaklui worden begeleid door 
gespecialiseerde ingenieurs en kunsthistorici 

S o l a r nv 
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Evenwicht tussen wetenschap en vakmanschap 

Wij hebben allemaal bescherming 
nodig, maar niet allemaal dezelfde! 

Duivenmest is door zijn 
agressieve chemische 

bestanddelen één van de 
belangrijkste oorzaken van 

onomkeerbare be
schadigingen aan gebouwen 

en monumenten. 

Maar er is meer! 
De duif, maar vooral 

de duivenmest, brengt naast 
het cultuurpatrimoniura 
ook onze gezondheid in 

gevaar door overbren
ging van ziekten zoals 
omithose, salmonella, 

psittacosis, e.a.,... 

Nu is er echter BIRDEX (een gamma diervriendeliike 

afschrikkingsmiddelen dat de duiven voorgoed weg 

houdt van monumenten en gebouwen. Wilt u er meer 

over weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

RE.C. International n.v. 

Kleine Breedstraat 37, B-9100 St.-Niklaas 
Tel.: 03-776 84 39 - Fax: 03-777 35 09 
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Industriële werken 

Waterbouwkundige werken 

Werf: Brandweer Viséstraat - Antwerpen 
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ALPHA 
VOCHTTECHNIEK 

VEELZIJDIG EN AL MEER 
DAN 23 JAAR ERVARING 

Injectiewerken 
- consfructief 
- waterdichtend 

Waterdicht maken van kelders 

Injekteren tegen opstijgend vocht 

Hygrothermische kelderisolatie 

Bestrijden van vochtoverlost in 
kruipruimten 

Hydrofoberen en verharden van 
natuur- en baksteen 

Betonreparatiesystemen 

Renovatie- en restauratiepleisters 

Kunststof-vloersystemen 

ALPHA VOCHTTECHNIEK B.V.B.A. 
Riyadhstraat 1 - 2321 Meer 

Tel. 03/315.11.13- Fox 03/315.11.15 
avochttechiek.com - email: info@alphavoc 
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TAAL 
van s y m b o l e n 

De taal van symbolen is ongemeen boeiend en rijk. Symbolische 

voorstellingen zijn afbeeldingen met een diepere betekenis: 

concrete voorstellingen van abstracte, moeilijk grijpbare begrippen. 

Monumenten bezoeken wordt veel interessanter als we deze ietwat 

verloren ' talen' opnieuw of beter leren verstaan. En de zorg om 

monumenten en kunstwerken is al helemaal niet denkbaar zonder 

de betekenis van de talrijke tekens, objecten, afbeeldingen niet 

te begrijpen. Deze spirituele dimensie in de zeer ruime zin van 

het woord maakt integrerend deel uit van de specifieke eigenheid 

en van de betekeniswaarde van het monument . 

I n de r e e k s v e r s c h e n e n 

Glas in lood 

Middeleeuwse muurschilderingen 
in Vlaanderen 

De Belgische Art Nouveau en 
Art Deco wandtegels 1880-1940 

Vlaamse en Brabantse Retabels 
in Belgische monumenten 

De Landschapsatlas, baken voor 

een verruimd..." 

Historische tuinen en parken 

van Vlaanderen 

€ 24,67 

€29,75 

€ 33,47 

€37,18 

€37,18 

€37,50 



Hans Foncke & Leen Meganck 

DE NAOORLOGSE JAREN 
VAN DE PRIJS VAN DE VEN 
( 1 9 5 0 - 1 9 6 8 ) : 
DE ZOEKTOCHT NAAR 
EEN ARCHITECTUUR 
VOOR DE "MODERNE TUD",,, 

• 

Woning Reypens-

Bames door Georges 

Barnes. Pri|s Van de 

Ven 1968 

(foto 0. Pauwels) 

De Prijs Van de Ven is van 1928 tot 1968 dé 

Belgische architectuurwedstrijd voor modern 

georiënteerde architectuur. Enkel uitgevoerde 

ontwerpen, daterend van het voorafgaande jaar, 

komen in aanmerking voor de wedstrijd. Tot de 

hervorming van de statuten in 1966 blijven uitge

sproken commerciële, industriële of monumentale 

gebouwen uitgesloten van deelname. De organi

satoren van de wedstrijd gaan niet actief op zoek 

naar kandidaten. De architecten moeten zélf hun 

projecten voorstellen door het inzenden van een 

aantal panelen met daarop foto's en tekeningen. 

De Prijs velt dus zeker geen oordeel over de totali

teit van de Belgische architectuurproductie. 

Niettemin is de Prijs Van de Ven elk jaar weer een 

'evenement' in de progressief ingestelde architec

tuurmiddens en vormt het oordeel van de jury het 

onderwerp van levendige discussies. 



EMILF IFAN VAN DE VEN 

De stichter van de Prijs, Emile Jean Van de Ven 

(1898-1962), is een welstellend ondernemer uit de 

bouwsector, die naam en fortuin maakt met de in

troductie van gestandaardiseerde bouwonderdelen, 

voornamelijk in hout (2). Zijn naam is onlosmake

lijk verbonden met de introductie op de Belgische 

markt in 1920 van de gestandaardiseerde deur uit 

kunstmatig gedroogd hout (o.a. de WOCO-deur) 

en van de uit modules opgebouwde CUBEX-keu-

ken naar ontwerp van Louis-Herman De Koninck 

(1930). Verder verdeelt de firma Van de Ven ook 

BRUCE-parket, MAFTEX-isolatiepanelen en be

hangpapier van SALUBRA en TEKKO (3). 

• 

Reclame uit 1953 

voor de producten 

van de firma Van 

de Ven: de CUBEX-

keuken en de 

huishoudtoestellen 

NORGE 

(Architecture 53, 

7, s.p. - Collectie 

Universiteit Gent, 

Vakgroep Kunst

wetenschappen) 
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Door zijn contacten met het bouwvak ondervindt 

Van de Ven dat de architectuur - veel meer dan de 

andere kunsten - te kampen heeft met een hard

nekkige weerstand tegen modernisering. Dit is vol

gens hem doorgaans te wijten aan de inmenging 

van conservatief ingestelde opdrachtgevers: "Nous 

nous adressons alors a l'architecte avec des idees 

arrètées et des formules désuetes. Nous lui imposons 

notre conception de l'architecture et de la construction. 

Nous voulons faire de l'artiste un vulgaire encadreur." 

(4) Van de Ven ergert zich aan wat hij 'de traagheid 

van de vooruitgang' noemt. Zijn producten - al

hoewel uiteindelijk een commercieel succes - moe

ten bij heel wat opdrachtgevers en architecten 

weerstand tegen standaardisatie en prefabricatie 

overwinnen. Hij is doordrongen van een modernis

tisch geloof in de vooruitgang en ziet de Prijs Van 

de Ven als een middel om die vooruitgang te ver

breden en te versnellen (5). Naast een 'volksopvoe-

dend' initiatief is de Prijs ook een zeer geslaagde 

reclamecampagne waarmee hij de naam en de pro

ducten van de firma Van de Ven jaarlijks opnieuw 

onder de aandacht brengt van hun doelpubliek: de 

architecten en kandidaat-bouwers, vooral dan in 

het segment van de woonarchitectuur. 

Dat woningbouw een groot aandeel van de inge

zonden en geprimeerde werken uitmaakt, is binnen 

de visie van Van de Ven volledig te verantwoorden 

(6). Volgens Van de Ven heeft het geen zin te bou

wen voor de eeuwigheid. Een woning mag maar 

twee generaties meegaan om dan vervangen te wor

den door de verbeterde, efficiëntere, hygiënischer 

versie. "L'usage d'une maison ne devraitpas dépasser 

deux generations. En moins d'un demi-siècle, une ha

bitation est démodée et ses installations usees. Il serait 

logique de la remplacer par une construction adaptée 

aux besoins nouveaux. (...) Ce nest plus la maison-

capital qui nous intéresse, eest la maison-outila vivre, 

même si nous n'admettons pas la conception mécani-

cienne de la machine a habiter, chere k Le Corbusier, 

même si nous voulons conserver a nos logis une certai-

ne fantaisie, une certaine liberté. '\7) 

Het ontwikkelen van nieuwe woonvormen, de 
zoektocht naar de gepaste vormelijke uitdrukking 
van dit "nieuwe wonen" en het ontwikkelen van de 
technische middelen voor de verwezenlijking van 
deze woningen vormen samen de kern van de doel
stelling van de Prijs Van de Ven. "ARTIKEL 3. — Het 

doel van de Prijs ligt in de erkenning van de verdien

sten der werken, opgericht in de loop van het vorige 

jaar en welke onderworpen werden aan de waarde

ring van de jury en die door laatstgenoemde zullen 



worden geoordeeld als de meest kenschetsende van de 

moderne geest en opvatting en die het best beantwoor

den aan de eisen van de tijden verdienen tot voorbeeld 

te worden gesteld ten einde de beginselen van de voor

uitgang, de evolutie en de vereniging van kunst en 

techniek te verspreiden. " (8) 

Hierin valt verder de nadruk op de "moderne geest" 

en de "eisen van de tijd" op. Het vatten van de tijds

geest is een eis die wel door meer modernisten aan 

de nieuwe architectuur wordt gesteld. Wat dat "ei

gentij ds-zijn" wel mag betekenen definieert Van de 

Ven in 1951 als: "Tout simplement, collaborer a 

transformer Ie plus vitepossible Aujourd'hui en ce que 

Demain sera." (9) 

DE JURY EN HET VERLOOP 
VAN DE WEDSTRIJD 

De naoorlogse statuten, zoals gepubliceerd in 1949 

(10), bepalen dat de jury is samengesteld uit verte

genwoordigers van architectenverenigingen aange

sloten bij de Koninklijke Federatie der Architec

tenverenigingen van België (Federation Royale des 

Sociétés d'Architectes de Belgique, F.A.B. (11)). 

Elk jaar schrijft het secretariaat van de Prijs de 

F.A.B, aan met de vraag welke van de aangesloten 

verenigingen dat jaar gevraagd zullen worden een 

vertegenwoordiger naar de jury te zenden. Binnen 

de F.A.B. - dat meer aangesloten verenigingen telt 

dan er juryleden zijn - wordt een beurtrol gehan

teerd om te bepalen welke verenigingen dat jaar aan 

de beurt zijn. Daarbij wordt rekening gehouden 

met de taaipariteit. De aangeduide verenigingen 

stellen dan een architect voor, normaal gezien een 

lid van de vereniging. Die wordt dan weer door het 

secretariaat van de Prijs uitgenodigd. Dit maakt dat 

de jury elk jaar weer heel anders is samengesteld. 

De combinatie van een nauw omschreven doelstel

ling (Cf. artikel 3) met een steeds wisselende jury

samenstelling - niet enkel qua personen maar ook 

qua achtergrond en gedachtegoed - zorgt van bij de 

heropstart van de wedstrijd voor problemen. Het 

Artikel 3 wordt telkens weer anders geïnterpreteerd 

- nu eens uitermate streng, dan weer heel erg ruim. 

De werkwijze van de jury wordt in de statuten van 

1949 vastgelegd. Eerst zijn er twee eliminatieron-

des. In de eerste ronde worden die werken verwij

derd die om allerlei redenen geen kans maken. In 

latere edities wordt hier expliciet het argument van 

Artikel 3 gebruikt: elk project dat niet voldoet aan 

die vereiste vliegt eruit. Tijdens deze ronde verlo

pen de beslissingen bij unanimiteit. Tijdens de 

• 

Landhuis 't Ven. 

Bonheiden. 

Leo Beeck. Prijs Van 

de Ven 1951. 

(foto 0. Pauwels) 
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tweede ronde worden werken geëlimineerd na be

spreking en stemming. Een gewone meerderheid 

volstaat om een project te verwijderen. De Prijs en 

de Vermeldingen worden in de derde ronde toege

kend na een geheime stemming. Aangezien de 

tweede ronde géén en de derde ronde wél een 

geheime stemming kent zorgt dit soms voor verras

sende resultaten. 

In de praktijk kan het aantal rondes van jaar tot jaar 

een beetje verschillen. De voorziene regeling om ex 

aequo's te vermijden wordt niet toegepast. 

HET OMSTREDEN JAAR 19S1 

In 1951 zorgt de keuze van de Prijs en de 1ste 

Vermelding voor twee uitgesproken regionalisti-

sche of traditionalistische ontwerpen voor een 

eerste crisis. De doelstelling van de Prijs wordt in 

het juryverslag herhaald: "reconnattre Ie mérite des 

ceuvres architecturales de l'année, celles-ci se caractéri-

sant par un esprit de conception neuf, répondant aux 

exigences de Vépoque et érigées en harmonie avec les 

apports techniques. "(12) Deze omschrijving komt 

in grote lijnen overeen met Artikel 3 uit de statuten 

maar is over de hele lijn net iets minder uitgespro

ken. Het proselitisme en het vooruitgangsgeloof 

van de moderne beweging spreken er minder sterk 

dan in de statuten. Het is opvallend hoe in latere 

juryverslagen de bewoording van Artikel 3 wel 

scrupuleus wordt overgenomen. 

Charles Duyver verwijst in zijn juryverslag van 

1951 naar de diversiteit van de inzendingen en naar 

de verwarring die blijkbaar heerst in de Belgische 

architectuurwereld. In de jurering moet de strenge 

modernistische lijn - van Van de Ven - plaats rui

men voor de "principes éprouvés de l'architecture" 

(13). Uiteindelijk is "U èo«^«^"doorslaggevend in 

de toekenning van de Prijs. De Jury stelt uitdruk

kelijk dat zij geen enkele van de eigentijdse archi

tectuurtendensen wil steunen of afremmen (14). 

Als er nu iets in de bedoelingen van Van de Ven ligt 

is het wel de ondersteuning van de modernistische 

tendens. 

Dat de beslissingen van de Jury als in tegenspraak 

met de doelstellingen van de wedstrijd worden 

ervaren mag blijken uit de artikels van Pierre-Louis 

Flouquet. Flouquet volgt de Prijs van nabij. Hij is 

vanaf 1951 regelmatig aanwezig tijdens de jurering 

en fungeert soms als officieuze spreekbuis van 

Emile Jean Van de Ven: "Une opinion puissante sou-

haite que ne se renouvelle pas une surprise, qui va a 

l'encontre du but réel du Prix Van de Ven. Des sugge

stions sont faites, de divers cotés qui demandent la 

réforme de la methode actuelle de constitution du 

jury. "(15) 

De voorstellen waarnaar Flouquet hier verwijst 

hebben alle tot doel de continuïteit en de stabiliteit 

van de jurering te versterken. De zeer open en toe

vallige keuze van de juryleden zou op één of ande

re manier moeten beperkt of gestuurd worden. Eén 

voorstel gaat terug naar de toestand uit het Inter

bellum: drie architectenverenigingen hebben steeds 

een vertegenwoordiger in de jury en die worden 

dan aangevuld met een beurtrol tussen de overige 

verenigingen. Op die manier is er alleszins al meer 

stabiliteit voor ongeveer de helft van de juryleden. 

Een radicalere ingreep zou het installeren van een 

over verschillende jaren vaste jury van eminente 

architecten zijn - eventueel aangevuld met een 

architectuurcriticus. Deze voorstellen leiden voor

lopig tot niets, o.a. omdat de stichter Van de Ven er 

niets voor voelt. 

Een tweede probleem dat door de Jury van 1951 
wordt gesignaleerd is de moeilijkheid om gebou
wen van heel verschillende omvang, met verschil
lende functies en in verschillende vormgevingen 

Boerderij naar 

ontwerp van Jean 

Cosse, bekroond 

in 1962 

(foto 0. Pauwels) 
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». met elkaar te vergelijken. Dit probleem wordt in de 
Eigen woning hervormingsvoorstellen die Flouquet opsomt nog 

, . n , „ niet aangekaart maar duikt bij latere edities van de 
Eugene Delatte. o > 

Eisene. Prijs wel weer op. 
Prijs Van de Ven "Ware het niet beter (en juister) landhuizen met land-

1955, 

(foto 0. Pauwels) 
huizen te vergelijken, stadshuizen met stadshuizen, 

kerken met kerken, enz. enz. — Deze lijst kan zeer uit

gebreid worden, maar de inzendingen zouden m.i. 

beter van dezelfde aard moeten zijn, zoveel mogelijk 

althans? (16) 

In de daaropvolgende jaren blijven écht controver

siële beslissingen van de jury uit. De jury's zijn 

blijkbaar doordrongen van het belang van Artikel 3 

in het opzet van de wedstrijd. De doelstellingen 

worden ook voor het begin van de jurering per

soonlijk verduidelijkt door Van de Ven. Een veel 

voorkomende klacht van de jury's is nu echter dat 

veel deelnemers aan de Prijs blijkbaar de strekking 

en de doelstelling van de Prijs niet begrijpen. Die 

deelnemers worden in de eerste schiftingsronde 

geëlimineerd. 

DF INTERVENTIF VAN EMILE JEAN 
VAN DE VEN 

De beslissingen van de jury in 1954 krijgen weer 

veel kritiek. De geprimeerde projecten voldoen vol

gens Léon Palm niet aan de doelstellingen van de 

Prijs. Maar het is vooral de 5de Vermelding, een vil

la in Schilde van architect C. Van Grimbergen, die 

zijn ergernis opwekt: "Je ne publierai pas les photos 

de la cinquieme mention de crainte d'encourir lesfou-

dres des coeurs tendres pour qui la maison de "Blanche 

Neige et les 7 nains" tapie sous son toit de chaume, 

consume encore aujourd'hui l'habitation rèvée. "(17) 

Na dit "zwakke" jaar beslist Van de Ven persoonlijk 

in te grijpen (18). Hij nodigt — tegen de statuten in 

- zelfde architectenvereniging S.B.U.A.M.(19) uit 

om een vertegenwoordiger naar de jury af te vaar

digen. Josse Franssen, voorzitter van S.B.U.A.M., 

ontpopt er zich tot het actiefste lid van de jury en 

geselt de voorgaande jury's in zijn verslag: "Trop 

souvent, surtout ces dernieres années, les jurys du Prix 

d'Architecture Van de Ven, avaient éludé leurs respon-

sabilités. (...) 

Trap souvent ces jugements a force de ménagements 

pour les uns, de complaisances pour les autres, reflétai-

ent une confusion regrettable. Si l'on acceptait de dis-

tinguer telle oeuvre representative, ilfallait quaussitot 

l'on accorddt, en compensation, un encouragement a 

telle autre realisation affichant des principes diamé-

tralement opposes. (...) 

Habile dosage, savant éclectisme... ? Que non! Aveu 

d'impuissance plutót devant le fait architectural nou

veau; apprehension de I'erreur toujours possible; 

carence d'autorité." (20) 

Verschillende juryleden weigeren het jury verslag 

goed te keuren. De scherpe aanval tegen voorgaan

de jury's is er teveel aan (21). De jury maakt onder 

de aansporing van Franssen wel een duidelijke keu

ze voor de "progressieve" architectuur. Het valt eens 

te meer op hoe wisselvallig de samenstelling van de 

Jury wel is en wat voor een impact dit heeft op de 

resultaten en het imago van de wedstrijd. 

De discussie over de jurysamenstelling blijft ook in 

de daaropvolgende jaren smeulen. 

DE "PRIJS VOOR BUNGALOWS" 

Een tweede probleem dat regelmatig wordt gesig
naleerd, is het overaanbod aan eengezinswoningen 
in de wedstrijd (22). 

In 1961 bekroont de Jury het ziekenhuis ontwor
pen door Jean Wynen met de Prijs Van de Ven. De 
overweging dat er meer gebouwen met andere 
functies dan wonen ingezonden en bekroond moe
ten worden speelt zeker mee. Daarnaast geeft de 
Jury een zeer enge interpretatie aan Artikel 3. Zij 
baseert zich op dit artikel om die projecten te weren 
die, volgens haar, een te grote graad van individu
ele artisticiteit vertonen. Deze projecten kunnen 



— hoewel uitzonderlijk en zeer waardevol — niet ten 

voorbeeld gesteld worden. Hun individualiteit ont

neemt hen hun voorbeeldkarakter. De zes gepri

meerde projecten munten uit in rechtlijnigheid, 

orthogonaliteit en hun stteng modernistisch karak

ter. Dergelijke projecten zijn navolgbaar en kunnen 

een voorbeeld vormen. Deze keuze is duidelijk 

ideologisch, zoals ook blijkt uit de bespreking van 

het ziekenhuis in het juryverslag: "Il est heureux 

encore de pouvoir applaudir sans apprehension a une 

oeuvre k caractere social qui se distingue résolument 

par son programme des «habitations individuelies bas

ses, isolées dans un remarquable cadre de verdure», qui 

sont habituellement légion au Prix Van de Ven, sans 

diminuer en rien, bien entendu, les mérites de ceux 

qui resolvent admirablement ce dernierprobleme lors-

quil est posé. " (23) 

De jury keurt het individualisme van een vormge

ving, het individualisme van de ééngezinswoning 

en het maatschappelijk individualisme af. Hier 

komt nog eens opvallend naar voor hoe groot de 

verschillend tussen de opeenvolgende jury's kun

nen zijn. 

DE HERVORMINGEN VAN DF 
JAREN '60 

In 1964 worden de statuten onder impuls van Jean 

Charles Van de Ven - de zoon van de inmiddels 

overleden stichter van de Prijs - voor de eerste keer 

sinds de Tweede Wereldoorlog aangepast. Vooraf

gaand aan de gezamenlijke jurering krijgen de jury

leden vanaf nu de kans om de projecten individueel 

te overschouwen. Zo kunnen ze zich een eerste oor

deel vormen zonder de groepsdruk die er binnen 

een jury altijd is. De projecten worden bovendien 

anoniem ingediend. 

De belangrijkste ingreep is de hervorming van de 

jurysamenstelling. Er wordt afgestapt van de recht

streekse vertegenwoordiging van de architectenver

enigingen. Een commissie afgevaardigd door de 

EA.B. stelt vanaf nu om de drie jaar een lijst van 

dertig progressieve architecten samen waaruit dan 

de opeenvolgende jury's worden gekozen (24). 

Hierdoor wordt de jurykeuze onttrokken aan de 

willekeur van de individuele architectenverenigin

gen. De groep waaruit gekozen wordt blijft boven

dien voor drie jaar stabiel. 

Slechts 39 projecten worden ingezonden voor de 
Prijs Van de Ven van 1964. Om het prestige van de 
Prijs te versterken en om meer en betere architecten 

• 

Ziekenhuis te 

BraineTAIIeud, 

Jean Wynen. Prijs 

Van de Ven 1961. 

aan te zetten tot deelname beslist de Jury om geen (u Hauon, 1961, 

Prijs toe te kennen, enkel Vermeldingen (25). 3' P- ") 

Het aantal inzendingen is niet alleen klein, het zijn 

ook bijna uitsluitend kleine woonprojecten. De 

Jury ziet hier een groot probleem. Het actieterrein 

van progressieve architecten heeft zich blijkbaar 

verlegd. Terwijl in het Interbellum het modernisti

sche experiment in België bijna uitsluitend in de 

woningbouw werd ontwikkeld, stelt de Jury in 

1964 dat de individuele woning niet meer de dra

ger kan zijn van de tijdsgeest. Opnieuw wordt het 

individualistische karakter van de woning bena

drukt en gehekeld. "Le jury espere voir plus d'oeuvres 

exprimant notre époque tel que les complexes admini

straties, les complexes d'habitations, les complexes 

industriels, et commerciaux, des constructions a 

caractere éducatifs et culturels, et répondant a la 

definition de l'architecture, qui est la creation d'un 

environnement dans lequel les facultés de l'homme 

peuvent se développer normalement. Du fait de son 

caractere particulier et personnel, le jury ne croit pas 

que l'habitation individuelle réponde a l'esprit de 

notre époque et puisse être citée en exemple dans un 

but de diffusion des principes mêmes du progrès. "(26) 

De Jury neemt hiermee een standpunt in dat sterk 

afwijkt van de aanvankelijke bedoeling van de 

stichter Emile Jean Van de Ven die de Prijs net zag 

als een middel om de woonarchitectuur en de 

woonkwaliteit naar een hoger niveau te tillen (27). 

De Jury stelt in haar rapport een aantal verregaan

de hervormingen van de Prijs voor: de afschaffing 

van de Vermeldingen; de uitbreiding van de Prijs 

tot gebouwen met een uitgesproken commercieel 

of industrieel karakter; een opsplitsing van de Prijs 

per gebouwtype; een aangepaste en gespecialiseerde 

jury per gebouwtype (28). 

M&L 



Eigen woning van 

Albert Bontndder. 

interieur 

(foto 0. Pauwels) 

In 1964 gaat het gerucht dat Jean Charles Van de 

Ven de Prijs wil stopzetten. In een brief aan 

Flouquet bevestigt hij dat hij het voortbestaan van 

de Prijs iaat afhangen van de editie 1965. "En effet, 

j'ai formellement mis en garde les responsables de la 

FAB. qu'au cas oü la faible participation de Van der

nier se conftrmerait en 1965, cela signifierait la mort 

du Prix d'Architecture. " (29) Hij is zwaar ontgoo

cheld door het klein aantal inzendingen voor de 

Prijs van 1964 en door hun kwaliteit. De verant

woordelijkheid voor een eventuele stopzetting legt 

hij volledig bij de lakse houding van de architecten 

en de F.A.B. (30) 

Om de Prijs meer dynamiek te geven, neemt Van 

de Ven een aantal voorstellen van de Jury van 1964 

over en wijzigt de reglementen een tweede keer. De 

vermeldingen worden afgeschaft. Van een opsplit

sing naar gebouwtype is er geen sprake maar om 

een groter aanbod aan inzendingen te genereren is 

wel de periode waarbinnen het project moet zijn af

gewerkt verruimd. De wedstrijd staat nu open voor 

gebouwen die in de drie voorafgaande jaren zijn 

opgeleverd. 

De Prijs Van de Ven 1965 draait echter op een fias

co uit. De Jury is ontgoocheld over de kwaliteit van 

de inzendingen en besluit Prijs noch Vermeldingen 

toe te kennen. De Jury is er nochtans van overtuigd 

dat er betere projecten te vinden zijn in België. De 

Prijs heeft blijkbaar niet meer de aantrekkings

kracht om de beste projecten te lokken (31). 

De malaise rond de Prijs blijkt ook uit de weigerin

gen om deel uit te maken van de Jury in 1965: Peter 

Callebout, Willy Valcke, Georges Baines en Walter 

Bresseleers (32). 

In 1966 wordt de Prijs opnieuw hervormd, dit keer 

door een commissie onder leiding van Robert 

Courtois, voorzitter van de S.B.U.A.M. (33). De 

Prijs wordt tweejaarlijks i.p.v. jaarlijks. De Jury kan 

vanaf nu beslissen om alleen een Prijs of een Prijs en 

één Vermelding toe te kennen. Het kleinere aantal 

te winnen prijzen en de grotere tussenperiode moe

ten het prestige van de Prijs opkrikken. De langere 

periode tussen twee Prijzen en ook de beslissing om 

projecten toe te laten die de afgelopen vier jaar zijn 

afgewerkt, verbreden het potentieel aan inzendin

gen. Voor het eerst wordt ook gesleuteld aan de 

toegelaten types gebouwen. Strikt commerciële en 

industriële gebouwen zijn nu ook toegelaten. Enkel 

projecten van burgerlijke bouwkunde worden nog 



uitgesloten van deelname. Eindelijk wordt hiermee 

tegemoet gekomen aan de kritiek op de "bungalow-

prijs". 

De inzet van de hervormingen is groot: het voort

bestaan van de Prijs Van de Ven. De editie 1966 

kent dé sterkst bezette Jury uit de geschiedenis van 

de Prijs. Met Georges Baines, Renaat Braem, 

Louis-Herman De Koninck en Jacques Wybauw 

bevat de Jury vier voormalige winnaars, van wie 

twee de Prijs wonnen. Onder hun vieren vertegen

woordigen ze op dat moment dertien Prijzen en 

Vermeldingen. Het effect van deze inspanningen 

blijft niet uit. Het aantal inzendingen groeit voor

lopig nog niet, maar de Jury van 1966 is enthou

siast over de gemiddelde kwaliteit (34). Niet toe

vallig wordt een niet-woongebouw geprimeerd, de 

Proeflaborataria van de universiteit van Luik in Val 

Benolt door Jean Barthélemy. Ook Jean Charles 

Van de Ven is gerustgesteld door de resultaten (35). 

De Prijs Van de Ven 1968 gaat normaal door. Met 

de Woning Reypens-Baines en het kantoorgebouw 

voor Glaverbel kent de Prijs twee waardige win

naars. Toch volgde in 1970 geen nieuwe editie. 

Naar de precieze oorzaken van de stopzetting kun

nen we alleen maar gissen. Waarschijnlijk leidde 

het verlies van aantrekkingskracht van de Prijs op 

de Belgische architecten er uiteindelijk toe dat de 

Prijs werd stopgezet. De tegenvallende inzendingen 

van 1964 en 1965 - tesulterend in twee opeenvol

gende jaren zonder toekenning van de Prijs - heb

ben ondanks verwoede reddingspogingen de Prijs 

de das om gedaan. 

19B0 

Na de Tweede Wereldoorlog zal het tot 1950 duren 

vooraleer er opnieuw een wedstrijd Prijs Van de 

Ven wordt uitgeschreven. Voor deze eerste naoor

logse Prijs komen gebouwen, gerealiseerd tussen 

1940 en 31 december 1949 in aanmerking. 

De Prijs gaat naar een bescheiden appartementsge

bouw aan de Mulderslaan te Oudergem (Brussel, 

1948-1949) van de architecten Emile Ruelens en 

Willy Van Gils. Het wordt geprezen omwille van de 

planindeling, de economische bouwwijze en het 

vermijden van overbodig ornament. De 1ste Ver

melding is voor de rijwoning Gobert te Luik door 

Auguste Van Laerhoven, die maximaal gebruik 

weet te maken van een onregelmatig perceel. Hij 

realiseert een strakke gevel die volledig in de tradi

tie van het vooroorlogs Modernisme ligt. De bekle

ding met grijze leisteenplaten geeft het geheel ech

ter een nieuw accent. Ook gebouwen als het appar

tementsgebouw "Clarté" (Paul-Amaury Michel) en 

de burelen van de Agence Maritime Internationale 

te Leopoldstad (Kinshasa) van Georges Ricquier 

liggen nog volledig in de lijn van de architectuur 

van de jaren '30. Drie inzendingen van Huib Hoste 

(een landhuis met zwemkom te Haacht, een dok

terswoning te Liederkerke en een woonhuis te 

Aalst), evenals een project van Renaat Braem (wo

ningen voor geteisterden) worden door de jury niet 

weerhouden. 

1951 

De editie van 1951 is één van de meest omstreden 
wedstrijdjaren. Als winnaar komt het Landhuis 
't Ven te Bonheiden van Leo Beeck uit de bus, een 
villa in landelijke stijl, waarin de 'moderniteit' 
zeker niet eenduidig is. Het grondplan toont een 
praktische en comfortabele indeling, waarin geen 
plaats is 'verspild' aan representatieve ruimten, 
waarin aandacht is voor de vlotte circulatie en 
waarin talrijke ingebouwde kasten voor extra berg
ruimte zorgen. Volgens het bijhorende verslag van 
de architect gaat daarnaast veel aandacht naar de 



Appartementsgebouw 

met winkels van de 

'Union Cooperative', 

rue Vaudrée 21, t echnische u i t rus t ing , zoals inbraakbevei l ig ing, iso-

EGAU Priis Van ' a t ' e ' <iu ' : ,t>e ' g l a s (36) . Toch w o r d t d i t alles in een 

de ïen 1953. zeer traditioneel kleedje verpakt. Het rode pannen-

(foto 0. Pauwels) J j ] ^ Jg w i t t e beschildering met de zwartgepekte 

plint, de versneden steunberen op de hoeken van 

het gebouw en de 'artisanale' details in schrijnwerk 

en ornamentiek geven het gebouw de allures van 

een oud-Vlaamse hoeve... niet meteen een visite

kaartje voor de progressieve architectuur. Ook het 

gebouw dat de eerste Vermelding krijgt, de villa 

White Oaks te Knokke-Zoute van Paul-Jean 

Devos, kan bezwaarlijk als 'getuigend van een 

moderne tijdsgeest' worden gekarakteriseerd. 

Het contrast met de gevel en het grondplan van de 

dubbelwoonst Brewaeys-De Martelaere (Deurne) 

van Renaat Braem - door de jury bedacht met een 

2de Vermelding — is veelzeggend. Een strakke gevel, 

ingevuld met vensters met houten borstweringen, 

gaat een al even strak plan vooraf waarvan de schui

ne lijnen bepaald zijn door de zichtassen naar de 

omgeving. 

De jury verdedigt haar oordeel met een verwijzing 
naar de verwarrende veelheid aan architectuurten
densen - lees: -stijlen - die in het Belgische archi
tectuurlandschap van de vroege jaren '50 aanwezig 
is. Zij acht zich niet geroepen om in dit vormelijk 
debat één richting als de juiste naar voor te schui
ven en baseert daarom haar oordeel op de intrinsie
ke architecturale kwaliteiten van het gebouw als 
oplossing voor een specifiek programma (37). Het 
negeren van de doelstellingen van de Prijs door de 
Jury veroorzaakt - zoals reeds besproken - een he-
viee polemiek. 

1952 

De jury van 1952 is zich goed bewust van haar ver

antwoordelijkheid om — na de omstreden beslissing 

van 1951 - het prestige van de Prijs Van de Ven te 

vrijwaren. Zij kent de Prijs toe aan een bescheiden 

hoekwoning te Deurne van Mare Segers, een voor

malig medewerker van Renaat Braem. Ondanks het 

beperkte budget (375.000 BEF) en de beperkin

gen, opgelegd door de Wet De Taeye, beschikt deze 

woning over een garage, een royale inkomhal en 

ruime woonkamers op de verdieping. In de gevel 

wordt baksteen gecombineerd met natuursteen en 

glasbouwstenen. 

Voor het eerst wordt ook een groep sociale wonin

gen geprimeerd. De woningen voor geteisterden op 

de Nationale Werf te Angleur worden bekroond 

met de 3de en 4de Vermelding ex aequo. De wijk 

omvat 42 woningen van diverse grootte, gebouwd 

in opdracht van het Ministerie van Wederopbouw, 

door EGAU (Charles Carlier, Hyacinthe Lhoest, 

Jules Mozin). De inplanting en de plattegronden 

zijn optimaal afgestemd op de bezonning. De jury 

voegt in haar verslag toe dat de tentdaken en de toe

gepaste houten vensterkozijnen door de overheid 

zijn opgelegd — waarmee ze deze 'niet-progressieve' 

uiterlijke kenmerken van de gebouwen lijkt te wil

len verontschuldigen (38). 

Pierre-Louis Flouquet merkt op dat de jury én de 

deelnemende architecten nog steeds vastzitten aan 

de uiterlijke verschijningsvorm van het functiona

lisme, zoals die door de grootmeesters uit het 

Interbellum werd gedefinieerd: "la jeunesse architec

turale beige nest pas assez jeune. (...) Victime d'un 

nouveau conformisme (...) elle croit affirmer sa propre 

vérité, alors quelle ne fait que répéter les slogans de ses 

maitres."(39) De ware moderne architectuur is vol

gens hem te vinden in de organische architectuur 

van Alvar Aalto en Frank Lloyd Wright. 

12L3 

De architecten van EGAU - in 1952 reeds goed 
voor een Vermelding - zien in 1953 hun verdere 
ontwerpactiviteiten op de Nationale Werf te 
Angleur beloond met de Prijs Van de Ven. Het 
gebouw van de Union Cooperative omvat een 
slagerij (noordzijde) en een winkel van de coöpera
tieve, evenals twee appartementen op elke verdie
ping. Zeer karakteristiek voor het gebouw is de 
noordgevel, bekleed met rode terracotta tegels. 
Samen met de — nu verdwenen — metalen letters 
"U.C." en de elegant gebogen luifel vormt deze ge-



vel een publicitair baken voor de winkels. In con

trast daarmee is de westgevel, met de etalages, zeer 

sober uitgewerkt - nog volledig in de lijn van het 

Interbellum-Modernisme. 

De 1ste Vermelding bekroont een villa te Waterloo, 

ontworpen door Jacques Wybauw en Jacques 

Thiran. De landelijke context heeft er niet toe 

geleid dat de architecten zich lieten verleiden tot 

een traditionalistische vormgeving. De villa ver

toont reeds diverse kenmerken van het 'bungalow-

type' dat de volgende jaren de architectuurproduc

tie van vrijstaande woningen domineert: een halfin 

het landschap verzonken benedenverdieping die 

voornamelijk dienstruimtes groepeert, een bel-éta

ge met woonruimten die via glaswanden over het 

landschap (de tuin) uitzien, een lessenaarsdak en 

het gebruik van met hout beklede wanden. 

De villa te Mortsel van Paul Van de Velde, goed 

voor een 2de Vermelding, is opnieuw een traditio

nalistisch vormgegeven landhuis onder een hoog 

rieten dak. Zelfs de planindeling kan bezwaarlijk 

modern worden genoemd: "Ie plan nest qu'un re

bus... Avez-vous vue remplacement ridicule de la sal

ie de bainspar rapport au volume general?" (40) 

De eigen woning van Pierre Roberti te Luik en het 

woonhuis Haerinckx te Ninove van Leopold Devos 

(3de en 4de Vermelding ex aequo) kennen een op

bouw in gevel en plan die vrij typerend is voor de 

rijwoningen in de jaren '50 - maar of deze als voor

beeld van progressieve architectuur kunnen worden 

gesteld? De eigen woning van Jean Dumont te 

Brussel (5de Vermelding) is modern en tegelijk 

gebonden aan traditionele decoratieve elementen, 

wat aan de woning een bijna postmodernistische 

uitstraling geeft. 

Samen geven de geprimeerde ontwerpen uit 1953 
een beeld van wat de Jury allemaal onder "architec

tuur voor de moderne tijd" kon verstaan... Twee in- •* 

zendingen van Willy Van der Meeren worden door Vl"a Tl"issaint' 
, . . . . . , avenue des Petus 

de jury terzijde geschoven: de appartementen te ,-, . j , 
Oudergem en de Woning Gillet te Watermaal- Waterloo, Jacques 
Bosvoorde. 

1954 

Pierre-Louis Flouquet karakteriseert de bekroonde 

projecten van 1954 als getuigend van "«« équilibre 

classique" (41). De villa te Theux-Polleur van Henri 

Stenne is inderdaad een evenwichtige compositie, 

met een L-vormig grondplan, waarin één vleugel 

wordt voorbehouden voor de kinderen - onder toe

zicht van het personeel — en één vleugel voor de 

ouders. De keuken met dienkamer (office) functio

neert als scharnier tussen beide. De schuine vormen 

van dak en muren en het gebruik van natuursteen 

in een rustiek verband zijn typisch voor de hier

boven reeds vermelde bungalowstijl. 

Toch is het jaar 1954 zeker geen echt sterk prijsjaar: 

de 1ste Vermelding gaat naar een rijwoning in Luik 

van architecten Raymond en Hubert Thomas die 

noch qua grondplan, noch qua gevel echt vernieu

wend kan worden genoemd. De 2de Vermelding, 

de zuurstofcentrale te Seraing (André Constant), is 

Wybauw S Jacques 

Thiran. Iste vermel

ding 1953. 

(La Maison, 1953, 

3, p. 73) 

Appartementsgebouw 

Van Ooteghem, 

Onze-Lieve-Vrouw-

laan, Evere, Willy 

Van Der Meeren. 

Ingezonden, maar 

niet geselecteerd 

in 1954. 

(Architecture 54, 

10, p. 50) 
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een verzorgde vorm van industriële architectuur, 

maar kan evenmin als baanbrekend worden om

schreven. De Villa te Deurle van Willy Valcke (3de 

Vermelding) doet met zijn sterk horizontale uit

bouw en sterk overkragende daken denken aan de 

prairie-houses van Wright - goed 50 jaar na 

datum... De 'Kempense' villa te Schilde van C. Van 

Grimbergen (5de Vermelding) flirt opnieuw zwaar 

met het regionalisme. De Residentie Ten 

Wyngaerde te Antwerpen, een sociaal woningen

complex naar ontwerp van Geo Brosens en C. Van 

der Voodt (4de Vermelding), heeft zeker in planop-

bouw en vormelijke uitwerking van de gevels rond 

de binnentuin merites; de schrale en kazerneachti

ge straatgevel laat - zoals de jury ook in haar verslag 

toegeeft — veel te wensen over. "Z,? Prix Van de Ven 

va-t-ilperdre sa signification^ titelt Les Beaux-Arts 

(42). 

Concours National du Bois (43)) en een vakantie

woning te Sint-Genesius-Rode van Jacques Dupuis 

en Simone Guillissen-Hoa. Ook de woning Brauns 

van Renaat Braem te Kraainem, met een uitzonder

lijke organische vormgeving, is in het tijdschrift 

opgenomen, echter zonder te specifiëren of het 

project voor de Prijs is ingezonden. 

Het appartementsgebouw Van Ooteghem te Evere 

van Willy Van der Meeren werd ingezonden (44), 

maar werd door de jury terzijde geschoven. 

Nochtans vindt Le Corbusier dit gebouw interes

sant genoeg om het in zijn Modulor op te nemen 

(45). 

Vergeleken met de geprimeerde ontwerpen lijken 

deze realisaties veel sterker aan de 'moderne tijds

geest' te beantwoorden die Jean Emile Van de Ven 

met zijn prijs wou promoten. 

Het aprilnummer van het tijdschrift La Maison, 

gewijd aan de jaarlijkse prijsuitreiking, presenteert 

naast de bekroonde ontwerpen ook enkele inzen

dingen die het niet gehaald hebben: een weekend

huisje met carport te Sint-Joris Weert naar ontwerp 

van Jean Vancoppenolle (in 1955 bekroond in de 

1955 

In 1955 'bemoeit' Jean Emile Van de Ven zich voor 

het allereerst met de jurering van de Prijs: op zijn 

expliciete vraag stuurde de Société Beige des 

Urbanistes et Architectes Modernistes (SBUAM) 

Eigen woning archi

tect Eugene Delatte, 

Eisene. Interieur 

van de woonruimte. 

Prijs Van de Ven 

1955. 

(foto 0. Pauwels) 



een vertegenwoordiger naar de jury, nl. haar voor

zitter Josse Franssen. Franssen treedt meteen ook 

op als verslaggever — een rol waarin hij door zijn 

ongewoon sterke formuleringen binnen de jury 

voor enige consternatie zorgde. Vooral zijn aanhef 

met een regelrechte aanval op het werk van voor

gaande jury's schiet in het verkeerde keelgat. 

Verschillende juryleden weigeren het door hem 

opgestelde verslag te ondertekenen. In de pers ver

schijnt er enkel een sterk geredigeerde versie van. 

De Prijs Van de Ven wordt in 1955 toegekend aan 

de eigen woning van architect Eugène Delatte te 

Eisene. Het gaat om een rijwoning waarvan het 

skelet is uitgevoerd in hout in combinatie met mas

sief metselwerk voor de gelijkvloerse verdieping, de 

gemene muren, de trapkoker en de 'natte cel'. 

Opvallend in het grondplan zijn de schuine lijn en 

de aanwezigheid van kastwanden op de verdiepin

gen. De jury prijst de verbondenheid ("rattache-

ment') van het werk met de eeuwenoude basisprin

cipes van de architectuur, die Delatte weet te com

bineren met '7a sensibilité de notre époque" (46). 

Hoewel dit werk terecht de Prijs behaalt, komen 

ook bij de vermeldingen enkele zeer interessante 

gebouwen voor: de woning voor de schilder René 

Mels te Kraainem door Paul Emile Vincent (1ste en 

2de Vermelding ex aequo), één van de eerste 

bekroonde werken met een split-level, en de vakan

tiewoning Van Pachterbeke te Sint-Genesius-Rode, 

naar ontwerp van Constantin Brodzki (3de 

Vermelding). Deze woning ligt onder het straatni

veau, met een carport op het dak. Een trap daalt af 

naar het lager gelegen bouwvolume dat maximaal 

op de tuin geopend is. Het geheel getuigt van een 

ongekende poëtische vormenkracht: "... d'un dessin 

• 

Woning Mels, 

K. Verhaegenstraat 

31, Kraainem. 

Paul Emile Vincent. 

Zicht op de split-

Icvel indeling. Iste 

en 2de vermelding 

ex aequo I95S. 

(foto Griet Blomme) 

délicat, d'un dépouillement frisant l'ascétisme, elle 

ruisselle d'unepureté inhumaine..." (47). 

De 5de Vermelding gaat naar de sociale woonwijk 

Kiel te Antwerpen van Renaat Braem, Maeremans 

en Maes. 

1956 

Volgens Flouquetzet in 1956 de tendens, ingezet in 

1955, zich door: de "architectuur voor een moder

ne tijdsgeest" krijgt in de geprimeerde werken een 

duidelijk gezicht. Hij proclameert triomfantelijk 

"Az défaite du régionalisme" (48). De Prijs en 

Vermeldingen laten inderdaad een vrij homogene 

A 

Vakantiewoning 

Van Pachterbeke, 

Trilpopulierenlaan 

10, Sint-Genesius-

Rode, Constantin 

Brodzki. 3de ver

melding 1955. 

(La Maison, 1955, 

nr. 3, p. 74) 

Niet weerhouden 

inzending van 1955, 

eigen woning van 

architect Alfons 

Singeleyn, 

Hoorselbaan 

te Aalst 

(foto 0. Pauwels) 
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Woning Singeleyn, 

interieur 

(foto 0. Pauwels) 

Woning Bouchez, en woning, 

rue Andre DeMot Iste vermelding 

I S I , Boussu-Hornu, ex aequo 1956. 

Henri Guchez. (La Haison, 1956, 

Grondplan van tuin nr. 3, p. 70) 
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selectie van strakke gebouwen zien, met een 

modernistische vormgeving die wordt gekenmerkt 

door een grote transparantie, een subtiel maar mar

kant gebruik van kleur en een zoeken naar ritme. 

" line generation nouvelle est en marche." (49) 

De Prijs wordt toegekend aan een Villa te Rouheid 

van Emile-José Fettweis, een gebouw dat vormelij

ke gelijkenissen vertoont met de villa te Polleur, 

waarmee Henri Stenne in 1954 de Prijs Van de Ven 

won. Zowel Fettweis als Stenne maken deel uit van 

het architectenbureau Groupe A. De villa bestaat 

uit twee gekoppelde volumes verbonden via een 

centrale inkomhal. De ene vleugel omvat het 

nachtgedeelte, de andere de leefruimtes. De straat-

zijde (noodwestzijde) is zeer gesloten, de achter

gevel opent zich naar het omliggende landschap. 

De woning Bouchez te Boussu-Hornu van Henri 

Guchez, goed voor de 1ste Vermelding ex aequo, 

laat de typische expo-58-stijl zien: abstracte schil

deringen op het tuinscherm, een nerveuze, hoekige 

lijnvoering in het tuinontwerp, een schuine zij

wand, de trap als een frêle sculptuur in de living, 

schuine ingemaakte kasten, de integratie van een 

plantenbak in de woning. 

Interessant is ook de woning Vijt te Tervuren, van 

Lucien Baucher, Jean-Pierre Blondel en Odette 

Filippone, die de 1ste Vermelding ex aequo deelt. 

Een skelet van gewapend beton verdeelt de gevel in 

6 vierkante vlakken die afwisselend worden inge

deeld met wentelramen en deuren of met eterniet-

panelen. De kleurstelling - een combinatie van 

grijs (panelen), wit (verticale muurdelen), blauw en 

zwart (horizontale muurdelen) en geel 

(tuinmuur) - benadrukt de geometrie van de con

structie. De kleurstelling samen met de afwisseling 

van staven en vlakken herinnert onwillekeurig aan 

de architectuur van De Stijl. 

Dezelfde aandacht voor kleur komt terug in de 

dubbelwoonst Blondel-Filippone te Sint-Genesius-

Rode, datzelfde jaar ingezonden maar niet door de 

jury geselecteerd. Bij de niet-geselecteerde gebou

wen is verder het Studentenhuis Pius X te Heverlee 

te vermelden, een belangrijk gebouw in het oeuvre 

van Paul Felix (in samenwerking met Georges 

Pepermans). 

19R7 

De Prijs Van de Ven gaat in 1957 voor het eerst 

sinds lang naar een niet-residentieel gebouw, nl. 

naar de peutertuin en lagere school van Charleroi-

Lodelinsart, een ontwerp van Charles Bailleux. 



Voor Flouquet bezit het gebouw, ondanks het 

bescheiden bouwprogramma, "une sorte de valeur 

exemplative, (...) une legon valable de sincérité, de 

précision, d'équilibre et d'harmonie. "(50) Twee vleu

gels omsluiten in L-vorm een speelplein. Het be-

tonskelet met een modulering van 4,20 m tussen de 

steunpunten is ingevuld met ruime vensters en met 

panelen bekleed met Kambala-hout. De muurvlak

ken van lokale ijzerhoudende zandsteen, samen 

met de uitkragende dakplaten en luifels, zorgen 

voor de visuele stabiliteit van het gebouw. 

preinte de calme, de raison et de sérieux, mais dont 

['expression soit néanmoins souriante. Les architectes 

ont cru quune grande unité dans l'esprit et les moyens 

mis en oeuvre, Ie dépouillement et la simplicité dans les 

proportions des espaces, des volumes et des surfaces, 

étaient les facteurs essentiels susceptibles d'engendrer 

cette atmosphere a la fois harmonieuse et optimiste. " 

(52) 

Het S.C.K. voorziet huisvesting voor een groot deel 

van zijn medewerkers. Het gebouw met 48 appar

tementen van Coulon en Noterman is ontworpen 

voor koppels en alleenstaanden. Het grondplan en 

- vooral — de doorsnede van het gebouw doen sterk 

denken aan het Narkomfin wooncomplex (1929) 

van Mosei Ginzburg te Moskou (53). Ook het 

minimale keukenblok met vouwdeuren is er terug 

te vinden. Het appartementsgebouw in Mol is ech

ter geen voorafspiegeling van de communistische 

heilstaat zoals het Narkomfin-complex dat voor 

Ginzburg wél is. 

De galerijen bedienen telkens twee verdiepingen. 

Vanaf de galerij kan men — trap af - het apparte

ment voor de vrijgezel bereiken, o f - trap op - het 

appartement voor een koppel dat via een interne 

trap beschikt over een extra ruimte boven de gale

rij. Eventueel kan men de twee appartementen 

Mol. appartements

gebouw bij het 

Studiecentrum voor 

Kernenergie, door 

Pierre Coulon en 

André Noterman, 

eerste vermelding 

1957 

(foto Griet Blomme) 

Het appartementsgebouw van Pierre Coulon en 

André Noterman - dat de 1ste Vermelding krijgt -

is één van de vele gebouwen op het terrein van het 

Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K., gestart 

in 1952) te Mol. Het ontwerp van het 

Studiecentrum staat onder de algemene leiding van 

Jacques Wybauw, tot in 1956 in associatie met 

Jacques Thiran. René Péchère verzorgt de land

schappelijke aanleg. Het is een belangrijke werf, 

zowel naar omvang als naar politieke inzet. Over de 

jaren krijgen in totaal vier gebouwen van het 

S.C.K. een Vermelding in de Prijs Van de Ven (51). 

De architectuur van het SCK moet voor Wybauw 

niet alleen functioneel en economisch zijn, tezelf

dertijd moet ze ook rust en rede uitstralen: "Les ar

chitectes se sont efforcés de réaliser les bcitiments du 

Centre de Mol dans un esprit d'économie, avec l'uni-

que souci d'etre fonctionnel et de répondre de faqon 

réaliste a tous les points du programme, lis ont voulu 

que Ie raisonnement rigoureux preside a chaque deci

sion, afin d'éliminer les tentations d'un formalisme 

omnipresent qui, de tous temps, guette l'architecte 

comme un mauvais génie. Leur effort tendit encore 

vers la definition d'une ambiance d'ensemble em-

Appartements

gebouw, Studie

centrum voor Kern

energie, Hol, 

Pierre Coulon & 

André Noterman. 

Perspectiefdoorsne-

de. Iste vermelding 

1957. 

(La Maison, 1957, 

nr. 3, p. 82) 
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samenvoegen tot één appartement voor een gezin 

met kinderen. Van deze mogelijkheid is echter 

nooit gebruik gemaakt. 

De twee gevels zijn sterk gedifferentieerd. De west

gevel, de zijde met de woonkamers, is volledig 

beglaasd en op alle verdiepingen voorzien van smal

le terrassen. De oostgevel bestaat uit een afwisseling 

van open galerijen en gesloten stroken met de 

slaapkamers. 

De andere Vermeldingen gaan naar ééngezins

woningen. De interessantste van de vier lijkt de rij-

woning die architect Karel Dasseville voor zichzelf 

te Wilrijk bouwt. "L'habitation (...) représente assez 

nettement la tendance de la jeune école a supprimer les 

anciens cloisonnements et même a détruire l'antique 

symétrie des locaux pour créer dans Ie logis une 

impression d'espace. "(54) 

Onder de niet geprimeerde inzendingen zijn er nog 

een aantal interessante projecten te vermelden: de 

eigen woning van architect Roger Thirion te 

Waterloo, de woning Vanhove te Sint-Denijs-

Westrem, een vroeg werk van Jean Van den 

Bogaerde en een woning te Hasselt van Lucien 

Kroll i.s.m. Charles Vandenhove. 

1958 

De inzendingen voor het wedstrijdjaar 1958 vallen 

volgens de Jury uiteen in banale en uitzonderlijke. 

Er zijn volgens haar geen middelmatige werken 

ingediend. 

Kantoren van het 

Commissariaat 

Generaal van de 

Wereldtentoonstel

ling van I9S8 te 

Brussel (afgebroken), nr. 3, p. 75) 

Lucien Baucher. 

Jean-Pierre Blondel, 

Odette Fillppone. 

Prijs Van de Ven 

1958. 

(La Maison, 1958, 
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Cafetaria en refter, Jacques Thiran. 

Studiecentrum voor Iste vermelding 

Kernenergie, Mol, 1958. 

Jacques Wybauw 8 (foto Griet Blomme) 

De kantoren van het Commissariaat Generaal van 

de Wereldtentoonstelling van Brussel winnen de 

Prijs. Lucien Jacques Baucher, Jean-Pierre Blondel 

en Odette Filippone ontwerpen een lichte houten 

structuur voor deze tijdelijke constructie. De twee 

kantoorvleugels zijn noord-zuid georiënteerd en 

met elkaar verbonden via de inkomhal. De kop-

gevels van de kantoorvleugels tonen heel duidelijk 

de constructieve opbouw: de lichte houten dak

structuur wordt gedragen door twee houten 

kolommen aan weerszijden van de middengang. 

De gevels bestaan voor het grootste deel uit glas. 

Over het gehele gebouw zijn de structurele elemen

ten zwart geschilderd, de vaste raamkaders wit en 

de bewegende raamkaders blauw, hetgeen de lees

baarheid van de structuur nog versterkt: "qui prou-

ve hien qu 'avec des moyens constructifs simples on peut 

faire de grandes choses. "(55) 

De 1ste en de 3de Vermelding worden toegekend 

aan gebouwen van Jacques Wybauw en Jacques 

Thiran voor het Studiecentrum voor Kernenergie 

te Mol. 

De cafetaria en refter liggen qua vormgeving in 

dezelfde lijn als de Prijs. De constructie is hier 

natuurlijk niet tijdelijk maar wordt eveneens 

gekenmerkt door grote vlakke volumes met een 

plat dak, een bijna volledige beglazing en een fijne, 

lichte detaillering. 

De twee appartementsgebouwen met twaalf appar

tementen elk staan tegenover elkaar in een interes

sante ruimtelijke spanning. Elk appartementsblok 

lijkt opgebouwd uit een liggende koker waarvan de 



koppen afgesloten zijn met glas en de zijkanten 

zoveel mogelijk gesloten blijven. De woonkamers 

en slaapkamers liggen langs de beglaasde oost- en 

westgevels, de eetruimtes, keukens en kamers voor 

dienstpersoneel liggen achter de meer gesloten 

noord- en zuidgevels. De sokkel waarop de "koker" 

rust bevat de conciërgewoning en de garages. 

De drie geprimeerde woningen zijn van een heel 

andere vormgeving dan die van het voorgaande 

jaar. Hier geen breuksteen of lichte dakhellingen 

maar wel een vormgeving die aansluiting zoekt bij 

het vooroorlogse "klassieke" Modernisme. De 

andere oriëntatie van de Jury is opvallend. Deze 

Jury kiest voor orthogonaliteit, geometrie en auto

nome volumes en niet voor schuine vlakken, zach

te dakhellingen en - in het algemeen - een veran

kering in de bodem en de omgeving. 

Ondanks die voorkeur stoort de Jury zich in de 

woning van Henri Montois en Robert Courtois 

(4de Vermelding) aan de voorrang van de vorm

geving op de logische planopbouw. Ze verwijt de 

villa van Constantin Brodzki (5de Vermelding) 

schatplichtig te zijn aan de architectuur van de 

jaren twintig. "On dok lui reprocher malheureuse-

ment une esthétique formaliste qui rappelle trop Ie 

cuhisme de Ventre deux guerres des années 1925-

1930." (56) In de 2de Vermelding, een woning te 

Ronse van E. Baeyens, vindt de Jury het evenwicht 

dat ze zoekt: een scherpe orthogonale opbouw maar 

zonder de formalismen van Montois en Courtois of 

het citaat van Brodzki. "L'architecte Baeyens (...) a su 

dans un programme de tous les jours et sur un terrain 

difficile, exprimer une architecture jeune et pleine de 

vie en gardant un certain romantisme dompté, et ce 

sur un plan propre et sans aucune fantaisie inutile. " 

(57) 

1959 

"Le classement définitif(...) trahit clairement les ten-

dances de ce jury 59, chez qui un certain romantisme 

d'avant-garde a fini par triompher. Fonctions claire

ment exprimées, dynamisme des lignes et des maté-

riaux, enthousiasme des couleurs, atmosphere tres 

occidentale, furent les qualités des projets primes au 

concours Van de Ven 1959!"(58) 

In 1959 worden alleen woningen geprimeerd. De 
zes winnaars laten zich gemakkelijk in drie groepjes 
opdelen. 

De Prijs en de 2de Vermelding putten allebei uit 
een gelijkaardige vormenschat. De Prijswinnaar, de 
woning van Henri Guchez te Ath, is zeer plastisch 

• 

Woning te Ath-

Ormeigmes. 

rue de Betlssart 22, 

en toont - zeker in profiel - een machtig beeld. De Henri Guchez. Prijs 
gevel speelt in op de lichte glooiing van het terrein. Van ie v™ l'5'-

Het opverende dakvlak aan het einde van de tuin- ' a aiso,n' , ' r _ nr. 3. p. 71) 
muur overdekt de garage. De woonruimtes volgen 

de natuurlijke helling van het terrein waardoor een 

doorsnede met split-levels ontstaat. Het geheel 

vormt een plastisch spel dat verankerd zit in het ter

rein. 

De 2de Vermelding, een modelwoning van Société 

Nationale de la Petite Propriété Terrienne op de 

Exposition d'Urbanisme et d'Architecture de Liège, 

gebruikt een gelijkaardige vormgeving met zacht 

hellende daken en gepleisterde muren. Een model

woning kan zich natuurlijk niet op dezelfde manier 

als de Prijswinnaar vormelijk verankeren in de 

bodem. De buitenruimte wordt hier in de woning 

opgenomen als half afgesloten patio. Jean Cosse 

schrijft zelf over zijn modelwoning: "Le problème de 

l'habitation sociale a été repensé en vue de servir au 

maximum l'homme de notre époque dont le travail, 

aussi bien a l'atelier qu'au bureau, est devenu de plus 

en plus fatigant pour les nerfs, dans la mesure oü il 

devientplus mécanique, plus "specialise". Or, un moy-

en efftcace de lutter contre cette fatigue nerveuse est de 

replacer l'homme dans la paix verte de la nature, des 

plantes. "(59) 

De tweede groep wprdt gevormd door de 1ste, 4de 

en 5de Vermelding. Alledrie bestaan ze uit een plat

te balk van één bouwlaag boven op een gelijkvloers 

met dienst- of werkruimtes. De woonruimtes 

bevinden zich steeds op de verdieping. De vorm

geving en de materiaalkeuze van de woningen ver

schillen onderling nogal. De vormgeving van de 

villa's van Roger Homez (2de Vermelding) is neo-

modernistisch - of is dit een anachronisme? - met 

gepleisterde wanden, grote glasvlakken en een alge

meen streven om de woonvolumes visueel te laten 

zweven boven het glooiende terrein. De woning die 

architect Jean Vancoppenolle (4de Vermelding) 

voor zichzelf bouwt is daarentegen brutalistisch 

M&L 



met een zichtbetonnen draagstructuur met een 

invulling van glas en ruw metselwerk. Het week-

endhuis met zicht op het circuit van Francorchamps 

— ontworpen door Jean Moray (5de Vermelding) — 

heeft een houten structuur en een houten bekle

ding. Het zeer eenvoudige volume wordt verleven

digd door het vrijer vormgegeven terras. 

Waar in de woningen van Guchez en Cosse gezocht 

wordt naar een band met het terrein willen deze 

drie projecten net afstand nemen van die omge

ving. In dat opzicht verschillen ze niet zoveel van 

die icoon van het Modernisme, Villa Savoye van Le 

Corbusier. 

De rijwoning voor een dokter (Henri Montois en 

Robert Courtois, 3de Vermelding) sluit in zijn 

compromisloze vormgeving aan bij de tweede 

groep. De strenge coherentie tussen structuur, ge-

velopbouw en organisatie is opvallend. 

Bij de bespreking van de overige inzendingen valt 

Flouquet vooral de drang naar normalisatie op 

— veelal in de vorm van de "Modulor" (60) —, de 

aandacht voor kleur - meestal in de vorm van 

gekleurde gevelvlakken — en het verdwijnen van de 

regionalistische architectuur. 

19B0 

In 1960 worden - alweer - uitsluitend woningen 

geprimeerd. Flouquet verdedigt de keuze van de 

Jury tegen de bewering als zou 1960 een "zwak 

jaar" zijn. Hij wijst op de subtiliteit waarmee de 

verschillende architecten het familiale karakter van 

het wonen een uitdrukking geven. Tegelijkertijd zet 

hij zich af van te agressief moderne gebouwen: "Par 

contre les architectures d'une modernité agressive ne 

manquaientpas. Leur violence résultait fréquemment 

de la poursuite d'effets plastiques assez gratuites: volu

mes cubiques, comhinaisons de moellons (au de bri-

ques), de panneaux de remplissage émaillis et enduits 

également de couleurs vives. "(61) 

Het bekroonde gebouw, een woning ontworpen 

door Roger Homez, laat begrijpen waarom sommi

gen 1960 als een "année faible"hescho\ïwen. Het is 

geen te grote woning — evenmin als het merendeel 

van de winnaars dat jaar - gebouwd met een be

scheiden budget. De vormgeving is streng en verre 

van flamboyant. "Le tout formant une oeuvre atta-

chantepar la sobre beautéplastique de sa composition. 

Eigen woning 

architect Alben 

Bontndder, 

Lequimelaan 16a, 

Slnt-Genesius-Rode. 

Iste vermelding 

I960. 

(foto 0. Pauwels) 
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Eigen woning 

architect Albert 

Bontridder, 

Lequimelaan 16a, 

Smt-Genesius-Rode 

Grondplan gelijk

vloerse verdieping 

Iste vermelding 

I960. 

(La Maison, I960, 

nr. 3, p. 71) 

s'intègre heureusement au terrain et sadapte au paysa-

ge hrabarifon, légerement vallonné. " (62) 

De 1 ste Vermelding gaat naar de merkwaardige wo

ning die Alben Bontridder voor zichzelf ontwerpt 

te Sint-Genesius-Rode. "L'architecture, comme les 

arts plastiques, eut son heure d'ahstraction qui se pro-

longe. Réintroduisons l'homme, les palpitations de son 

cceur, les richesses de son imagination, afin de créer un 

espace dont la qualité humaine haussera celle des 

occupants." (63) 

Deze tekst, waarin Albert Bontridder zijn ideeën 
over architectuur uiteenzet, opent — merkwaardig 
genoeg - het Van-de-Ven-nummer van La Maison 
van 1960. Deze prominente plaats was de vooraf
gaande jaren gereserveerd voor het juryrapport. 
De woning organiseert zich rond een verdiepte 
patio. Het slaapkamerblok schermt deze kern af 
van de straat. Boven de woonruimtes rijzen de wer
kruimtes van de architect-schilder-dichter op. 
Zowel het schilderatelier als het tekenatelier kijken 
over of langs het slaapkamerblok uit op de straat. 
Het streven naar een vormelijke uitdrukking van de 
geborgenheid van het wonen en van de verstrenge
ling van woon- en werkfuncties, met daarbij nog de 
moeilijke oriëntatie van het perceel — de straatzijde 

is de zuidzijde - leiden tot een plan waar geen twee 

muren haaks op elkaar staan. 

Van de overige Vermeldingen is vooral de woning te 

Ukkel (3de en 4de Vermelding ex aequo), ontwor

pen door Pierre Coulon en André Noterman, inte

ressant. Het niveauverschil tussen straat en tuin 

veroorzaakte een eigenaardige opbouw van de 

woning. Van aan de ingang moet men een verdie

ping zakken naar de woonvertrekken op tuinniveau 

of een verdieping stijgen naar de kinderslaap

kamers. 

1961 

De polemiek rond de jurering van de Prijs Van de 
Ven 1961 werd hierboven reeds aangehaald. Waar 
de Jury van 1960 kiest voor "zachte", subtiele pro
jecten, kiest de Jury van 1961 wél voor wat 
Flouquet in 1960 pejoratief "les architectures d'une 

modernité agressive" (64) noemt. 
De Jury kiest ook expliciet voor een niet-woon-
gebouw als Prijswinnaar. Het enthousiasme van de 
Jury voor het ziekenhuis te Braine-lAlleud van Jean 
Wynen is voor ons mi misschien wat vreemd. De 
functionele en economische eisen van een zieken-
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huis laten natuurlijk weinig marge voor een vrijere 

vormgeving. 

Over de 1ste Vermelding schrijft Jacques Wybauw 

in het juryrapport: "L'habitation personnelle de l'ar-

chitecte Jean Hendrickx est, de toutes les ceuvres pre

sentees, celle qui fait montre de la plus grande sensibi-

lité a travers une rigueur suffisante. "(65) 

De woning toont dezelfde tweedeling als de villa 

van Emile-Jose Fettweis die in 1956 de Prijs Van 

de Ven won. De dag- en de nachtvleugel van de 

woning zijn duidelijk van elkaar gescheiden en 

enkel via een gang met elkaar verbonden. De twee 

delen van de villa van Fettweis openen zich hele

maal naar het landschap. De gebogen wand in de 

woonkamer geeft nog meer ruggesteun aan die 

openheid. De woning van Hendrickx daarentegen 

bakent haar territorium heel duidelijk af. De wo

ning is - ondanks haar grote transparantie - toch 

een in zichzelf gesloten structuur. De architect hul

digt een zeer cerebrale opvatting over architectuur: 

"En ce qui concerne la composition architecturale, 

Jean Hendrickx pense qu'ilfaut placer a la base de son 

dessin des formes aisément définissables [carrés, rec

tangles 1/2, 1/3, 1/4, l/v2, l/v5, etcj et des rapports 

mathématiques simples. (...) Hendrickx precise que si 

Ie Temple de Salomon put être décrit dans la Bible ce 

fut a cause de la netteté de sa forme et de ses mesures a 

rapport simple. (...) Henrickx declare tout net qu'il 

n'aimepas, qu'il « hait » Ie cossu, lequel trop souvent 

résulte d'une pauvreté d'esprit. C'est rarement Ie fait 

de gens cultivés. De plus en plus Ie vrai luxe est dans 

l'espace et son bon usage architectural. " (66) 

Met de woning Poelman (2de Vermelding) van 

Jean Van den Bogaerde bekroont de Jury voor de 

eerste keer een project dat experimenteert met een 

flexibele woonorganisatie. De woning bestaat uit 

een vaste kern met daarin de keuken, de badkamer 

en een berging. De ruimte tussen deze vaste kern en 

de buitenmuren kan, indien gewenst, met schuif

wanden worden ingedeeld in afzonderlijke kamers. 

Het grondplan van de eigen woning van Jean 

Englebert (3de Vermelding) vormt een L met in de 

korte arm de woon- en eetkamer en in de lange arm 

de slaapkamers (aan de noordzijde) en een grote 

lange ongeprogrammeerde ruimte aan de tuinzijde 

(de zuidzijde). De slaapkamers zijn eerder alkoven 

die enkel met gordijnen van de gemeenschappelijk 

ruimte kunnen worden afgesloten. Berken en eiken 

schermen de woonruimtes rond het terras af van de 

straatzijde. "L'habitation personnelle de l'architecte 

Jean Englebert a frappe par l'intelligence du plan et de 

l'implantation sur un terrain difficile, ainsi que par sa 

simplicité et sa rudesse du meilleur aloi. " (67) 

Helemaal in de lijn van deze Jury wordt de zeer 

minimale woning ontworpen door Fernand Sohier 

bekroond met de 4de Vermelding. 

M&L 



Wanneer men de winnaars overloopt merkt men de 

grote coherentie in de keuze van de Jury van 1961. 

De Jury kiest projecten die heel divers zijn van 

grootte en programma maar die toch allemaal van

uit een gelijkaardige ingesteldheid en binnen een 

zelfde minimale vormentaal zijn ontworpen. 

19fi2 

In 1962 wordt voor de eerste en ook laatste keer 

een groep van boerderijen (architect Jean Cosse) 

bekroond met de Prijs Van de Ven. Elke boerderij 

bestaat uit een grote stal, open naar het zuiden, en 

loodrecht erop een woning met graanzolder en 

melkerij. De constructies zijn zeer eenvoudig. Voor 

Cosse is vooral de inplanting van de volumes in de 

omgeving van belang. Hij besteedt veel aandacht 

aan het afstemmen van de dakhellingen op de 

glooiingen van het landschap. "Les pignons fermés 

aux contours incisifs semblent issus du sol même qui les 

accroche. "(68) 

De woning Dierckx van Jos Van Driessche wordt 

bekroond met de 1ste Vermelding. De vormgeving 

van deze villa verwijst duidelijk naar Frank Lloyd 

Wright. De 3de Vermelding, de woning Brys van 

Jan Tanghe daarentegen bouwt verder op het werk 

van Ludwig Mies van der Rohe. Het gebouw 

bestaat uit twee paviljoenen: het woongedeelte, met 

dwars daarop en gescheiden door een patio het ate

lier voor tekenaar en graficus Brys. De zuid- en 

oostgevel (resp. leefruimtes en atelier) bestaan zo 

goed als volledig uit glaswanden; de noord en west

gevel zijn uitgevoerd in baksteenmetselwerk en zijn 

sterk gesloten. Intern wordt de ruimte ingedeeld 

door houten wanden, kastwanden en schuifdeuren. 

Een inzending die niet werd bekroond, is de villa te 

Elewijt van L.J. Engels. Het volledig op de natuur 

geopende woonvolume (zuidzijde) steunt op een 

combinatie van stenen muren en slanke pijlers, en 

lijkt te zweven boven een vijver en boven eveneens 

zwevende terrassen. Dat Pierre-Louis Flouquet het 

niet eens is met de afwijzing van dit ontwerp door 

de jury, blijkt wel heel duidelijk uit het feit dat deze 

inzending op de voorpagina prijkt van het nummer 

van La Maison dat aan de Prijs Van de Ven is gewijd 

(69). In het tijdschrift zélf worden dan nog eens 

drie pagina's aan dit niet-geprimeerde ontwerp 

besteed. 

• 

Groep van drie 

boerderijen, rue de 

Coèmont 1-5, 

Salnt-Hubert-Arvllle 

door Jean Cosse. 

Prijs Van de Ven 

1961 

(foto 0. Pauwels 



19fi3 

Flouquet kan zich eens te meer nier vinden in de 

beslissingen van de Jury 1963. "On voit de nos jours, 

des architectes récemment sortis des écoles dons les 

oeuvres paraissent reproduire celles que de glorieux 

ainés créerent en pleine bagarre, il y a un quart de 

siècle et même plus. Sans tenir compte des apports 

valables qui se sont succédés durant ce laps de temps, 

dans l'ordre technique aussi bien que dans l'esthétique, 

il en résulte un nouveau formalisme, une sorte d'aca-

démisme moderniste qui na de révolutionnaire que 

l'apparence. (...) Après avoir éliminédes oeuvres mont-

rant des recherches dignes d'intérêt, [Ie Jury] s'attarda 

a des constructions plus agressives et cependant moins 

marquantes. Le piege du formalisme est évidemment 

séduisant." (70) 

Eén mikpunt van zijn kritiek is de Prijs van dat jaar. 

De woning te Zedelgem van Axel Ghyssaert is 

inderdaad een heel strenge, modernistische doos, 

een vreemd voorwerp in het landschap. Het is 

natuurlijk net voor die kwaliteit dat de Jury het 

project primeert. De Jury heeft een aantal opmer

kingen over het functioneren van de woning maar 

besluit: "Les facades absolument dépouillées sont 

pourtant sans sécheresse aucune. Elles présentent de 

grandes qualitésplastiques d'un rigorisme tres affirmé, 

d'une grande logique et d'un reflet tres juste de la com

position du plan. "(71) De woon- en eetkamer ope

nen zich in het zuiden en het westen naar het land

schap. Een overdekt terras voor de ramen vormt de 

buffer tussen buiten en de open binnenruimte. De 

noordgevel is volledig gesloten. De oostgevel wordt 

volledig ingenomen door de ramen van de slaap

kamers. 

Enigszins vergelijkbaar in vormkeuzes is de woning 

te Dendermonde van Jan Meskens (1ste en 2de 

Vermelding ex aequo). Zij toont hetzelfde streven 

naar een sterke, eenvoudige, geometrische vorm, 

zij het iets minder uitgesproken. De accidenten 

- ramen en deuren - blijven ondergeschikt aan de 

balkvorm. De 3de Vermelding, een woning van 

André Briffeuil en Francois Engels, is ook zeer 

geometrisch in haar opbouw. De balkvorm is hier 

echter minder uitdrukkelijk aanwezig. De wanden 

vallen uiteen in een compositie van wandvlakken 

en venstervlakken. De visuele dikte van de lintelen, 

bijvoorbeeld, wordt zoveel mogelijk gereduceerd en 

dit net om het "kadereffect" dat de twee vorige pro

jecten nastreven te vermijden. 

Van een heel andere vormgeving is dan weer de 
indrukwekkende villa "La Quinta" van Simone 

Bungalow, 

Léon Claeysstraat 4. 

Zedelgem, 

Guillissen-Hoa. Het is de grootste woning die ooit Axel Ghyssaert. Prijs 

in de Prijs Van de Ven bekroond is (1ste en 2de Van de Ven l963-

Vermelding ex aequo). Eerder dan zich te concen- nr 3 m̂ 

treren in een geometrische vorm, spreidt deze villa 

zich uit over de hele tuin en opent zij zich voor het 

buitengewone uitzicht. 

Opnieuw primeert de Jury alleen woongebouwen, 

dit keer zelfs alleen vrijstaande ééngezinswoningen. 

De Jury klaagt over het gebrek aan inzendingen van 

andere dan woongebouwen. Flouquet aan de ande

re kant is ontgoocheld dat een aantal van dergelijke 

projecten zijn geëlimineerd in de eerste rondes. Hij 

vermeldt de instelling voor verlaten kinderen te 

Oostkamp van Axel Ghyssaert — een project dat 

door Flouquet beter wordt geapprecieerd dan de 

winnende woning - , de kerk te Muizen van Lucien 

Engels en de drukkerij Weissenbruch van Albert 

Vanderauwera. (72) 

1964 

In 1964 wordt voor het eerst over de Prijs beslist 
door een hervormde jury, gekozen uit een lijst met 
30 'progressieve' architecten: André Jacqmain, Paul 
Félix, Emile Fettweis, Simone Guillissen-Hoa en 
Michel Jaspers. Voor het eerst in zijn geschiedenis 
wordt echter de Prijs Van de Ven niet toegekend, 
enkel de Vermeldingen. De problemen die hiertoe 
aanleiding geven, werden hierboven al behandeld: 
de tot dan toe 'onbetrouwbaar' geachte jurysamen
stelling, het vaak omstreden oordeel van de jury, 
en hierdoor het verlies aan prestige van de Prijs, 
resulterend in het dalend aantal deelnemers. 
Ondanks het grote overwicht van het aantal 
woningen bij de inzendingen, acht de jury het niet 



wenselijk om een woning te bekronen met de Prijs: 

"Du fait de son caractère particulier et personnel, Ie 

jury ne croitpas que l'habitation individuelle répon-

de h l'esprit de notre époque et puisse être citée en 

exemple dans un but de diffusion des principes mêmes 

du progres." (73) 

De 1ste Vermelding gaat naar de dokterswoning te 

Moeskroen van Arthur Degeyter. De Jury is lovend 

over de hele lijn maar blijft toch ook op de vlakte: 

"plan clair divisé en 3 groupes: séjour, nuit, cabinet 

medical; esthétique sobre et sensible; bonne adaptation 

au terrain; bonne orientation; quelques faiblesses de 

circulation (par exemple entre la partie familiale et la 

partieprofessionnelle. "(74) 

De 2de Vermelding, de Université de la Paix van 

Jean Godart en André Dombar, vertoont veel af

finiteiten met de late architectuur van Ludwig Mies 

van der Rohe, bijvoorbeeld met de Neue National-

galerie te Berlijn (1962-1967). 

m.a.w. dat veel gebouwen die zij interessant en be-

kronenswaard acht, niet terug te vinden zijn onder 

de deelnemende werken aan de wedstrijd (77). 

19fi6 

In 1966 wordt de Prijs Van de Ven opnieuw her

vormd (zie eerder). Het aantal geprimeerden wordt 

beperkt tot de Prijs en — optioneel — één vermel

ding. De Prijs wordt toegekend aan de Laboratoires 

d'Essais de l'Unversité de Liège naar een ontwerp 

van Jean Barthélemy: "Des laboratoires d'essai dus a 

l'architecte Bathélémy, pour Véquilibre des volumes, 

leur implantation, la clarté du plan, Ie respect de l'élé-

ment humain, particulierement sensible dans la solu

tion en charniere des patios et locaux annexes entre les 

ateliers, et enfin une technique au service de l'oeuvre 

jusque dans les moindres détails. " (78) 

ia£s_ 

In 1965 beslist de Jury om noch de Prijs noch de 

Vermeldingen toe te kennen. 

"Les oeuvres 33 et 41 ontparticulierement retenu l'at-

tention du Jury. A la suite d'un examen minutieux, il 

est apparu que, malgré les qualités évidentes de ces oeu

vres, certaines erreurs de conception, d'organisation ou 

de principe ne permettaient pas de les retenir comme 

exemples d'une architecture répondant sans ambiguïté 

au but du concours. " (75) De twee inzendingen die 

tot het laatst in de running blijven, zijn de "woning 

voor een bediende in de Sperlekestraat te Marke" van 
T Juliaan Lampens (oeuvre 33) en de "groeiende pa-
Laboratoires d'Essais , . „ , „ T i / i t / 1 \ 
de l'Umversité de ttowomng te Appels van Jan Meskens (oeuvre 41) 
Liège au Val-Benoit, ( 7 6 ) . 

Quai Banning, Luik, £ ) e j u r y v o e g t a a n hgj,- beslissing toe dat de inge

zonden werken onvoldoende de kwaliteit van de 
Jean Barthélemy. 
Pri|s ïan de Ven 
1966. gerealiseerde Belgische architectuur weerspiegelen, 
(La Halson, 1966, 
nr. 9, s.p.) 
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Het merendeel van de inzendingen wordt in het 

tijdschrift La Maison uitgebreid geïllustreerd en 

becommentarieerd, wat het wegvallen van de Ver

meldingen enigszins compenseert. Het beeld van 

de architectuur dat uit deze inzendingen naar voren 

komt, wordt sterk gedomineerd door combinaties 

van horizontale volumes, uitgevoerd in beton en 

baksteen, en voorzien van ruime glaswanden. 

De Jury van 1966 is - ondanks het extreem laag 

deelnemeraantal van 31 - zeer tevreden over de 

gemiddelde kwaliteit van de inzendingen, waaron

der volgende zeker opmerkelijk zijn: een zwembad 

te Kortrijk naar ontwerp van architecten J.A. De 

Jaegere, Paul Felix, Jan Tanghe en C. Vander 

Plaetse, een woningengroep te Oudergem van 

Lucien Kroll en diverse gebouwen van Mare 

Dessauvage, onder meer de Kapel van het Sint-

Lievenscollege te Gent. Renaat Braem, lid van de 

jury, verwoordt het als volgt: "Eh bien, une séance de 

jury comme celle du prix Van de Ven 1966 donne du 

courage, Ie courage nécessaire a faire renaitre l'espoir 

qu'un jour la beauté et la sagesse triompheront sur la 

laideur et la bêtise." (79) 

1968 

De Prijs — intussen tweejaarlijks geworden - wordt 
in 1968 toegekend aan de woning Reypens-Baines 
te Antwerpen van Georges Baines. Het plan van de 
woning laat — ondanks zijn strenge symmetrie — 
veel vrijheden aan de gebruiker. De enige vaste ele
menten zijn de centrale spiltrap, de keuken en de 
inkom. De rest van de ruimte kan door schuifwan-



Woning Reypens-

Baines, Delia Faille-

laan 54, Antwerpen, 

Georges Baines. 

Prijs Van de Ven 

1968. 

(foto 0 . Pauwels) 

den worden opgedeeld in grotere of kleinere ruim

tes. De symmetrische opbouw van de gevels en het 

tentdak op het vierkante gebouw geven de woning 

een onmodernistisch, bijna palladiaans uiterlijk. 

De enige Vermelding gaat naar de Maatschappe

lijke Zetel van Glaverbel te Watermaal-Bosvoorde 

ontworpen door Renaat Braem, Pierre Guillissen, 

André Jacqmain en Victor Mulpas. "Si les membres 

du jury n'ont pas cru devoir lui accorder la première 

place, eest que la forme circulaire du plan ne parait 

pas tres fonctionnelle. Elle entraine des longueurs de 

circulation horizontale excessives. L'orientation des 

bureaux est négligée. Le patio intérieur est extrême-

mentplaisant, certes, du point de vue plastique, mais 

il ne constituepas un centre d'intérêt en soi. " (80) 

Bij het tijdschrift La Maison had men liever de 

woning die Jean Van den Bogaerde voor zichzelf 

bouwt in Sint-Martens-Latem zien winnen. Het 

werk benadert volgens de auteur van het artikel het 

best de geest van de Prijs Van de Ven door het 

onderzoek naar technologische vernieuwing en de 

daaraan gekoppelde uitdrukking (81). 

"Mais si, en 1925, la confusion des expressions esthé-

tiques n'était guèrepossible, elle est a présent, au con

traire si grande qu'il est plus difficile aujourd'hui 

qu'hier de discriminer une oeuvre authentiquement 

«moderne» d'une autre qui a cédé a une mode, un 

mode, ou tout autre genre de formalisme qui plagie 

plus ou moins, academisme d'un nouveau genre aussi 

retrograde et plus nefaste que le l'était son ainé de la 

«belle» époque. (...) 

Le jugement du Van de Ven, si Von peut honorer plei-

nement la mémoire de son fondateur, devra satisfaire 

de plus en plus a des impératifs scientifiques. " (82) 

EVALUATIE VAN DF RESUITATFN 

De Prijs Van de Ven kent in de naoorlogse jaren een 
zeer bewogen verloop. 

Verschillende keren werd de waarde van het Jury-
oordeel in twijfel getrokken. Verschillende keren 
ook werd geijverd voor een jurysamenstelling die 
de Prijs meer gewicht, meer prestige kon geven. De 
koppeling van de Prijs aan de F.A.B, die de meeste 
architectenverenigingen overkoepelt maakt het 
natuurlijk ook moeilijk om een streng modernisti
sche koers aan te houden. Bovendien worden de 
juryleden niet per se gekozen om hun modernisti
sche ingesteldheid. De architectenverenigingen die 

M&L 
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't Ven 

(foto 0. Pauwels) 

Eigen woning van 

architect Leo Beeck. 

Een fel contrast 

met zijn in 1951 aan de beurt zijn kiezen vrij autonoom hun verte-

bekroonde landhuis genwoordiger in de jury. De strekking van Artikel 3 

is van toepassing op de kandidaten maar blijkbaar 

niet op de juryleden. 

Emile Jean Van de Ven volgt de Prijs Van de Ven op 

de voet maar grijpt slechts één keer in in de wer

king. Zijn zoon Jean Charles, die de Prijs Van de 

Ven na het overlijden van zijn vader in 1962 erft, 

heeft veel minder weerstanden tegen het hervor

men van de Prijs (in 1964, 1965 én 1966). In 1966, 

na de tegenvallende resultaten van de twee voor

gaande jaren en de ingrijpende hervormingen van 

de statuten, treedt de sterkste Jury aan die de Prijs 

Van de Ven ooit kent. Vier juryleden - Georges 

Baines, Renaat Braem, Louis-Herman De Koninck 

en Jacques Wybauw (83) - hebben op het moment 

van de Jury al een bekroning in de Prijs Van de Ven 

op zak. Deze vier juryleden vertegenwoordigen 

bovendien verschillende generaties van winnaars. 

• 

Lokeren, woning 

Dierckx door Jos 

Van Dnessche, 

eerste vermelding 

In 1962 

(foto Griet Blomme) 
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De editie 1966 van de Prijs Van de Ven is in alle 

opzichten bedoeld als een nieuwe, sterke start voor 

de Prijs. Waarom de volgende editie, die van 1968, 

meteen ook de laatste is, is moeilijk eenduidig te 

verklaren. 

Het deelnemersandaal schommelt tussen de zestig 

en de tachtig maar krijgt in de edities van 1964 en 

1965 een stevige klap (84). Dan nemen maar net 

veertig projecten per jaar deel aan de wedstrijd Jean 

Charles Van de Ven dreigt er in 1964 dan ook mee 

de Prijs stop te zetten omwille van dit lage aantal 

inzendingen. In het "hersteljaar" 1966 zijn het er 

nog tien minder. De laatste editie van de Prijs 

Van de Ven scoort met tweeënvijftig deelnemende 

projecten weer beter. 

Van de inzendingen met een gekende de locatie 

staat ongeveer de helft in Vlaanderen, een kwart in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een klein 

kwart in Wallonië. In verhouding tot het aantal 

deelnemers per gewest winnen projecten in 

Wallonië beduidend meer dan projecten uit 

Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest. 

Wat de oorzaak is van de schijnbaar grotere "slaag

kans" van Waalse projecten is niet onmiddelijk dui

delijk. 

Driekwart van de inzendingen én van de winnaars 

zijn ééngezinswoningen. Dat was tijdens het 

Interbellum ook al zo. Het aandeel woongebou

wen — ééngezinswoningen, appartementsgebouwen 

en woonwijken - bij de inzendingen en de prijzen 

ligt boven de tachtig procent. De Prijs Van de Ven 

is dus blijkbaar toch een 'bungalowwedstrijd'. Het 

aandeel van andere gebouwen de inzendingen stijgt 

enigszins in de laatste twee edities maar niet in die 

mate dat het karakter van de wedstrijd erdoor ver

andert (85). Het hoge aandeel ééngezinswoningen 

heeft twee mogelijke oorzaken. Enerzijds is in 

België het aandeel van unieke ééngezinswoningen 

in de bouwmarkt groot en anderzijds is de éénge

zinswoning ook steeds het domein waar nieuwe 

Modernistische of - algemener - progressieve 

ideeën en experimenten in België het eerst uitgetest 

worden. Het gevoel dat de ééngezinswoning als 

experimenteerdomein passé is zorgt er langs de ene 

kant voor dat gestreefd wordt naar een ruimer gam

ma van inzendingen maar aan de andere kant ook 

dat de aantrekkingskracht van de woningenwed

strijd Van de Ven vermindert. 

Er zijn opvallend veel eigen woningen van architec

ten onder de inzendingen. Negen worden er be

kroond: Karel Dasseville, Jean Englebert, Jean 

Théwis, Jean Vancoppenolle, Jean Hendrickx, 

Jean-Emile Dumont, Albert Bontridder, Pierre 



Eigen woning 

architect Jean-Emile 

Dumont, 

Léo Erreralaan 63, 

Brussel. Sit vermel

ding 1953. 

(foto Griet Blomme) 

Roberti en Eugène Delatte. Het lijstje bevat een 

aantal heel merkwaardige projecten. Niet gehin

derd door beperkingen opgelegd door een op

drachtgever kunnen zij hun eigen woning uitwer

ken tot een visitekaartje van hun visie op architec

tuur en wonen. 

In totaal worden tussen 1950 en 1968 92 projecten 

geprimeerd in de Prijs Van de Ven (Prijs en Vermel

dingen samen). Opvallend is de doorgaans vrij jon

ge leeftijd van de architecten: meer dan de helft is 

35 jaar of jonger (86). Deze architecten worden dus 

grosso modo in de eerste tien jaar van hun carrière 

bekroond. De oorzaken hiervoor zijn divers. De 

Prijs Van de Ven gaat op zoek naar een architectuur 

voor de moderne tijd. Mogelijk is het aanstormend 

talent met een recent voltooide opleiding beter 

gewapend voor, en compromislozer in het zoeken 

naar een moderne vormgeving. Daarnaast zijn het 

misschien net deze jonge architecten die hun kans 

in de Prijs wagen (87): zij zetten geen reputatie op 

het spel en hebben tegelijk de meeste baat bij de 

publiciteit en de waardering die een eventuele 

bekroning hen biedt. 

Bepaalde architecten zal men tevergeefs zoeken op 

het naoorlogs palmares van de Prijs. Sommige 

architecten hebben waarschijnlijk nooit projecten 

ingezonden (88), zoals Roger Bastin, Peter Calle-

bout, Jul De Roover, Alfons Hoppenbrouwers, 

Jozef Lietaert, Paul Neefs, Claude Strebelle of Leon 

Stynen. Willen zij hun reputatie niet riskeren door 

een niet-selectie? Wensen zij niet te worden beoor

deeld door een jury waarin zij zich niet kunnen vin

den? Achten zij het beneden hun waarde om naar 

een dergelijke Prijs mee te dingen (89)? Of laat de 

Prijs hen onverschillig en zien zij op tegen de 

inspanning om hun projecten te documenteren en 

in te zenden? Andere architecten, die ondertussen 

een 'geconsacreerde' plaats hebben verworven in de 

geschiedenis van de moderne architectuur in 

België, nemen wél deel, maar worden door de jury's 

niet opgepikt, bijvoorbeeld Mare Dessauvage, 

Jacques Dupuis (90), Lucien Engels, Lucien Kroll, 

Juliaan Lampens, Charles Vandenhove en Willy 

Van der Meeren. 

Doet dit afbreuk aan de waarde van de Prijs? Is de 
Prijs Van de Ven hierdoor té weinig representatief 
voor de "architectuur voor de moderne tijd" in 
België? Om het met Pierre Puttemans te zeggen: 
"C'est vraiment une question piège. (...) On peut dire 

que Ie prix nest pas totalement représentatif, mais (...) 

du point de vue majoritaire c'est représentatif: pas de 

['architecture en Belgique, mais disons de l'avant-gar-

de moderniste dominant." (91) 



Luik - Angleur, 

eigen woning van 

architect Jean 

Englebert, derde 

vermelding 1961 

(foto Griet Blomme) 

Wanneer we vandaag de Prijs Van de Ven over-

schouwen, vertoont hij ten opzichte van de huidige 

visie op de Belgische architectuurgeschiedenis soms 

lacunes, soms bizarre bekroningen. Toch komen 

veel van de nu sterk gewaardeerde architecten en 

projecten in de Prijs en Vermeldingen terug, waar

bij opvalt dat de Vermeldingen soms progressievere 

architectuur bekronen dan de Prijs. Globaal biedt 

de Prijs echter een beeld van de veelzijdige, soms 

grillige evolutie van de modernistische architectuur 

in België. 

D e bijwijlen heftige polemieken rond de jurering 

lijken de waarde en de autoriteit van de Prijs in de 

naoorlogse periode aan te tasten. Albert Bontridder 

wijst er echter op dat men ook dit als een verdien

ste van de Prijs kan zien: dat hij het architectuurde

bat heeft aangewakkerd. 

EINDNOTEN 

(1) Dit artikel vormt het vervolg op: DE HOUWER V., De Prijs Van 

de Ven 1928-1937. De eerste tien jaren van een Belgische architec

tuurwedstrijd. Monumenten en Landschappen, 1998, 2, p. 6-32. 

(2) Zie het artikel van Veerle De Houwer. 

(3) Archives d'Architecture Moderne, Archief Prijs Van de Ven, Map 

Van de Ven, Principes nouveaux - matériaux modernes. 

(4) VAN DE VEN E.J., Un mot auxprofanes, Prix d'architecture Van 

de Ven, 1929, p. 3. 

(5) FLOUQUET P.-L, Pour servir le progr'es, interview de M. E.J. 

Van de Ven, industriel. La Maison, 1951, 5, p. 158. 

(6) In de naoorlogse periode gaat 72% van de Prijzen en Vermel

dingen naar ééngezinswoningen. 

(7) FLOUQUET P.-L, o.c, p. 162, 

(8) Archives d Architecture Moderne, Archief Prijs Van de Ven, Map 

1951a, Uitnoodiging. 

(9) FLOUQUET P.-L, o.c.,p. 191. 

(10) LePrixd'Architecture Van de Ven, La Maison, 1949, 12, 384-385. 

(11) De aangesloten architectenverenigingen zijn (in 1961): Konink

lijke Maatschappij der Bouwmeesters van Anrwerpen, Chambre 

des Architectes de Belgique, Association des Architectes de Licge, 

Koninklijke Vereniging der Bouwmeesters van Oost-Vlaanderen, 

Association Royale des Architectes de la province de Namur, 

Koninklijke Bouwmeesterkring van West-Vlaanderen, Société 

des Architectes de l'arrondissement de Verviers, Association 

Royale des Architectes de Charleroi, Royale Union Profession-

nelle des Architectes de Tournai, Union Professionnelle des 

Architectes sortis des écoles Saint-Luc en Belgique, Architecten

vereniging van Limhurg, Association des Architectes de l'arron

dissement de Mons, Syndicale Kamer der Architecten van 

Brabant, Société des Architectes du Centre, Association des 

Architectes de la province de Luxembourg, Société Beige des 

Urbanistes et Architectes Modernistes, Société Centrale 

dArchitecture de Belgique. Archives dArchitecture Moderne, 

Archief Prijs Van de Ven, Map 1962a, Brief aan het secretariaat 

van de Prijs, 17.11.1961, verso. 
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Buitenkrant 

Veer Ie De Houwer 

PANORAMA 
PRIIS VAN DF VEN 
iqRO - 19fifi 

1951 

Prijs Van de Ven 1951 

Leo Beeck 

Landhuis 't Ven, Bonheiden, 

Rijmenamsesteenweg 108 

• ti • 

Derde en vierde vermelding ex aequo 

1952 
E.G.A.U. 
Woningen voor Geteisterden, 

Nationale Werf, Angleur, 

rue du Prince Régent 12-31, 

rue de Grace Berleur, rue Decroly 

1950 

Prijs Van de Ven 1950 

Ruelens en Van Gils 

Drie woningen te Oudergem, 

Mulderslaan 73 en 75 

Eerste vermelding 1951 

Paul Devos 

Villa White Oaks, Knokke, 

Wielewalenlaan 2 

1953 

Prijs Van de Ven 1953 

E.G.A.U. 

Appartementsgebouw met winkels 

van de 'Union Cooperative' 

Angleur, rue Vaudrée 21 

Eerste vermelding 1950 

August Van Laerhoven 

Woning Gobert, Luik, Rue Dieudonné 

Sal me 29 

1952 

Prijs Van de Ven 1952 

Mare Seghers 

Woning, Deurne 

Tweede vermelding 1953 

Paul Van de Velde 

Villa, Mortsel, Antwerpsestraat 

1VI&L 
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1954 

Prijs Van de Ven 1954 
Henri Stenne 
Villa, Polleur 

ferste vermelding 1954 
R. en H. Thomas 
Woning, Luik 

f 

1955 

Derde vermelding 1955 
Constantin Brodzki 
Vakantiewoning Van Pachterbeke, 
Sint-Genesius-Rode, 
Tripopulierenlaan 10 

Prijs Van de Ven 1955 
Eugène Delatte 
Eigen woning. Eisene, George 
Bergmannlaan 41 

L̂  

51 Ü_' 
1957 

Prijs Van de Ven 1957 
Charles Bailleux 
Lagere school en peutertuin, 
Lodelinsart 

1956 

Prijs Van de Ven 1956 
Emile José Fettweis 
Villa, Rouheid 

Tweede vermelding 1957 
Henri Van der Velden 
Bungalow, Meise 

fersfe en tweede vermelding 
ex aequo 1956 
Baucher, Blondel en Filippone 
Woning Charles Vijt, Tervuren, 
Brusselsesteenweg 236 

Prijs Van de Ven 1958 
Baucher, Blondel en Filippone 
Kantoren van het Commissariaat 
Generaal van de Wereldtentoon
stelling 1958 in Brussel 

IVI&L 



1950 

Prijs Van de Ven 1959 

Henri Guchez 

Woning, Ath-Ormeignies, 

Rue de Betissart 22 

fersfe vermelding 1959 

Roger Homez 

Eigen woning en twee aanpalende 

panden, Tervuren, 

Avenue des Myrtilles 

fersfe vermelding 1960 

Albert Bontridder 

Eigen woning, Sint-Genesius-Rode, 

Lequimelaan 16a 

1962 

Prijs Van de Ven 1962 

Jean Cosse 

Groep van drie boerderijen, 

Saint-Hubert-Arville, 

Rue de Coëmont 1-5 

1961 

Prijs Van de Ven 1961 

Jean Wynen 

Ziekenhuis, Braine l'Alleud 

Eerste vermelding 1962 

Jos Van Driessche 

Woning Dierckx, Lokeren, 

Antwerpse Steenweg 9 

Derde vermelding 1961 
Jean Englebert 
Eigen woning, Angleur, 
rue du Beau-Hêtre 1 

Prijs Van de Ven 1963 

Axel Ghyssaert 
Bungalow, Zedelgem, 

Léon Claeysstraat 4 

1VI&L 
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f erste en tweede vermelding ex aequo 

7963 
Simone Guillissen-Hoa 

Villa 'La Quinta', Court-Saint-Etienne, 

Rue du Cerisier 91 

Veerle De Houwer 

QRGELWEEKEND 
VLAANDEREN. ANTWERPEN, 
ZATFRDAG .? FN ZONDAG 
4 MEI ?nn.i 

V.z.w. Het Orgel in Vlaanderen organi

seert op 3 en 4 mei aanstaande in 

Antwerpen het orgelweekend Vlaan

deren, in samenwerking met het 

Davidsfonds. 

Wie zich graag laat onderdompelen in 

orgelklanken en allerlei orgelgeheimen 

wil ontdekken zal daartoe alle kansen 

krijgen. Zo zijn er, verspreid over twee 

weekendformules, inleidende lezingen 

over orgelbouw en orgelhistoriek, 

verrassende orgeldemonstraties op 

diverse hoogzalen, een wandeling 

langs de mooiste historische orgels in 

Vlaanderen, een orgelbeurs, een orgel-

markt, tot zelfs een orgelcafé en nog 

vele andere activiteiten. 

Orgelweekend Vlaanderen 
Antwerpen, zaterdag 3 & zondag 4 mei 2003 

Ook worden er twee avondconcerten 
georganiseerd, met Prima la Musica 
o.l.v. Dirk Vermeulen met solist Bart 
Rodyns in de Sint-Pauluskerk en 
Stanislas Deriemaeker en Peter Van de 
Velde in duo aan de twee orgels van 
de O.LV.-kathedraal. 
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Deelnemen aan het orgelweekend kan 
door in te schrijven vóór dinsdag 
15 april aanstaande. 
Voor meer informatie kan u terecht 
bij: 
Het Orgel in Vlaanderen v.z.w., 
Lange Gasthuisstraat 45, 
2000 Antwerpen, 
tel. 03-202 77 06, fax. 03-202 77 00, 
info@orgelinvlaanderen.be 

Gratis toegang tot enkele activiteiten 
op zondag en aparte reservatiemoge-
lijkheid voor de avond-concerten, 
maken het Orgelweekend Vlaanderen 
tevens toegankelijk voor een ruim 
publiek. 

Veerle De Houwer 

DE PRIJS 
i n i l lS PAUI SUFTENS 
( 1 9 ^ R - I 9 9 f i ) 

In 1998 werd binnen de Koning 
Boudewijnstichting een fonds opge
richt ter nagedachtenis aan professor 
Louis Paul Baron Suetens, die op 

Fünds Louis Paul Baron Suetens 

1 
Prijs Louis l'-iiil Suetens 
voor vernieuwende initiatieven 
die de kwaliteit van de 
leefomgeving bevorderen 

1 

2 september 1996 overleed. Vanuit dit 
fonds wordt de tweejaarlijkse Prijs 
Louis Paul Suetens ingericht. 
De Prijs bekroont een vernieuwende 
studie of project dat de kwaliteit van 
de leefomgeving bevordert. Het begrip 
leefomgeving wordt voor de Prijs ruim 
geïnterpreteerd en heeft betrekking 
op de aandachtsvelden milieu, ruimte
lijke ordening, bouwkundig, land
schappelijk, natuurlijk, roerend en 
immaterieel erfgoed. 
Bij elke editie wordt een thema vast
gelegd. Voor 2003 is dat 'Behoud en 
beheer van waardevol niet-beschermd 
erfgoed'. Aan de prijs is een bedrag 
van 5000 euro verbonden. 
Kunnen ingediend worden : 

- Al of niet gepubliceerde recente 
studies, opgesteld in het Nederlands 

- Projecten op het terrein in 
Vlaanderen 

- een combinatie van een studie en 
een project dat ermee verbonden is. 

Deelnemen kan door een inschrij
vingsformulier aan te vragen op het 
telefoonnummer 070-23 30 65, 
op het faxnummer 070-23 37 27 of 
via proj@kbs-frb.be. U kunt het for
mulier ook downloaden van de web
site van de Koning Boudewijnstichting: 
www.kbs-frb.be. 
Het inschrijvingsformulier moet 
samen met de studie uiterlijk op 30 
mei 2003 ingeleverd zijn bij de Koning 
Boudewijnstichting. 

Voor meer informatie kan u terecht bij 
de Koning Boudewijnstichting: 
boone.m@kbs-frb.be 

Nathalie Vernimme 

"LQQD QM OUD IJZER" 
SYMPOSIDM VAN DF 
NEDERLANDSE RIJKSDIENST 
VOOR DF 
MONUMENTFNZORG 
QVFR MFTAIFN IN DF 
MDNUMENTFNZORG 

Op woensdag 13 november laatst
leden werd te Rotterdam voor de vier
de maal een landelijk symposium van 
de Rijksdienst voor Monumentenzorg 
georganiseerd. Het symposium ging 
door in het in 1895 geconstrueerde 
Hulstkampgebouw aan de Maaskade 
in Rotterdam, oorspronkelijk een kaas-
en margarinefabriek en later stand
plaats van de jeneverstokerij Hulstkamp. 
De RDMZ-symposia worden meestal 
door een grote vertegenwoordiging 
van Vlaamse monumentenzorgers 
bijgewoond en dit was ook deze keer 
niet anders. De vorige 3 edities han
delden respectievelijk over gevelreini
ging, houtaantasting door ongedierte 
en schimmels en over natuursteen. 
Het praktijkgerichte onderwerp was dit 
jaar 'Metalen in de monumentenzorg'. 
Naast een overzicht van de historische 
toepassingen van metalen in monu
menten, werd in het programma ook 
aandacht besteedt aan toepassings
technologie en herstellingen. Dit ge
beurde niet alleen via de belichting 
van oude technieken, maar tevens 
werd gekeken naar de dagelijkse prak
tijk van restauraties binnen monu
mentenzorg; 

De bijdragen werden zowel geleverd 
door medewerkers van de Rijksdienst 
als door architecten en vakmensen 
(uitvoerders, metallurgie, monumen-
tenwacht) uit het veld. 
De inleiding en samenvatting werden 
verzorgd door EJ. Nusselder, hoofd 
van de afdeling instandhoudingstech
nologie bij de RDMZ. De architectuur
en bouwhistoricus Meindert Stokroos 
leverde een bijdrage over de histori
sche toepassingen van lood, koper en 
zink in Nederlandse monumenten. 
Michiel Van Hunen, coördinator 
instandhoudingstechnologie bij de 
RDMZ, vertelde ons meer over de 
chemische, mechanische en fysische 
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eigenschappen van non-ferrometalen. 
Daarna sloot het duo Klaas Boeder 
(senior medewerker Monumenten-
wacht) en Klaas Schoots (senior mede
werker Bisschoppelijk Bouwbureau 
Bisdom Den Bosch) de voormiddag af 
met een uiteenzetting over het belang 
van de kwaliteit van het uitvoerings
detail bij lood-, koper- of zinkwerken 
op het monumentale dak. 
Na de middag plaatste Henk Augustijn 
het thema van het symposium in 
beeld met een speciaal voor de 
gelegenheid gemaakte videofilm. 
Christopher Wood, conservering-
specialist bij English Heritage bracht 
een verhaal over loodaantasting op 
daken van Engelse monumenten in de 
jaren '80 van de vorige eeuw en de 
zoektocht naar een oplossing van dit 
euvel. Vervolgens maakte HJ. Tolboom, 
beeldhouwer/steenhouwer en mede
werker bij de Rijksdienst ons deel in 
zijn beginnende ervaring met de prak
tijk van het smeden en vertelde hij 
ons ook wat meer over historisch 
smeedwerk. De laatste lezing werd 
gegeven door Marten Tulleners, direc
teur van een bedrijf gespecialiseerd in 
metaaltechnologie en restauratielood-
gietswerk. Hij lichtte aan de hand van 
een aantal praktijkvoorbeelden de 
restauratiekeuze toe voor metaal
onderdelen van monumenten. 
Naar aanleiding van het symposium 
waren ook een aantal werkgroepen 
samengekomen die 4 nieuwe info
bladen rond restauratie en beheer 
samengesteld en uitgebracht hebben. 
Het betreft infoblad 32 'Instandhou
ding van smeedijzer in het exterieur'; 
infoblad 33 'Bladkoper op monumen
ten'; infoblad 34 'Bladlood op monu
menten'tn infoblad 35 'Bladzinkop 
monumenten'. 

Veer/e De Houwer 

STUDIEDAG 
HISTORISCH INTERIFUR 

Op vrijdag 4 april aanstaande heeft 
een nieuwe studiedag Historisch 
Interieur plaats, georganiseerd door 
het Seminarie voor Geschiedenis van 

de Bouwkunst, Monumentenzorg en 
Historisch Interieur van de Universiteit 
Gent. 

Op het programma staan volgende 
bijdragen: 

09.45u: 
Inleiding door Anna Bergmans 
09.55u; 
De problematiek van het sequentie-
onderzoek: het rococo altaar van de 
OLV-ten-Troostkerk in Hoevenen en de 
foyer van de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg in Brussel (1884-1887) -
Johan Grootaers 
10.45u: 

Een laatgotisch ensemble van muur
schilderingen en sculptuur in het 
'Caermersklooster' te Gent - Lode De 
Clercq 
11.35u: 
De restauratie van het appartement 
van de landcommandeur van Alden-
Biezen (ca. 1705-1730)- Guido Jan 
Bral 

Namiddag: 
14.00u: 
Wef kerkinterieur ten tijde van de 
Contrareformatie, vernieuwing versus 
traditie - Joris Snaet 
14.50u: 
Kamerlijsten: een verdwenen 
yT^-eeuivs interieuronderdeel. -
Jan Van Damme 
15.40u: 
"Doet u aan familieleven?" Comfort en 
planindeling in de interbellumwoning 
- Leen Meganck 

De studiedag gaat door in; 
Auditorium "De Schelde" 
Provinciaal Administratief Centrum 
"Het Zuid" 
W. Wilsonplein 2 
9000 Gent 

Voor meer informatie kan u terecht bij: 
Dr. Leen Meganck 
leen.meganckOrug.ac.be 
tel. 09-264.39.22 

Literatuur 

Madeleine Manderyck 

MADONNA. 
BFFIDFN VAN MARIA IN DF 
ANTWFRPSF BINNENSTAD 

Het langverwachte boek 'Madonna. 
Beelden van Maria in de Antwerpse 
binnenstad'\s eindelijk verschenen. 
Het is geleden van 1981, toen Piet 
Schepens zijn reeks over Antwerpse 
Maria-gevelbeelden bundelde, dat er 
nog gepubliceerd is over dit bijzondere 
erfgoed. Het boekje van Piet Schepens 
zelf is een curiosum geworden dat 
zelfs antiquarisch nog moeilijk verkrijg
baar is. De Erfgoedcel Antwerpen en 
de vereniging Voor Kruis en Beeld 
hebben samen 'Madonna. Beelden van 
Maria in de Antwerpse binnenstad' 
uitgegeven om deze informatielacune 
op te vullen en zo dit prachtig cultu
reel patrimonium opnieuw onder de 
aandacht te brengen. Het boek maakt 
deel uit van een ruimer madonna
project in de zomer 2002, met ook een 
openluchttentoonstelling Madonna. 
Antwerpse Maria-gevelbeelden, heden
daags bekeken en een actualisering 
van het toeristisch aanbod (zomer
avondwandelingen, groepsrondleidin-
gen, wandelbrochure). 'Madonna. 
Beelden van Maria in de Antwerpse 
binnenstad'\s een verzameling wetens
waardigheden over de Madonna's bin
nen de Leien. Aan bod komen onder 
meer een nieuw en eigenzinnig 
Madonnaverhaal van schrijver Koen 
Peeters, het historische verhaal, een 
kunsthistorische en een iconografische 
beschrijving. Uiteraard is er plaats 
voor de vele anekdotes - gekenmerkt 
door een verstrengeling van histori
sche werkelijkheid en folklore -, maar 
ook voor de problematiek van de 
bescherming als monument en van de 
noodzakelijke en specifieke restauratie 
van cultureel erfgoed in de openlucht. 
Zeer waardevol is de nieuwe inventa
ris van alle Madonna's binnen de 
Leien, met een overzichtelijke platte
grond, zodat we eindelijk kunnen 
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nagaan welke Maria-gevelbeelden er 

zijn en waar ze zich bevinden. Alle 

Mariabeelden werden door Oswald 

Pauwels gefotografeerd. Hierdoor 

kwam dus ook een volledige foto

inventaris tot stand die bij de dienst 

Monumenten en Landschappen van de 

Vlaamse Gemeenschap bewaard wordt 

en beschikbaar zal zijn voor alle geïn

teresseerden. Bovendien werd in het 

nieuwe boek prachtig, vaak nooit eer

der gepubliceerd historische illustra

tiemateriaal gepubliceerd waardoor 

Madonna een prachtig kijkboek 

geworden is. Al deze facetten werpen 

licht op cultureel erfgoed waarvan de 

waarde en de betekenis ons niet altijd 

meer duidelijk zijn. Aan het einde van 

de 18de eeuw zouden er om en nabij 

de driehonderd madonnabeelden in 

Antwerpen zijn geweest. Ze sierden 

huisgevels op straathoeken, steegjes 

en binnenplaatsen. Vroeger waren 

Maria-gevelbeelden vooral een uiting 

van devotie, maar ze fungeerden ook 

als een sociaal bindmiddel voor een 

buurt. Vaak ging het om eenvoudige 

anonieme volkskunst, soms ook om 

prachtig, veelal barok beeldhouwwerk 

toegeschreven aan belangrijke kunste

naars zoals Walter Pompe, Artus II 

Quellin, Pieter Verbrugghen (de Oude). 

Nu bestaan er in de binnenstad nog 

amper honderdzestig. Zowel vandalis

me, diefstal, ouderdom maar vooral 

het slopen van de gebouwen zijn de 

oorzaak hiervan. Gelukkig worden 

steeds meer madonnabeelden als 

• 
monument beschermd. Ze dragen 
onmiskenbaar in grote mate bij aan de 

charme en de sfeer van de stad. 

Madonna is een van de Antwerpse 

erfgoedprojecten waarover de Stad 

een convenant heeft afgesloten met 

de Vlaamse Gemeenschap. 

Deze afsprakenregeling stelt de Stad 

Antwerpen in staat om nog beter te 

werken aan de publieksontsluiting van 

zijn roerend cultureel erfgoed, ook en 

misschien vooral dat erfgoed dat 

bewaard wordt in instellingen die 

minder vanzelfsprekend zijn dan 

musea en archieven. Naast publieks

ontsluiting is een geïntegreerde aan

pak een andere belangrijke doelstelling. 

Er wordt gestreefd naar samenwer

kingsverbanden tussen organisaties 

die raakvlakken hebben, die samen 

een meerwaarde kunnen betekenen 

voor het erfgoed in kwestie, die samen 

het verhaal van ons gezamenlijk verle

den vertellen. Een gezamenlijke actie 

met de vereniging Voor Kruis en 

Beeld, de vereniging die al decennia

lang de madonnabeelden onderhoudt 

en restaureert, lag dan ook voor de 

hand. 

Praktische informatie 

Titel: 

Madonna. Beelden van Maria in de 

Antwerpse binnenstad. 

Auteurs: 

verzameling van bijdragen door Koen 

Peeters, Eric Antonis, Leo Delwaide, 

Bart De Baere, Jos Van den Nieuwen-

huizen, Rudi Mannaerts, Wim Strecker, 

Claire Baisier, An Tant, Madeleine 

Manderyck, Vera De Boeck, Etienne 

van Caster. 

Quadri illustraties: 

- Oswald Pauwels (Monumenten £t 

Landschappen van de Vlaamse 

Gemeenschap) 

- rijk historisch beeldmateriaal 

(vaak niet eerder gepubliceerd) 

Uitgever: 

Erfgoedcel Stad Antwerpen en vzw 
Voor Kruis en Beeld 
Aantal pagina's: 
192 pagina's 
Verkoopprijs: 

15 euro - De opbrengst van de verkoop 

gaat integraal naar de vereniging Voor 

Kruis en Beeld ter ondersteuning van 

de restauratie van madonnabeelden. 

Verkoopsadressen: 

vanaf december 2002 verkrijgbaar in 

- stadswinkel, Wisselstraat (tijdelijk 

adres), 2000 Antwerpen, 

03-220 81 82 

- districtshuis Antwerpen, Lange 

Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen 

- Stichting Vlaams Erfgoed, Oude 

Beurs 27, 2000 Antwerpen 

- Erfgoedcel, Brouwershuis, Adriaan 

Brouwerstraat 20, 2000 Antwerpen 

-Voor Kruis en Beeld, 

Vremdesesteenweg 92, 

2530 Boechout 

Landschapszorg 

Els Hofkens 

VOORSTFI 1 ING 

V A N DF L A N D S C H A P S -
K E N M F R K F N K A A R T 

Op 10 februari 2003 heeft minister 

Paul Van Grembergen de CD-ROM 

"Landschapskenmerkenkaart" aan de 

pers voorgesteld. De landschapsken

merkenkaart is het resultaat van de 

wetenschappelijke studie 'Aanvullende 

inventaris van de ruimtelijke land-

schapskenmerken van bovenlokaal 

belang'. Deze studie is uitgevoerd in 

opdracht van de afdeling Monumenten 

en Landschappen door de studie

bureaus Georeto en Aeolus in de 

periode 2000-2001. 

De landschapskenmerkenkaart is de 

inventaris van alle structurerende 
landschapselementen - en componen
ten van belang, ook deze zonder erf
goedwaarde. Deze landschapsstructu-
rerende elementen en componenten 

kunnen hun doorwerking vinden in de 

ruimtelijke planning en de landschaps
zorg. 

M&L 
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Landschaps-
ken merken kaart 

VECTORIELE BESTANDEN VAN DE LANDSCHAPSKENMERKENKAART VAN BOVENLOKAAL 
EN VLAAMS BELANG, TOESTAND 31/12/2000, OP SCHAAL 1/50 000, OPGEMAAKT DOOR 
HET MGV, UN, AROHM, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

CD-GISVL-2002 

V L A A N D E R E N 

GlS-Vlaanderen is het samenwerkingsverband 
voor het optimaal gebruik van geogradsche informatie tn Vlaanderen 

« 

Om de landschapskenmerkenkaart in 

de juiste context te kunnen plaatsen 

moet eerst beknopt het landschaps-

inventarisatieproject toegelicht worden. 

Het landschap is een holistisch gege

ven, m.a.w. het geheel is meer dan de 

som van de delen. Het landschap kan 

vanuit verschillende invalshoeken 

beschouwd worden: vanuit de cul

tuurhistorische en vanuit de ruimtelij

ke invalshoek, naast nog vele andere 

invalshoeken. 

ledere invalshoek vertelt ons een 

ander verhaal over hetzelfde land

schap. Al deze verhalen te samen ver

tellen het complete verhaal. Maar dit 

gehele verhaal is zeer complex en 

alomvattend. Vandaar dat bij de 

opstart van het landschapsinventari-

satieproject werd gekozen om eerst 

het cultuurhistorische verhaal te 

bekijken. Het resultaat van de inven

tarisatie van het landschap vanuit 

cultuurhistorie is de Landschapsatlas, 

die in juni 2001 voorgesteld is. 

Na de opmaak van de landschapsatlas 
werd gestart met de inventaris van 
het landschap vanuit de ruimtelijk 
structurerende invalshoek. Deze in

ventaris is nu afgerond en kan ik hier

bij aan u aanbieden. Het tweede luik 

van het landschapsinventarisatie-

project, de landschapskenmerken

kaart, is hiermee dan ook afgerond. 

Het idee om de inventaris van de 

ruimtelijke landschapskenmerken op 

te maken is ontstaan vanuit het gemis 

dat in het Ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen wordt vastgesteld. 

Hierin wordt gesteld dat de landschap 

beschouwd wordt het resultaat van de 

dynamische wisselwerking tussen de 

fysische omstandigheden, het biotisch 

milieu en de menselijke activiteiten. 

Bakens, structurerende reliëfelemen-

ten, markante terreinovergangen, 

gave landschappen en open-ruimte-

corridors zijn structuurbepalende en 

karakteristieke elementen van het 

landschap. Een concrete invulling 

hiervan zoals bij de natuurlijke, agra

rische of economische structuur ont

breekt door het toenmalige gebrek 

aan gegevens. 

In het richtinggevend gedeelte van 
het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen staat: 

"Volgende elementen en componenten 

kunnen door hun specifieke ordening 

aanleiding geven tot een specifiek 

landschap: abiotische, biotische en 

antropogene elementen en componen

ten. Het betreft steeds vlakvormige 

elementen, lijnvormige elementen, 

puntvormige elementen of componen

ten. " 

In het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen worden duidelijk twee 

sporen voorgesteld voor de operatio

nalisering van het begrip landschap: 

In een eerste geval moet een selectie 

gemaakt worden binnen de land

schappelijke elementen en componen

ten. Meer bepaald moeten die ele

menten geselecteerd worden die 

structuurbepalend zijn op een bepaald 

niveau. 

Deze eerste benadering is zinvol als 

referentie voor de beoordeling van de 

landschappelijke impact van ruimtelij

ke ingrepen. De vraag die zich dan tel

kens stelt is: welke structuurbepalen

de elementen verdwijnen, veranderen 

of worden toegevoegd en is dit ver

antwoord of niet. 

In een tweede benadering dienen voor 

een beperktere selectie van elementen 

en componenten ontwikkelingspers

pectieven te worden geformuleerd. 

Deze dienen het behoud van de land

schappelijke waarden te verzekeren en 

desgevallend kunnen beleidsmatig 

stringente randvoorwaarden opgelegd 

worden aan het ruimtegebruik of 

wijzigingen hiervan. 

Bij de opmaak van de landschaps

kenmerkenkaart is gekozen voor de 

eerste benadering. 

In de Omzendbrief in verband met 

inhoudelijke taakstellingen voor het 

provinciaal ruimtelijk structuurplan 

van 7 januari 1997 zijn alleen alge

mene bepalingen opgenomen, maar 

geen taakstellingen m.b.t, landschap 

opgenomen, 

In de Omzendbrief over het gemeen
telijk structuurplanningsproces van 
14 maart 1997 zijn eveneens geen 
taakstellingen m,b,t landschap opge
nomen, maar wel een taakstelling 
i.v.m. de structuurbepalende elemen
ten in de gemeente. 

M&L 
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Door veel planners wordt het ontbre

ken van een inventaris van structure

rende elementen en componenten als 

een belangrijk gemis ervaren vergele

ken bij de uitvoerige inventarisatie 

vanuit historische invalshoek, de land

schapsatlas. 

De indicatieve weergave van struc-

tuurbepalende elementen en compo

nenten die bedoeld wordt in het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

is duidelijk een landschapskartering 

met ruimtelijke invalshoek. 

Landschapskenmerken worden slechts 

aangegeven in die mate dat ze land-

schapsbepalend zijn, dat ze m.a.w. een 

ruimtelijk structurerende invloed 

uitoefenen. 

De exacte criteria voor de aanduiding 

van een landschapskenmerk als ruim

telijk structurerend worden toegelicht 

in het algemene rapport, eveneens 

aanwezig op de CD-ROM (map alge

meen/rapport). 

De landschapskenmerkenkaart bevat 

de representatieve, ruimtelijk struc-

turende landschapskenmerken en 

-elementen uit het abiotisch natuur

landschap zoals het reliëf en de 

hydrografie; van botanische aard 

zijn er bossen, bomen, planten en ... 

cultuurgewassen, en uit de nederzet-

tingsgeografie zijn er de aspecten van 

wonen, werken en zich verplaatsen,... 

De landschapskenmerkenkaart en de 

landschapsatlas vormen samen de 

insteek vanuit landschapszorg bij de 

herziening van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen. 

De landschapskenmerkenkaart geeft 
niet alleen op Vlaams niveau aan wel
ke ruimtelijke landschapskenmerken 
van belang zijn. Ook op provinciaal 
niveau geeft ze samen met de land
schapsatlas een zeer goed beeld van 
de landschappelijke structuur, zodat 
ze perfect opgenomen kan worden in 
het afwegingskader van de provinciale 
structuurplannen en -uitvoerings
plannen. 

Daarnaast is de landschapskenmer
kenkaart, samen met de landschaps
atlas, een zeer bruikbaar instrument 
voor het gemeentelijk ruimtelijk orde

ningsbeleid. Voor de gemeentelijke 

ruimtelijke structuurplannen en uit

voeringsplannen geven deze inventa

rissen wezenlijke informatie over de 

landschappelijke structuur en kunnen 

ze richtinggevend zijn bij de beslissin

gen die genomen moeten worden over 

het ruimtegebruik. 

Vandaar dat de aandacht gevraagd 

wordt voor de inventaris van de ruim

telijke landschapskenmerken, waar

voor de noodzaak reeds bij de opmaak 

van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen bestond. 

Op de CD-ROM "Landschapskenmerken

kaart" vindt u de geografische 

informatielagen met de verschillende 

ruimtelijke landschapskenmerken en 

een databank met een beschrijving 

van elk van deze kenmerken. 

Daarnaast bevat ze een rapport met 

de achtergrond van de inventaris en 

een algemene toelichting van de ver

schillende ruimtelijke landschapsken

merken, naast een toelichtingsrapport 

per provincie. 

Beschermingen 

Marijke Michiels 

MONUMENTEN, 
LANDSCHAPPEN, STADS
EN DORPSGFZICHTEN 
R F S P H F R M n IN DECEMRFR 

2ÜÜJ 

VOSSELAAR 
PASTORIE 
Hofeinde 136 

Monument 

12/12/2001 

De voormalige pastorie met omwald 

domein, gelegen in het noorden van 

het gehucht 'Hofeinde', vormt een 

belangrijke getuige van het religieus 

verleden van zowel Vosselaar als 

Beerse. De pastorie getuigt van de 

invloed van de Antwerpse St.-Michiels-

abdij en de daaraan verbonden wit-

heren-pastoors. Het gebouw is het 

resultaat van aanpassingen uit 1750 

waarbij een fraaie rococodeuromlijs-

ting werd geplaatst, later aangevuld 

met interessante 19de-eeuwse inte

rieurelementen. 

Na de verkoop tijdens de Franse revo

lutie werd de site uitgebreid met het 

aansluitende parkbos, voornamelijk 

gevormd door drevenstructuren, 

bomengroepen, solitaire bomen, vijver 

en boomgaard. 

KRAAINEM, WEZEMBEEK-OPPEM, 
ZAVENTEM 
DOMEIN DE BURBURE 

Dorpsgezicht 

21/12/2001 

De oorsprong van het kasteel van 
Wezembeek gaat terug tot de 12de-
eeuwse 'borcht'. De huidige aanleg 
van het domein is stilistisch een goed 
voorbeeld van een vroeg-landschap-
pelijke parkaanleg, waarin een aantal 
moerascipressen vermoedelijk in de 
eerste helft van de 19de eeuw werden 
aangeplant. De grote open ruimte tus
sen het kasteel en de dorpskerk en de 
ruimte rond de kasteelvijver hebben 
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Wezembeek-Oppem, Kasteeldomein 
(Foto Kris Vandevorst) 

een hoge esthetische belevingswaarde 

dankzij de verscheidenheid in kleur en 

textuur van de omgevende beplantin

gen. 

MAASMECHELEN (Opgrimbie) 

KOOR ST.-CHRISTOFFELKERK 

Monument 

21/12/2001 

Laat-gotisch (16de eeuw), mergel-

stenen koor van de voormalige 

St.-Christoffelkerk, opgevat als een 

rechthoekige travee en driezijdige 

koorsluiting met spitsboogramen. 

Acht grafkruisen en -monumenten 

van de 17de tot de 19de eeuw staan 

binnen een gietijzeren omheining 

rond het koor opgesteld. 

MAASMECHELEN 
OMGEVING ST.-CHRISTOFFELKERK 

Dorpsgezicht 

21/12/2001 

Het omringend perceel dat tevens de 

ondergrondse restanten bevat van de 

16de-eeuwse kerk, het omgevend 

kerkhof en de 19de-eeuwse pastorie 

ten noorden van de kerk, vormen de 

oude kern van de voormalige dorps-

kom. 

HERZELE 
DE KASTEELDREEF EN HET 
KASTEELPARK 
Kasteeldreef2 

Monument 

21/12/2001 

De kasteeldreef en het kasteelpark van 

Herzele zijn aangelegd in zogenaamd 

gemengde stijl - deels landschappelijk 

(eerste helft 19de en begin 20ste 

eeuw) en deels geometrisch (eerste 

helft 20ste eeuw) - met uitgestrekte 

gras- en weilanden, solitairen, bomen-

groepen en bomengordel. Het park 

ontstond bij de bouw van de eerste 

zomerresidentie op de kouter tussen 

Herzele en Ressegem omstreeks 1847. 

De befaamde Franse tuin- en land

schapsarchitect Achille Duchêne 

creëerde hier vóór W.O.I een in zijn 

eenvoud magistraal werk. 

HERZELE 

BAKSTENEN MOESTUINMUUR VAN 
KASTEEL 

Kasteeldreef 2 

Monument 

21/12/2001 

De moestuin, gelegen op een perceel 

ten zuiden van het kasteel, bevond 

zich volgens de mutatieschets van 

1888 oorspronkelijk ten zuidwesten 

van het kasteel. De bakstenen, op het 

zuiden gerichte, moestuinmuur is een 

belangrijke en steeds zeldzamer wor

dende leifruitmuur uit het derde kwart 

van de 19de eeuw. Een oost-west

gerichte 'Masters Walk' verdeelt de 

moestuin in twee gelijke helften. 

Opgrimbie, Kerkstraat, koor van de voormalige Sint-Christoffelkerk met pastorie en kerk
hofmuur (Foto Kris Vandevorst) 



HERZELE 

TOEGANGSHEK VAN KASTEEL 

Kasteeldreef 2 

Monument 

21/12/2001 

Het toegangshek uit het eerste kwart 

van de 20ste eeuw is een hek in zoge

naamde 'DeauviliestijT, gekenmerkt 

door witgeschilderde houten stijl- en 

regelwerk en smeedijzeren gepunte 

spijlen. 

HERZELE 

CABANE IN PARK VAN KASTEEL 

Kasteeldreef 2 

Monument 

21/12/2001 

De cabane met zijn begeleidende 

bomengroepen vormt van over de 

vijver gezien een aantrekkelijke pitto

reske scène. Constructie uit de tweede 

helft van de 19de eeuw, opgetrokken 

uit sierbaksteen- en houtwerk onder 

pannendak en voorzien van een fraaie 

fries in lichte en donkere baksteen. 

HERZELE 
DE LIBANONCEDER IN HET PARK 

Kasteeldreef 2 

Monument 

21/12/2001 

De Libanonceder behoort tot de eerste 

fase van de parkaanleg (tweede helft 

19de eeuw) en domineert het parterre 

van Achille Duchêne. Deze ceder is 

een treffende illustratie van de tegen

stelling tussen het park in landschap

pelijke stijl en het geometrisch gras

parterre. 

HERZELE 
DE IJSKELDER VAN HET KASTEEL 

Kasteeldreef 2 

Monument 

21/12/2001 

De bakstenen ijskelder met weg geëro
deerd parement onder een heuvel met 
aloude Taxusstruiken, dateert uit de 
tweede helft van de 19de eeuw. 
Het gebouw, dat heden dienst doet als 
overwinterplaats voor vleermuizen, 
wordt gekenmerkt door een zeldzame 
aanleg van zijnissen in het sas. 
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Het kasteel van Herzele dateert in 

kern uit het midden van de 19de eeuw 

maar kende tot 1916 verscheidene 

verbouwingen. Deels gebouwd in neo-

Louis XIV en neo-Louis XVI-stijl, werd 

het kasteel opgetrokken met kalk-

zandsteen, arduin en gedeeltelijk bak

steen. De middenrisaliet vooraan, 

daterend uit 1930, wordt voorafge

gaan door een op vier Toscaanse 

zuilen rustend portiek met erboven 

verdiepingen onder een driezijdig 

fronton. Bij de ramen en de raamdeu-

ren werden typisch Franse 'harmoni-

ca'-luiken toegepast. 

HERZELE 

DE AANHORIGHEDEN VAN HET 

KASTEEL 

Kasteeldreef 2 

Monument 

21/12/2001 

Achter het kasteel gelegen eenlaagse 

en tweelaagse bakstenen dienst

gebouwen met getoogde ramen en 

deuren. De lichte spelingen in het 

gabariet geven het geheel een wat 

meer pittoresk voorkomen. 

HERZELE 

WONING 

Kasteeldreef 1 

Monument 

21/12/2001 

De huizen vooraan aan de kasteel

dreef maakten oorspronkelijk deel uit 

van het kasteeldomein en dateren van 

1829, maar werden in 1939, 1895 en 

1907 verbouwd en uitgebreid. 

De voorgevel van de L-vormige woning 

nr. 1 is bekleed met siergevelsteen op 

gecementeerde plint en sierankers bij 

de penanten van de begane grond. 

De puntgevel heeft over de twee 

bouwlagen een doorlopende verdiepte 

venstertravee en een uitkragende dak

rand met als gebogen spant gevormde 

windborden. 

HERZELE 

WONING 

Kasteeldreef 3 

Monument 

21/12/2001 

Eenvoudig woonhuis van anderhalve 

bouwlaag en vier traveeën onder pan-

nenzadeldak. Het baksteenparement. 

Herzele, Kasteeldreef 1-5, drie woningen 
(Foto Kris Vandevorst) 

HERZELE 

HET KASTEEL 

Kasteeldreef 2 

Monument 

21/12/2001 
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nu boven een gecementeerde plint wit 

geschilderd, is op dezelfde wijze uit

gewerkt als die bij de zijgevels van het 

huis nr. 1, 

HERZELE 
WONING 
Kasteeldreef 5 

Monument 

21/12/2001 

Dit dubbelhuis van twee bouwlagen 

en drie traveeën heeft een bakstenen 

gevelparement op gecementeerde 

plint. De van de dreef afgewende 

gevel is een combinatie van top- en 

lijstgevel, met in driegroep gekoppelde 

rechthoekige vensters onder blinde 

rondboognissen. 

HERZELE 

WONING 

Peperstraat 50 

Monument 

21/12/2001 

Deze in een neogotische stijl aange

klede woning diende oorspronkelijk als 

huisvesting voor de parktoezichter. 

Het eenlaags gebouw onder mansar

dedak met uitkragende houten wind-

borden, bevat in de voorgevel drie 

spitsboogvensters met bepleisterde 

omlijsting, ook de ingang werd in 

spitsboog uitgewerkt. 

HERZELE 

WONING 

Peperstraat 52 

Monument 

21/12/2001 

Dit 19de-eeuws boerenarbeidershuisje 

van anderhalve bouwlaag en vijf 

traveeën wordt geflankeerd door ver

schillende annexen, rechts een lagere 

eenlaagse aanbouw onder zadeldak, 

links een kleine aanbouw onder lesse

naarsdak. 

KAPRIJKE (Lembeke) 

VILLA 

Gentstraat 3 

Monument 

21/12/2001 

Een villa uit 1932 in een uitgesproken 

modernistische en functionalistische 

stijl, representatief voor het vroege 

oeuvre van de Antwerpse architect 

Urbain de Meyer. Het gebouw is 

samengesteld uit verschillende ver

springende volumes met witgepleis-

terde gevels onder platte daken en 

een sterk in het oog springend hoger 

opgaand volume van het trappenhuis 

Antwerpen, Pelikaanstraat 78, 
Beurs voor Diamanthandel 
(Foto Kris Vandevorst) 

met kenmerkend ladderraam. De logi

sche en functionele ruimte-indeling 

en het belang van lucht en licht vindt 

zijn weerspiegeling in de gevelarchi

tectuur, met bijvoorbeeld de grote 

ramen, terras en balkon. 

GERAARDSBERGEN 
WONING 
Oudeberg 52 

Monument 

21/12/2001 

Herzele, Peperstraat 52, woning 
(Foto Kris Vandevorst) 

Huisje van anderhalve bouwlaag en 

drie traveeën, met witgekalkt gevel

parement. Dit in kern 18de-eeuws, in 

de 19de eeuw verbouwd huisje, heeft 

een volkskundige waarde als woning 

van de laatste belleman van de stad 

Geraardsbergen. 

GERAARDSBERGEN 

WONING 

Oudeberg 54 

Monument 

21/12/2001 

De in kern 18de-eeuwse woning 
getuigt van de oude bebouwing aan 
de Oudeberg. Het pand wordt geken-

1VI&L 
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merkt door een witgekalkt baksteen
parement en grote, kwarthol geprofi
leerde zandsteenblokken als omlijsting 
van de korfboogdeur. Binnen werd de 
indeling en balkenzoldering met 
gebeeldhouwde balksleutels, kinder-
balken en raveelconstructie en een 
grotendeels bewaarde oorspronkelijke 
dakstructuur behouden. 

ANTWERPEN 
DIAMANTBEURS 
Pelikaanstraat 78 
Monument 
21/12/2001 

De architecten J. Van Beurden, J. Van 
Hoenacker en J. Smolderen maakten 
gebruik van een sterke monumentale 
eclectische vormentaal om een 
gebouw te ontwerpen dat uitstraling 
geeft aan de handelsactiviteit die zich 
binnen afspeelt. Het pand werd opge
richt in de periode 1912-1921 als 
centrum voor diamantnijverheid, op 
een moment dat de Antwerpse dia
mantnijverheid de belangrijkste ter 
wereld was. Het was het eerste groot
schalige gebouw waarin deze activi
teit op een georganiseerde manier kon 
gecentraliseerd worden. Bijzondere 
aandacht ging uit naar de 'grote zaal' 
waar harmonische verhoudingen wer
den gecombineerd met een noodzake
lijke overvloedige lichtinval. 

Veerle De Houwer 

NIFUWF OPIFiniNGEN 
VOOR DE RFSTAURATIE-
SEPTQR Bil EUCQRA. 
ARrHONAUT FN FCR 

De vzw's Eucora, Archonaut (houten 
schepen) en ECR (Europees Centrum 
voor Restauratietechnieken) stelden 
onlangs hun nieuwe opleidingsbro
chure voor met initiatie- en vervol-
makingsopdrachten in oude ambach
telijke technieken, met het oog op 
toepassing in de restauratiesector. 
26 Modules behandelen zeer uiteen
lopende technieken, van sier- en res-
tauratiemetselen, over staffwerk, 
breeuwen of kalfaten tot leidekken en 
historisch smeedwerk. 

INITIATIE- EN 
VERVOLMAKINGS-
OPLEIDINGEN 

IN OUDE AMBACHTELIJKE 
TECHNIEKEN 

met het OOg op Coursd nitationelde 

de toepassing P^"'™"*™...aaneen 
techniques ui ) I i i'i"-

m de restauratie
sector, les. 

JE 
C EUCORA 

'application dans 
r de la leMautaiion 

niliation and perlection training 
ii old ailisanal techniques 
n the mmd ol ihe application 
n reMuration seclor 

UT IB 

Voor meer informatie kan u terecht bij: 
Eucora vzw 
Frieda Barremaecker 
Pathoekeweg 34 
8000 Brugge 
tel.:050-45 70 15 

Archonaut vzw 
Philippe Perneel 
Pathoekeweg 34 
8000 Brugge 
tel.:050-45 70 15 

ECR vzw 
Judith Andelhofs of Pons Geskens 
Marktplein 17 
3550 Heusden-Zolder 
tel.:011-22 36 97 

Veerle De Houwer 

DE NEDERLANDSE 
RESTAURATIEBEURS 2QQ3 

Van 15 tot en met 17 mei vindt in 
's Hertogenbosch een nieuwe editie 
plaats van de Nederlandse Restauratie-
beurs. 
De beurs vormt het informatie- en 
communicatieplatform, het zakelijk 
marktplein en het unieke netwerkcen
trum voor: 
• vakmensen /professionals I bestuur

ders uit de gehele sector: 
• eigenaren, huurders, bewoners van 

monumenten: 
»liefhebbers van en aeïnteresseerden 

in ons cultureel erfgoed. 

Rb 
D n NEDERLANDSE 

R£STAURATIEBEURS 
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B I N N E N K R A ^ T 

Deelnemers aan de Nederlandse 
Restauratlebeurs presenteren nieuwe 
ontwikkelingen, branchetrends, 
producten en diensten, vakmanschap, 
visies, plannen, regelingen, financie
ringen, technieken, opleidingen etc. 
Kortom: een breed scala aan actuele 
informatie, praktische aanpak en uit
voering, innovatie en wetenschappe
lijke verdieping inzake restauratie. 
De buitenlandse bijdrage hierin wordt 
geleverd door Duitse, Belgische en 
Engelse organisaties, instellingen en 
bedrijven. 

Meer informatie over de beurs vindt u 
op internet: 
www.restauratiebeurs.nl 

Algemene informatie 
Beurslocatie: 
Brabanthal 
Diezekade 2, 
's-Hertogenbosch 
Openingstijden: 
donderdag 15 mei van 10.00 - 22.00 u. 
vrijdag 16 mei van 10.00 - 18.00 u. 
zaterdag 17 mei van 10.00 - 17.00 u. 
Organisatie: 
Top/Com Managementnetwerken BV, 
Cu ijk 
Managementteam NRB 2003 
Postbus 1,5430 AA Cuijk 

Uw aanspreekpartners: 
- Raoul Hijl 

tel. 0485 - 322922 
fax 0485 - 322944 
e-mail info@restauratiebeurs.nl 

- Dedy van der Waal 
tel 073-6293911 
fax 073 - 5233330 
e-mail info@expodia.nl 

Veer Ie De Houwer 

PROJECTOPRQEP: 

SiJBSiüiEAAN_ 
VRIIWIIIinFRWFRFNIGINnFN 
VOOR FDlirATIFVF FN 
SFNSIBILISATIEPROIECTEN 
IN OF SFfTOR MONUMENTFN 
FN LANDSCHAPPEN 

In het kader van het Internationaal 
Jaar van de Vrijwilliger wou de Vlaam
se Regering in 2001 het vrijwilligers
werk in Vlaanderen ondersteunen. 
Vanaf 2001 werd jaarlijks 20 maal 
1250 euro vrijgemaakt voor projecten 
van vrijwilligersverenigingen actief in 
de monumenten- en landschapszorg. 
De steun geldt educatieve en sensi-
bilisatieprojecten. 
Met educatiever projecten worden 
onder andere vormingsprojecten 
bedoeld die worden georganiseerd 
voor bezoekers of voor de vrijwilligers 
van de eigen vereniging. Het kan hier 
onder andere gaan om een lezingen
reeks, de organisatie van studie- en 
overlegmomenten, de uitgave van 
publicaties,... 

Projectoproep 

Reglement 20oj 

r ^ s ^ ^ 

Subsidie aan v 
voorcdücatiev 
in de sectoi mg 
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Met sensibilisatieprojecten wordt 
onder meer de organisatie van evene
menten en activiteiten, de verstrek
king van informatie en communicatie 
bedoeld. Alleen projecten rond monu
menten en landschappen gelegen in 
het Vlaams Gewest komen in aanmer
king. 

De kandidaturen worden beoordeeld 
door een onafhankelijke jury - de eind
beslissing voor toekenning van de 
subsidie ligt bij minister Paul Van 
Grembergen. De laureaten ontvangen 
de subsidie na de concrete realisatie 
van het project. De geselecteerde pro
jecten moeten uiterlijk op 12 septem
ber 2003 (Open Monumentendag) 
gerealiseerd zijn. Om in aanmerking te 
komen, moet een volledig projectdos
sier voor 30 juni 2003 ingediend wor
den bij de coördinatiecel van VCM. 

Voor meer informatie kan u terecht bij 

VCM - Contactforum voor 
Erfgoedverenigingen 
Erfgoedhuis Den Wolsack 
Oude Beurs 27 
2000 Antwerpen 
tel.:03-212 29 60 
fax.: 03-212 29 61 
info@vcmcontactforum.be 

• 
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... for the Service, Security, Honour and Ornament of the Publiek, 
we are exceedingly obliged to the Architect; to whom, in Time of Leisure, 

we are indebted for Tranquility, Pleasure and Health, in Time of Business for 
Assistance and Profit; and in both, for Security and Dignity. 

Giacomo Leoni, 1726, voorwoord bij de uitgave van de eerste Engelse vertaling van 
De Re Aedificatoria van Leon Battista Alberti 
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gekend. 
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Mimi Debruyn & Madeleine Manderyck 

RENOVATIE EN HERBESTEMMING 
VAN DRIE HISTORISCHE PANDEN 
AAN DE BL1NDESTRAAT 
TOT HOGESCHOOL ANTWERPEN 

• 

Detail uit het 

stadsplan van 

Antwerpen door 

Vergilms Bononiensis 

(ca. 1565) 

(foto Peter Haes, 

Collectie Plantin 

Horetus Museum, 

Antwerpen) 

Deze drie gebouwen zijn bij de Antwerpenaar 

beter bekend ais "De Blindestraat" en omvatten 

het voormalige "Bureel van Weldadigheid", 

het "Gesticht Arthur Van den Nest" en "Licht en 

Lucht". Alle drie hebben ze in de 19een in de 

20ste eeuw een belangrijke rol gespeeld in de 

stedelijke strijd tegen ziekte, armoede en werk

loosheid. Eens de oorspronkelijke 'zorgverleners' 

verhuisd waren, werden de gebouwen vanaf 1984 

ter beschikking gesteld van de Koninklijke Acade

mie voor Schone Kunsten, die kort daarop admi

nistratief deel ging uitmaken van de nieuwe 

"Hogeschool Antwerpen". 

De wettelijke bescherming van deze gebouwen als 

monument heeft ertoe bijgedragen dat de Hoge

school in 1997 het behoud en de revalorisatie van 

dit historisch ensemble als prioriteit ging behan

delen. (1) Uit het bouwhistorisch onderzoek was 

immers gebleken dat de hele Academiesite samen

valt met het Minderbroedersklooster, en dat 

precies dit gedeelte van de "Blindestraat" een 

historische rol heeft gespeeld in het caritatieve 



programma van de Minderbroeders. (2) Op dit 

ogenblik is de renovatie van de drie panden 

voltooid: daarbij werd tegelijkertijd uitgegaan 

van het respect voor de intrinsieke waarden van 

deze historische en architecturaal kwaliteitsvolle 

gebouwen én van de hedendaagse eisen voor 

onderwijsgebouwen. Bij de aanvang van het 

academiejaar 2002-2003 heeft de Opleiding 

Conservatie/Restauratie opnieuw haar intrek 

genomen in deze panden, waar niet langer 

subjecten maar objecten het voorwerp vormen 

van zorgzame handen. 

DF MINDERBROEDERS 
FN DR 'BLINDE STRATF' 

Het klooster van de Minderbroeders of Obser

vanten kreeg in 1449 de goedkeuring van Filips de 

Goede, hertog van Bourgondië, om de armenzorg 

en de begrafenis van de armen in Antwerpen te or

ganiseren. (3) De stad Antwerpen zelf verheugde 

zich over dit initiatief van de broeders en schonk 

een groot stuk bouwgrond. 

Het 15 e en 16 e eeuwse kloostercomplex is afge

beeld in Sanderus' Chorografta sacra Brabantiae 

(1727). Het overzichtsplan dat stadsarchitect Jan 

Blom (1748-1825) in 1797 maakte naar aanleiding 

van de confiscatie van het klooster, toont de platte

grond en de structuur van het klooster. (4) Hieruit 

blijkt onder meer dat de kloostermuren tegen de 

achterzijde van de woningen in de Venusstraat, de 

Blindestraat en de Stadswaag origineel zijn, terwijl 

de oude kloosterkerk en het kloosterpand nog 

steeds het hart van de Academie vormen: de oude 

koorramen en de oude dakstructuur boven het 

hoogkoor zijn hiervan de meest opvallende getui

gen. Het plan geeft ook aanwijzingen over de gevel 

in de Blindestraat: deze had toen vensters noch 

deuren. (5) Deze 'blinde' gevel verklaart allicht de 

naamgeving van de straat. (6) 

HET 'SIFCKHUIJS' EN DE 
GASTENVLEUGEL 

De gastenkamers en het ziekenhuis van de Minder

broeders bevonden zich aan de Blindestraat. Dit 

ziekenhuis, of 'Infirmaria' (nr. 13 op Sanderus' 

plan) stond haaks op de Blindestraat en keek langs 

de oostzijde uit op de moestuin en de boomgaard 

van het klooster en langs de westzijde op de bin

nenplaats achter de ' Cuhicula Hospitum' of gasten-

vertrekken (nr. 12 op Sanderus' plan). Aan de straat 

stond het ziekenhuis tussen de Cubicula Hospitum 

en de zij-ingang van het klooster, de Porta (nr. 15 

op Sanderus' plan). Het Antwerpse Stadsarchief 

bewaart een l6de-eeuws grondplan van deze gas

tenverblijven waarop ook de binnenindeling op het 

gelijkvloers is aangeduid: een dunne houten wand 

verdeelde de voorbouw in een woonkamer met 

schoorsteen en in een kleinere ruimte, die ter hoog

te van het trappenhuis versmalde om uit te monden 

op een kleine binnenplaats met daarachter een keu

ken en een dubbele latrine. (7) De gevelbreedte was 

5,7 en 6,6 meter (20 en 23 voet), terwijl de volle

dige huizenrij ca. 40 meter (140 voet) besloeg, wat 

overeenkomt met de volledige breedte van het 

Bureel van Weldadigheid en het Gesticht Arthur 

Van den Nest. (8) 

HET BUREEL EN DF WERKHUIZEN 
VAN WELDADIGHEID VANAF IRQ? 

Na de confiscatie van het klooster onder het Frans 

bewind, werden hier in 1802 de 'Ateliers de Bien-

faisance'opgericht. (9) De ateliers waren opgedeeld 

I6de-eeuwse 

plattegrond van de 

gastenvertrekken 

naast het 'Sieckhuijs 

van de Minne-

broeders' 

(Stadsarchief 

Antwerpen) 
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Tekening van de 

nieuwe gevel van 

het 'Bureau de 

Bienfaisance' uilge-

voerd naar een 

ontwerp van 

Le Mineur (1825) 

(OCMW Fotoarchief, 

Antwerpen) 
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in een externe dienst die instond voor de 'distribu

tion des secours k domicile en een intern 'Atelier 

de Charité'. Het bestuur en de overkoepelende 

administratie van beide diensten werden toegewe

zen aan het 'Bureau de Bienfaisance' dut zich in de 

vleugel aan de Blindestraat installeerde, terwijl de 

Werkhuizen in het oude ziekenhuis en in het zui

delijk en het oostelijk kloosterpand werden onder

gebracht. 

In 1824 werd een bestek opgemaakt om de oude 

gevel in de Blindestraat te vernieuwen. (10) Voor 

de 'blinde' gevel kwam bossagewerk in een door de 

stad voorgeschreven kleur. De geveltekening van 

1825 van Le Mineur toont de nieuwe ca. 40 meter 

brede gevel in typisch neoclassicistische stijl met 

een laag 'Frans' dak. (11) Achter de gevel bevonden 

zich naar alle waarschijnlijkheid de 'Salles des distri

bution du Bureau de Bienfaisance, zalen voor de dis

tributie van goederen, waarover Van Der Ven 

(1909) weinig enthousiast is: 'de bureelen daarbin

nen waren ellendig gesteld, echte bakken. Een vuile 

vunzige geur neep u de keel toe als er eene deur open

ging'. (12) 

In 1829 werden twee brandmuren opgetrokken, 

één tussen de Werkhuizen en de Academie en één 

tussen de Werkhuizen en het Museum: deze muren 

verdeelden het kloosterpand van het gelijkvloers tot 

boven de bedaking, waar ze nu nog altijd duidelijk 

zichtbaar zijn. (13) 

VAN WERKHUIZEN VAN 
WFI DADIGHEID NAAR 
MliZIEKSCHOOl EN ACADEMIE 

De 'Ateliers de Bienfaisance'vruren opgericht met het 

^ oog op de tewerkstelling van de vele ongeschoolde 
Plan vóór renovatie: • i \ n* i • • 

3 niveau's armen, die door de opheffing van de vele cantatie-
(ARCH-l, Antwerpen) ve kerkelijke organisaties op het einde van de 18 ^ 



Na renovatie 

2000 gesloopt 

2002 nieuwbouw 

Plan na renovatie: 

gelijkvloers 

(ARCH-I, Antwerpen) 

eeuw, overgeleverd waren aan de straat. Wie wei

gerde te werken in de tapijtfabriek of de strowerk-

plaats, werd het recht op bijstand ontzegd. (14) 

De normale atelierbevolking telde tussen 170 en 

250 werknemers per dag. Omdat dit aantal 

behoorlijk kon oplopen in crisistijden werd uitbrei

ding gezocht richting Academie. Maar ook de 

Academie had plaatsgebrek: zo verhinderde het 

nieuwe beeldhouweratelier op de binnenplaats - de 

oude kloostertuin - dat de moeders van de Werk

huizen van Weldadigheid er nog langer hun baby-

luiers konden drogen... Hier hadden de Werk

huizen alleen een smalle strook langs de oostzijde 

van de binnenplaats overgehouden, een 'straetje 

voor latrinegangers: het viel gedeeltelijk samen met 

het oude kloosterlavatorium en werd in 1957 afge

broken. 

Hoewel in 1838 nog een nieuwe vleugel naast het 
oude ziekenhuis werd opgetrokken, werd er in de 
tapijtfabriek niet langer voor de export gewerkt, 
maar voor een beperkt aantal particulieren: het 
sociale rendement van deze tewerkstelling was toen 
volledig achterhaald. (15) Er werd overgeschakeld 
op betaalde thuisarbeid, waardoor het Bureel van 
Weldadigheid kon besparen op organisatie- en 
onderhoudskosten. Daardoor ook kon de stedelijke 
muziekschool in 1867 haar intrek nemen in de 
oude tapijtfabriek. Erg luxueus was het er zeker 

niet: 'in zoon schuur hebben we onzen beroemden 

Peter Benoit een groot deel van zijn kunstenaarsleven 

weten slijten!', aldus Van Der Ven. (16) 

De afschaffing van de Werkhuizen van Weldadig

heid in 1870 gaf meer armslag aan het Bureel van 

Weldadigheid, zodat de Academie de beschikking 

kreeg over het zuidelijk kloosterpand, waar in 

1871-72 een 'salie des estampes', een prentenzaal en 

een klas voor decoratieve schilderkunst werden 

ingericht op het gelijkvloers en klassen voor hout

gravure op de eerste en tweede verdiepingen. Ook 

het gelijkvloers van het oostelijk kloosterpand, 

waar vroeger de refter en de keuken van het Bureel 

van Weldadigheid waren, ging naar de Academie. 

De bovenverdiepingen waren reeds eerder aan de 

Stedelijke Nijverheidsschool toegewezen en in 

1872 heringericht. (17) In 1876 werd de winkel 

voor de verkoop van de producten van de Werk

huizen, achter de huidige ingang van het Gesticht 

Arthur Van den Nest, als 'salie des cow/tó'ingericht. 

De twee woningen rechts van de winkel en links 

van de kloosteringang behoorden toe aan particu

lieren en werden eerst bij de oprichting van Licht 

en Lucht in 1922 aangekocht door het Bureel van 

Weldadigheid. Het lijkt er op dat ze nooit hebben 

toebehoord aan het kloostercomplex aangezien ze 

noch op het plan van Blom (1797) noch op het 

16de-eeuwse grondplan met de gastverblijven voor

komen. 



DF ACADEMIE 
VOOR SCHONE KUNSTEN 
IN HET VOORMALIG 
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Gravure van de 

klooslersite door 

Sanderus (1727) 

(Stadsarchief 

Antwerpen) 

MINDERBROEDERSKLOOSTER 

De huidige Academiegebouwen strekken zich uit 

over het bouwblok tussen de Mutsaertstraat, Blinde-

straat, Venusstraat en Stadswaag. Dit gebouwen

complex, thans eigendom van de Hogeschool 

Antwerpen, vertelt een lang en boeiend verhaal van 

herbestemming en ombouw vanaf de vroege 19 e 

eeuw. De Academie kreeg immers toen haar plaats 

in het oude Minderbroedersklooster. Dat klooster 

was hier in de loop van de 15 c eeuw tot stand 

gekomen en de kloosterkerk stond bekend voor 

haar rijk kunstbezit. Tal van vooraanstaanden wer

den hier begraven en begiftigden de kerk graag met 

kunstwerken, veelal schilderijen. Het wekt dan ook 

geen verwondering dat de Fransen hier in 1794 niet 

minder dan vijf schilderijen van Rubens en twee 

van Van Dijck wegnamen om ze naar Parijs over te 

brengen. De meeste werken kwamen terug in 

1816-1817 en behoren nu tot de kern van de ver

zameling van het Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten van Antwerpen. 

Na de opheffing van de kloosters werd de inboedel 

van het Minderbroedersklooster openbaar verkocht 

in augustus 1797. De kloostergebouwen kwamen 

leeg te staan. Bij keizerlijk decreet van 5 mei 1810 

stelde Napoleon deze ter beschikking van de stad 

Antwerpen "pour y placer une école de dessin et un 

musée". Eerder al in 1804 hadden de Fransen de 

Académie de Peinture, Sculpture et Architecture de la 

ville d'Anvers opgericht, maar in feite vond deze in

stelling haar oorsprong in de oude Sint-Lucasgilde 

en de Academie opgericht in de 17 e eeuw door 

David Teniers. In 1811 nam de Academie dan haar 

intrek in het oude klooster. De gebouwen aan de 

Blindestraat werden Bureau de Bienfaisance, later 

het Bureel van Weldadigheid. 

Aangezien de stad Antwerpen eigenaar was gewor

den van de kloostergebouwen waren de opeenvol

gende stadsarchitecten verantwoordelijk voor alle 

bouw- en verbouwingswerken. De stadsarchitect 

was in de 19 ': eeuw omwille van zijn gezag een des

kundigheid ook professor aan de Academie. Die 

speciale betrokkenheid van de stadsbouwmeesters 

verklaart wellicht de bijzondere architecturale kwa

liteiten van de nieuwe gebouwen en lokalen die 

binnen het bestaande kloostercomplex tot stand 

kwamen. Met zin voor efficiënte stedenbouwkunde 

verbouwden zij immers de oude, veelal bouwvallige 

kloostergebouwen, die grotendeels hergebruikt 

werden; de open ruimten werden op een doordach

te manier opgvuld met nieuwe gebouwen. Pierre-

Bruno Bourla (1783-1866) verbouwde de klooster

kerk tot museum (1839-1843) en tekende het 

mooie tempelgebouw bedoeld als inkomgebouw. 

Daarvoor ontwierp hij een kleine tuin met langs de 

straat een neoclassicistisch inkomgebouw tussen 

een breed ijzeren hekken. In de Venusstraat bouw

de hij een neoclassicistische inkom met daarachter 

in de oude kloostertuin tentoonstellingszalen, aan 

de Blindestraat een (intussen verdwenen) kapel en 

een armenschooltje. Zijn medewerker Frans Stoop 

(1815-1861) bouwde de neoclassicistische direc

teurswoning met elegante wintertuin aan de 

Mutsaertstraat. In de oude kloostertuin breidde 

Pieter Dens (1819-1901) de Academie uit met 

klaslokalen en een verdieping op het armenschool

tje van Bourla. Tenslotte verbouwde Gustaaf 

Royers (1848-1923) de oude kloosterbibliotheek 

tot volksbibliotheek en bouwde in de tuin van de 

Mutsaertstraat de huidige inkomvleugel, parallel 

met de tot museum verbouwde kloosterkerk. 

De oude kloostergebouwen aan de Blindestraat 

werden door het Bureau de Bienfaisance in de loop 

van de 19 e en de 20s tc eeuw vervangen door drie 

nieuwe monumentale gebouwen. Pierre-Victor 

Durlet (1837-1900) bouwde het hoofdgebouw in 

1887-1888. Ferdinand Dermond (1880-?) bouwde 



Plattegrond van de 

kloostersite door 

Jan Blom, stads

architect (1797) 

(Stadsarchief 

Antwerpen) 

het eclecticistisch Gesticht Arthur Van den Nest in 

1907-1908. Van dezelfde bouwmeester is Licht en 

Lucht (1922), dat de Blindestraat met de 

Volksbibliotheek verbond. 

Tot besluit: ondanks bijna 200 jaar van bouwen, 

verbouwen, aanpassen en herbestemmen is de oude 

kloosterstructuur nog steeds bewaard in het huidi

ge gebouwencomplex. Meer nog, het oude Minder-

broedersklooster vormt vandaag nog steeds de 

ruggegraat van dit historisch en architecturaal 

bijzonder rijk bouwblok. Belangrijke restanten van 

de middeleeuwse gebouwen als de pandgang, de 

buitengevels van het koor en de dakspanten zijn 

vandaag nog zeer herkenbare elementen. De beide 

nieuwe instellingen die hier in het begin der 19 e 

eeuw onderdak vonden, met name de Academie 

voor Schone Kunsten en het Bureel van Weldadig

heid, konden rekenen op bekwame stadsarchitec

ten om het oude kloostercomplex om te vormen tot 

functionele les- en werkruimten. De verheven doel

stellingen van de nieuwe instellingen maakten dat er 

voorname architectuur vooral in neoclassocistische 

stijl tot stand kwam. Vooral Pierre Bourla bouwde 

hier een belangrijk deel van zijn architecturaal oeu

vre: het museum met tempelvormig inkomgebouw, 

de tentoonstellingzalen aan de Venusstraat, het 

armenschooltje en het poortgebouw met hekken 

aan de Mutsaertstraat. Vandaag geniet dat patrimo

nium algemene erkenning. O p het einde van de 

19 e eeuw en in de 20ste eeuw kwam de representa

tieve architectuur voornamelijk tot stand aan de 

Blindestraat waar een belangrijk historisch en 

architecturaal patrimonium getuigt van de armen

en ziekenzorg in het verleden. De neobarokstijl 

harmonieert hier met een meer zakelijke architec

tuur. 

De Academiesite werd dan ook in haar geheel 

beschermd als monument bij ministerieel besluit 

van 10 juli 1997 omwille van haar historische, 

artistieke en socio-culturele waarde. De Hogeschool 

Antwerpen, de huidige eigenaar, koos voor de reva-

lorisatie van de hele site op basis van een volledige 

bestandsopname en een bouwhistorische studie. 

De uitvoering van de noodzakelijke restauratie- en 

renovatiewerken gebeurt volgens functionele prio

riteiten passend in een totaalplan. Zo werden de 

laatste jaren grote inspanningen gedaan voor het 

herstel van de daken en voor de brandbeveiliging, 

terwijl de restauratie van het mooie poortgebouw, 

het hekken en van de directeurswoning aan de 

Mutsaertstraat haar voltooiing nadert. Thans is het 

omvattende herbestemmingsproject "Blindestraat" 

voltooid. De Opleiding Conservatie/Restauratie 

vindt er onderdak. De restauratiedossiers voor een 

groot gedeelte van de gevels en het schrijnwerk van 

de oude gebouwen werd reeds goedgekeurd, alsme

de voor de restauratie van het armenschooltje van 

Bourla, dat in gebruik zal genomen worden voor de 

opleiding beeldhouwkunst. 

Madeleine Manderyck 

M&L 
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Ontwerp van de (30/10/1886): uitgevoerd, 

eerste verdieping de uitspringende (OCMW-archief 

van het Bureel van risalieten aan Antwerpen) 

Weldadigheid van weerszijden van het 

ïictor Durlet gevel werden niet 

FFN NIFÜW BUREEL 
VAN WELDADIGHEID 
(VICTOR DURLET. 1886) 

Voor het afstaan van zijn oude lokalen aan de 

Academie werd het Bureel van Weldadigheid 

beloond met een nieuw gebouw (nu Blindestraat 9). 

Van het eerste ontwerp van 1878 van Victor Durlet 

(1837-1900) werd afgezien omwille van het hoge 

prijskaartje. (18) Twee nieuwe ontwerpen werden 

eveneens afgewezen, evenals een bestek voor de 

renovatie van het oude gebouw. (19) Uiteindelijk 

werd een nieuw ontwerp van Durlet op 26 okto

ber 1886 goedgekeurd door de Gemeenteraad. (20) 

Het nieuwe Bureel van Weldadigheid was een zui

ver administratief en coördinerend orgaan met 

summiere voorzieningen zoals een apotheek en een 

consultatiedienst. (21) 

De nieuwbouw was gebaseerd op het oude gebouw 

met een centrale binnenplaats tussen vier vleugels, 

waarvan drie met een overdekte galerij langs de bin

nenplaats. Wel werd de gevel naar achter geplaatst 

zodat de straat breder werd: daardoor ontstond de 

knik in de huidige rooilijn links naast het Bureel 

van Weldadigheid. (23) 

• ' 
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Ontwerp van de Victor Durlet 

snede doorheen het (30/10/1836) 

Bureel van Wel- (OCMW-archief 

dadigheid van Antwerpen) 

DE NEQ-VLAAMSE-RENAISSANCE-
GEVELVAN HET BUREEL 
VAN WELDADIGHEID (1 887-1 890) 

Het gebouw kreeg een representatieve gevel in neo-

Vlaamse-renaissancestijl, opgetrokken in Gober-

tangesteen en blauwe hardsteen voor de sculptura

le dragende delen. (24) De 9 traveeën brede verti

cale ritmering werd geaccentueerd door de licht 

uitspringende geblokte pilasters met lijstkapiteel in 

de eerste bouwlaag, en Ionisch kapiteel in de twee

de bouwlaag. De oorspronkelijke middendeur is 

behouden gebleven, evenals de raamindeling in de 

tweede bouwlaag. De raamindeling in de eerste 

bouwlaag werd intussen gewijzigd, waarschijnlijk 

bij de verbouwing van de twee zijdeuren tot ramen. 

De twee middelste ramen hadden oorspronkelijk 

twee verticale stijlen en een horizontale tussendor-

pel, te vergelijken met de houten raamindeling van 

het grote venster in het Gesticht Arthur Van den 

Nest. Volgens het kleurenonderzoek dat in 2000-

2001 werd uitgevoerd door studenten van de 

Hogeschool Antwerpen, Opleiding Conservatie/ 

Restauratie, waren de deuren en ramen roodbruin 

gevernist, wat kan overeenstemmen met de twee 



dubbele lagen 'kallcolithe' tn vernis van de aanbe

steding die het uitzicht van 'Amerikaanschen rooden 

grijn'moesten benaderen. (25) In tegenstelling tot 

het stadswapen was het opschrift 'Bureel van 

Weldadigheid' op het dwarspaneel boven de hoofd

ingang met goud ingekleurd: een summier maar 

geen betekenisloos detail - de liefde tussen beide 

instanties was immers niet altijd even groot. De 

hoog oplopende daken met kapellen waren bedekt 

met 'losanges' in zink, de centrale dakkapel had een 

driehoekig fronton, de overige boogvormige fron

tons. De koperen siervazen die voor het dak 

bestemd waren, werden waarschijnlijk nooit 

geplaatst hoewel ze wel opgenomen waren in het 

bestek, evenmin als de oculi. 

Volgens de aanbesteding moest de binnenplaats 

volledig geasfalteerd worden. Na 1895 werd echter 

een summier groen perkje aangelegd in het midden 

van de binnenplaats. (26) 

•4 

Plan van de 

bestaande toestand 

van de gelijkvloerse 

verdieping van het 

Bureel van Wel

dadigheid (plan van 

oktober 1895 door 

|. Hertogs) 

(OCHW-archief 

Antwerpen) 
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Interieur van het 

bureel van de 

secretaris op het 

gelijkvloers 

(Foto uit Van der 

Ven, 1909) 
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Interieur van 

hetzelfde lokaal dat 

recent gerenoveerd 

werd 

(foto Oswald 

Pauwels) 

HET INTFRIEÜR VAN HET BUREEI 
VAN WELDADIGHEID 

Aan de straatzijde lagen het bureel van de secreta

ris, de inkom voor het personeel (later dichtgemet

seld) en de bestuurszaal tussen 1895 en 1909 ver

groot en monumentaal afgewerkt. (27) Naast de 

bestuurszaal gaf de doorgang naar de binnenplaats 

rechts uit op de wachtzaal voor de apotheekbezoe

kers en de hoofdapotheek, die dag en nacht geo

pend was . Naast de zij-ingang voor de apotheek

bezoekers (later dichtgebouwd) was er nog 'een af

zonderlijk vertrek, de Apotheek van de homeopathie'. 

(28) 

Op de eerste verdieping links bevond zich de ont

vangstzaal. De schouw voor de bestuurszaal - 'twee 

colonnen, twee pilasters in Vlaamsche stijl en foyer, ter 

waarde van twee honderd en tachtig franken' — kwam 

dus hier op de verdieping terecht. (29) Ze is 'Anno 

. / S W gedateerd op de cartouche op het midden 

van de boezem, die versierd is met het embleem van 

het Bureel van Weldadigheid — een pelikaan die zijn 

borst open prikt om zijn jongen te voeden — met 

daaronder het wapenschild van Antwerpen tussen 

een wilde man en vrouw. De verdwenen monu

mentale schouwmantel in de bestuurszaal op het 



gelijkvloers (30) moet na 1895 gedateerd worden, 

evenals de huidige restanten van de schouw in het 

bureel van de secretaris, twee neorenaissance zuilen 

in blauwe hardsteen met faïencetegeltjes in de 

haard. 

Het verschil in datering van de aankleding van deze 

zalen is ook stilistisch merkbaar in de diverse 

plafonds in neo-Vlaamse renaissancestijl. Dat van 

de ontvangstzaal op de eerste verdieping is samen

gesteld uit in pitch pine geverniste houten balken 

(waarschijnlijk bestaande uit samengevoegde plan

ken), overeenkomstig de richtlijnen van het bestek, 

waarin verder niets vermeld wordt over de plafonds 

van de bestuurszaal en het bureel van de secretaris. 

Het stucco plafond van de bestuurszaal op de 

gelijkvloerse verdieping is daarentegen in houtimi-

tatie geschilderd zowel de balken (uit samenge

voegde plankjes) als de cassettes, de kroonlijst en de 

balkconsoles, terwijl de leeuwekopjes in steenimi-

tatie zijn uitgevoerd. (31) Ook het plafond in het 

bureel van de secretaris was in houtimitatie geschil

derd terwijl de klosjes onder de kinderbalkjes in 

donkergroen en roodbruin geaccentueerd waren. 

In de muurdecoratie valt een soortgelijk verschil 

vast te stellen. In de ontvangstzaal gaat het om een 

sober tweekleurig geschilderd sjabloonpatroon in 

donkerblauw en oker, terwijl uit de literatuur blijkt 

dat in de bestuurszaal de decoratieve muurschilde

ringen aan weerszijden van de monumentale 

schouw door Henri Verbuecken (1848-1926) wer

den uitgevoerd. (32) Hiervan is jammer genoeg 

niets overgebleven, evenmin als van de glas-in-lood 

ramen boven de boekenkast met moraliserende op

schriften als 'Doe welen zie niet omen 'Overweeg eer 

ge geeft', wat niet onmiddellijk tot de wereldlitera

tuur behoort, maar wel van de typische ingesteld

heid getuigt van het Bestuur, d a t ' beoogt niet alleen 

de stoffelijke verbetering van de misdeelden der for

tuin, ook het zedelijk peil moet verhoogd worden. '(33) 

Uit dezelfde periode - dus na 1895 - dateren de 

wandhoge boekenrekken in de bestuurszaal en naar 

alle waarschijnlijkheid ook de tweeledige archief-

en boekenrekken in het bureel van de secretaris, 

waarvan het bovendeel alleen kon bereikt worden 

via een houten galerie die uitgaf op het bordes van 

de trap naast het bureel. 

De drie overige vleugels rond de binnenplaats wer

den gebruikt als secretariaat en burelen (linkse 

vleugel), als wachtzaal voor de zieken en consulta

tievertrekken voor 4 artsen, waaronder ook een 

homeopathische arts (rechtse vleugel) en als bureel 

met lokaal voor de vrijdagzittingen (achterbouw). 

In de linkse en de rechtse vleugel waren twee kleine 



• 

Interieur van de 

ontvangstzaal op de 

eerste verdieping 

met zicht op de 

monumentale 

schouw met wapen

schild van het 

Bureel van Wel

dadigheid en van 

de stad Antwerpen 

(Foto uit Van der 

Ven, 1909) 
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• 

Interieur van 

hetzelfde lokaal 

tijdens de renovatie 

(2002) 

(Foto Oswald 

Pauwels) 
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overdekte binnenplaatsen met toiletten, links voor 

het personeel en rechts voor de bezoekers en 

patiënten. Zij- en achtervleugels hadden eerder een 

tussenverdieping dan een volwaardige eerste verdie

ping, met burelen in de linkse vleugel, een labora

torium voor de aanmaak van geneesmiddelen voor 

de apotheek in de rechtse vleugel en strozolders in 

de achterbouw (met daarnaast een berging voor 

doodkisten). 

Een galerij in glas verbond de drie vleugels rond de 

centrale binnenplaats: een glaswand tussen de gale

rij en de vertrekken in de vleugels, maakte dat deze 

laatste ook van indirect daglicht genoten. De 

gebouwtjes aan weerszijden van de binnenplaats 

waren oorspronkelijk overdekte portieken met drie 

open zijden met bovenlichten. (34) Alle deur- en 

raamwerk was in een gelijksoortige donker rood

bruine tint gevernist, waardoor het verschil tussen 

licht bepleisterde gevels en houtwerk geaccentueerd 

werd. 



DF [JITBRFIDING VAN HET BUREEL 
VAN WFIDADIGHEID 
( l « 9 f i EN 1R9R) 

Na de voltooiing van de nieuwbouw in 1890 werd 

de oude ziekenhuisvleugel afgebroken. Verschillen

de ontwerpen voor verbouwing en uitbreiding 

volgden elkaar op. Uiteindelijk werd alleen het 

lokaal boven het laboratorium uitgebreid met een 

apothekerswoning naar ontwerp van J. Dero: zo 

hoefde het Bureel van Weldadigheid de huur van de 

vroegere externe apothekerswoning niet langer te 

betalen. (35) Het voormalige magazijn achter de 

rechtervleugel, dat recent werd afgebroken en ver

vangen door een nieuwbouw, dateerde van 1898. 

(36) Ook drie lokalen, een wachtzaal met twee con

sultatiekabinetten en een trap naar de 'strozolders' 

werden gesloopt om een doorgang te creëren naar 

het zuidelijk kloosterpand: ze staan eveneens op 

Dero's oude plan maar werden later uitgevoerd. 

(37) 

Grondplan van het 

Gesticht Arthur ïan 

den Nest naar het 

ontwerp van 

Ferdinand Dermond 

en E.J. Tyck (1906) 

(OCMW-archief 

Antwerpen) 

DE DONATIE ARTHUR VAN DEN NEST 
EN DE PLANNEN VAN FERDINAND 
DFRMnND Ff E.J. TYCK (1907) 

Schepen en oud-senator Arthur Van den Nest deed 

een schenking van 60.000F voor de realisatie van 

een nieuw verzorgingsinstituut Daarop droegen 

ook het Bureel van Weldadigheid en de Antwerpse 

afdeling van de Nationale Belgische Bond tot 

Bestrijding der Tering (tuberculose) financieel bij. 

(38) Het 'Gesticht Arthur Van den Nest' was actief 

in de bestrijding van TBC en in verbetering van de 

volksgezondheid in het algemeen. Met de uitvin

ding van de penicilline en de algemene hygiënische 

bewustwording veranderde niet alleen de werking 

van dit instituut, maar ook de inrichting ervan. 

De ontwerpen van Dermond (39) & Tyck van 

februari 1906 leidden tot de aanbesteding van 11 

juni 1907. (40) Het gebouw werd ingehuldigd op 

16 december 1908: een witmarmeren herdenkings

plaat in de grote hall herinnert aan de plechtige 

opening van het nieuwe complex. In de eerste 

bouwfase werden behalve de voorbouw met twee 

bouwlagen en een mansardedak ook een zij- en 

achtervleugel, elk met één bouwlaag en een plat 

dak, opgetrokken rond een centrale binnenplaats. 

In een aparte aanbouw tussen deze binnenplaats en 

het magazijn van het Bureel van Weldadigheid 

werd een publiek badhuis ingericht. De ingang van 

dit badhuis was in de achterbouw, die uitgaf op de 

openbare plaats voor de Volksbibliotheek en de 

Gemeenteschool van Bourla: 'baders' hoefden dus 

niet langs de hoofdingang te passeren. Langs 

dezelfde ingang werd ook het linnen binnenge

bracht voor de wasserij, die in de eigenlijke achter

bouw was ondergebracht. Dat linnen werd 'eerst 

ontsmet, dan gekookt, gewasschen, uitgewrongen en 

eindelijk gedroogd, dit alles in bijzondere toestellen bij 

middel van electrische kracht gedreven' (41). Het 

schone linnen werd langs een ingang in de zijvleu

gel weer opgehaald: door deze ruimtelijke schei

ding van vervuild en schoon linnen werd elke vorm 

van besmetting zo veel mogelijk vermeden. Naast 

de zij-ingang lag de keuken, waar 'de melk gepas

teuriseerd of gesteriliseerd en waar ook de kéfir bereid 

wordt; het alles is op eene wetenschappelijke wijze 

ingericht' In het magazijn ernaast werden deze 

melkproducten, maar ook spek en eieren uitge

deeld. In de voorbouw was er naast een consulta

tielokaal met kleedhokjes, ook een 'duistere kamer' 

met bureel, terwijl er op de eerste verdieping naast 

de raadzaal een bacteriologisch en scheikundig 

laboratorium was met daarnaast een ruimte voor 

microscopisch onderzoek. 

De vloerplaten zowel op het niveau van de kelder 
als op de eerste en de dakverdieping werden uitge
voerd in gewapend beton - 'ijzer-beton (béton 

armé). Ook de merkwaardige structuur van het bal-
kenplafond in de raadzaal verbergt een constructie 
in ijzerbeton. Tegelijk met het gewapend beton, 
deden ook binnenmuren in 'lugino' hun intrede. 
(42) Wanden en plafonds waren waarschijnlijk van 



in het begin in lichte tinten geschilderd, terwijl het 

houtwerk van ramen en deuren oorspronkelijk 

bruin gevernist was: (43) het lijkt er op dat lichte 

kleuren eerst met de bouw van 'Licht en Lucht' hun 

intrede in het gebouw hebben gemaakt. Toch was 

'Licht' reeds een sleutelbegrip in het Gesticht 

Arthur Van den Nest: zo er al niet rechtstreeks zon

en daglicht binnenscheen, dan zorgden alvast ver

schillende 'lanterneaus' — koepels met daaronder 

platte lichten - voor indirect licht. (44) Van de 

twee platte lichten boven de twee trappen - de ene 

voor het publiek, de andere voor de portier — is het 

grote licht met geel en groene boord boven de trap-

hal behouden gebleven. (45) Oorspronkelijk was er 

ook een groot licht boven de hall. Behalve het gro

te aantal ramen zorgden ook de vele houten deuren 

met grote waaiers en vleugels in glas voor een over

vloedige lichtdoorstroming vanuit alle kanten van 

het gebouw. 

DE ECLECTICISTISCHE 
ARCHITECTUUR VAN HET GESTICHT 
ARTHUR VAN DEN NEST 

Terwijl de monumentaliteit van het Bureel van 

Weldadigheid eerder in de plastisch uitgewerkte 

natuurstenen gevelstructuur schuilt, is het Gesticht 

Van den Nest minder sculpturaal, maar eerder 

decoratief opgevat met kleurrijke sgraffitti en vloei

ende bas-reliëfs. Beide gebouwen verschillen echter 

het meest door het andersoortige materiaal: waar de 

witte 'Selesie brikken van de Siegerdorfer Werke' de 

gevel van het Gesticht Arthur Van den Nest domi

neren, is dit de blauwe hardsteen in het Bureel van 

Weldadigheid. En waar de blauwe hardsteen slechts 

een paar accenten legt in het Gesticht Arthur Van 

den Nest, vormt de witte Gobertangesteen van het 

Bureel van Weldadigheid precies de achtergrond 

voor de geveldecoratie in blauwe hardsteen. In die 

zin vullen beide gebouwen elkaar aan en zijn 

eikaars complement. 

De oorspronkelijk geplande niveaus van het 

Gesticht Arthur Van den Nest werden aangepast 

aan die van het Bureel van Weldadigheid, zodat het 

gevelconcept niet al te veel afweek van de bestaan

de gevel van het Bureel van Weldadigheid. Zo wer

den de onderste raamdorpels doorgetrokken, even

als de horizontale lijst onder de eerste verdieping en 

de daklijst. 

Hoe ongewoon de raamindeling op het eerste ge

zicht lijkt, tegen de achtergrond van het toenmali

ge eclecticisme getuigt de vensterstructuur van een 

streven naar een geraffineerd evenwicht in een 

Gevel van het het Bureel van 

Gesticht Arthur Van Weldadigheid 

den Nest, met op (Foto uit Van der 

de voorgrond de Ven, 1909) • 

laatste travee van Zicht op de Oermond en 

voorgevel van het E.J. Tyck, 

Gesticht Arthur Van na renovatie (2002) 

den Nest, uitge- (foto Oswald 

voerd naar ontwerp Pauwels) 

van Ferdinand 



Restauratie van de Conservatie/ 

sgrafitti door Restauratie 

studenten van (foto Karin 

de Opleiding Keutgens) 

onevenwichtige gevelstructuur. Uitgezonderd de 

grote vensters in de linkse travee - die de stilistische 

overgang vormen met die van het Bureel van 

Weldadigheid — werden de overige vensters met één 

vaste horizontale dwarsbalk eenvoudiger maar niet 

minder verfijnd uitgevoerd. (46) Alle hebben afge

ronde hoeken evenals de ramen van de zij- en de 

achtergevel. Gezien de grote variatie aan kozijnen 

werden alle types op ware grootte uitgetekend: hun 

merkwaardig afgeronde hoeken stemmen overeen 

met die in het platte schrijnwerk rond vensters en 

deuren, met de verticale rondingen van de binnen-

*- '•: 

Zicht op de polyva

lente hal in het 

Gesticht Arthur Van 

den Nest voor de 

verbouwing van 

1931: wachtzaal 

voor moeders en 

hun kroost 

(ca. 1923) 

(Foto uit 'Hommage 

au Docteur R. Thie-

ren (1903-1928)', 

VRGT-archief, 

Antwerpen) 

• 
Zicht op de polyva

lente hal in het 

Gesticht Arthur Van 

den Nest na de ver

bouwing van 1931: 

de drie kleedhokjes 

links gaven toegang 

tot de zaal voor 

röntgenonderzoek 

(X-stralen), 

de drie rechtse 

tot die voor de 

raadpleging 

(na 1931) 

(foto Philips, VRGT-

archief, Antwerpen) 

T 
WY HEBBEN ON5 EEN GROOTSE TAAK OPGELEGD 

TEN BATE VAN DLN OPBLOEI EN HET CELUK VAN ONS VOLK 

HET UITROEIEN DER TUBERCULOSE 
STAAT ONS BY 

muren (7cm straal) en met de horizontale 'halzen 

(gorges)' rondom de plafonds zonder mouluren 
(2,5 cm straal). Deze afronding van muren, schrijn
werk en meubelen was bedoeld om behalve degelijk 
en gemakkelijk onderhoud te bevorderen, ook 'stof-

hoekjes' en vooral het 'voortwoekeren van microob-

nesten <te> beletten'. (47) 

De vijf sgraffitopanelen in felle rode- en okerkleu-
ren boven de vensters van de eerste verdieping wer
den ontworpen door Paul Cauchie (1875-1952), 
die bekend was geworden met de sgraffitigevel van 
zijn Brusselse woning, en die in een brochure van 
zijn bedrijf naar deze gevel in de Blindestraat ver
wees. (48) Het reliëfpaneel boven de deur is gesig
neerd in de linkeronderhoek door beeldhouwer Pauwels) 

Traphal 

in het Gesticht 

A Van den Nest, 

na restauratie 2002 

(foto Oswald 

M&L 



Gevel van 'Licht en 

Lucht' uitgevoerd 

naar ontwerp van 

Ferdinand Dermond 

(1923), met op de 

voorgrond rechts 

een glimp van de 

oude poortingang 

van het Hlnder-

broedersklooster 

(Foto uit 'Hommage 

au Docteur R. Thie-

ren (1903-1928)'. 

VRGT-archief, 

Antwerpen) 

César Schroevens (1884-?), die net als Dermond en 

Cauchie een oud-leerling is van de Antwerpse 

Academie. (49) Het reliëf stelt 'de drie zinnebeelden 

der weldadigheid' voor onder de vorm van drie 

vrouwelijke torso's, waarvan het middelste (met 

diadeem) een spiegel of een rond voorwerp met een 

kronkelende slang vast houdt, het symbool voor de 

geneeskunde. De rechtse figuur heeft een kruid, 

plant of vrucht in de hand, en staat symbool voor 

de farmacologie. Het grote linkse reliëf stelt 'den 

troost aan de hulpbehoevende zieken' voor. de zieke 

wordt recht geholpen door een engel tussen twee 

vrouwelijke en twee mannelijke torso's. Hoewel 

niet gesigneerd kan dit reliëf stilistisch toegeschre

ven worden aan dezelfde Schroevens of een onmid

dellijk medewerker. 

Deze elegante decoratieve invulling is verder gezet 

in het interieur, waar de zwierige ijzeren balustrade 

van de grote trap in Comblanchien marmer hoge 

ogen gooit,(50) in tegenstelling tot de grote schouw 

in de raadzaal. Uitgevoerd in witte hardsteen van 

Morley met in de haard een geglazuurd dambord

patroon in bordeaux en oker, lijkt deze schouw te 

aarzelen tussen een traditioneel maar statisch en 

een modern maar experimenteel interieur. (51) 

Plattegronden van 

de eerste en de 

tweede verdieping 

van het Gesticht 

Arthur Van den 

Nest naar ontwerp 

van Ferdinand 

Dermond (1923) 

(OCMW-archief 

Antwerpen 

DE FUNCTIONELE ARCHITECTUUR 
VAN 'LICHT EN LUCHT' 
(FERDINAND DERMOND, 1922) 

In 1922 werden dan de twee laatste huizen voor de 

oude kloosteringang aangekocht en afgebroken. 

Weer volgden verschillende ontwerpen elkaar op. 

In het nieuwe gebouw 'Licht en Lucht' plaatste 

Dermond behalve een nieuwe portierswoning, ook 

een volledige eerste verdieping op de zij- en de ach

tervleugel van het Gesticht Arthur Van den Nest. 

Het ging om drie burelen, twee consultatiezalen 

met 12 kleedhokjes, drie lokalen voor radioscopie, 

radiografie en radiotherapie, evenals een kleine 

handbibliotheek. O p het gelijkvloers kwam een 

extra bureel. (52) Het gevelontwerp werd aangepast 

aan het bestaande Gesticht Arthur Van den Nest 

(53): de daklijst werd door getrokken, de rond-

M&L 

Zicht op de huidige na renovatie (2002) 

voor- en zijgevel (Foto Oswald 

van 'Licht en Lucht' Pauwels) 



•4 

Loket voor de 

inschrijving van 

patiënten op de 

gelijkvloerse verdie

ping van 'Licht en 

Lucht' (ca. 1923) 

(Foto uit 'Hommage 

au Docteur R. Thie-

ren (1903-1928)', 

VRGT-archief, 

Antwerpen) 

bogen boven de ramen afgezwakt tot afgeronde 

hoeken en tussen de traveeën werden pilasters inge

werkt. Meest afwijkend is de raampartij ter hoogte 

van het mansardedak van het Gesticht Arthur Van 

den Nest: achter drie gevelbrede vensters werd het 

lokaal voor de 'héliotherapie' ondergebracht, dat 

beurtelings als 'solarium' al of niet achter glas en als 

gymruimte werd gebruikt. Het echte open lucht 

solarium werd op het platte dak van de zijgevel 

ingericht. 

De toegevoegde gevel bracht meer evenwicht in het 

bestaande gevelconcept: terwijl de uiterst linkse 

travee van het Gesticht Arthur Van den Nest geac

centueerd wordt door de breedte, valt het accent in 

de nieuwe gevel op de uiterst rechtse travee, waar

van het ritme zowel horizontaal als verticaal afwijkt 

— met op het gelijkvloers de ingang van de portiers

woning, op de eerste en de tweede verdieping de 

portierstrap en daarboven de benaming 'Licht en 

lucht'. Opvallend is dat in deze nieuwbouw de in

terne structuur van het gebouw aan de buitenzijde 

zichtbaar is. De gevel is niet langer een verhullende 

facade met de bedoeling te imponeren, zoals bij de 

neo-Vlaams-renaissancistische gevel van het Bureel 

van Weldadigheid, maar een scherm in functie van 

de praktische werking van dit gebouw, dat volledig 

transparant wordt ter hoogte van de drie traveebre-

de ramen naast de dakverdieping van het Gesticht 

Arthur Van den Nest. Ook het materiaal volgt deze 

trend. Van de witte geglazuurde Silesië bakstenen 

in de voorgevel van het Gesticht Arthur Van den 

Nest wordt afgezien: gewone bakstenen met accen

ten in witte hardsteen van Lavaux sluiten aan bij de 

reeds bestaande zij- en achtergevels in baksteen, 

met daarop langs de voorzijde — maar onzichtbaar 

vanop de straatzijde - een rood pannen zadeldak in 

plaats van het leien mansardedak van het Gesticht 

Van den Nest. (54) In feite werd er niet afgeweken 

van de oplossingen die Dermond & Tyck in 1907 

bedachten toen ze de gevel van het Gesticht Arthur 

Van den Nest afstemden op die van het Bureel van 

Weldadigheid: platte herhaling in de vorm van imi

tatie van het naburige gebouw werd vermeden, 

hoewel de bestaande panden wel de inspiratie 

leverden voor een eigentijdse vormgeving. 

Dat behalve 'Licht' ook 'Lucht' geen ijdel woord 
maar een programma was, valt onder meer af te 
leiden uit de inrichting van het solarium op het dak 
van de zij- en de achterbouw. Jonge patientjes volg
den hier een luchtkuur achter een met bloemen 
versierde houten omheining. Daarvoor was ook de 
schoorsteen van het oude washuis en de stookketel 

M&L 



Gymnastiek en 

heliotherapie in hel 

solarium achter glas 

op de tweede 

verdieping van 

'Licht en Lucht' 

(ca. 1923) 

(Foto uit 'Hommage 

au Docteur R. Thle-

ren (1903-1928)', 

VRGT-archief, 

Antwerpen) 

van de centrale verwarming met enkele meters ver

hoogd. (55) 

Dit dakterras, evenals de heliotherapie en de por

tierswoning werden via een nieuwe trap bereikt: de 

oude portierstrap naast de grote traphal was im

mers uitgebroken bij de uitbreiding met de eerste 

verdieping op de zij- en de achterbouw: hiervan rest 

alleen nog een donkere kamer (1908) - de enige in 

het huidige gerenoveerde gebouw. De sierlijke 

balustrade van de grote trap in Comblanchien mar

mer (1908) stond model voor deze van de nieuwe 

'portierstrap' (1923). 

De muur- en vloersporen in de voormalige baden, 

toiletten en kleedhokjes vormden tot in 1998 een 

aaneensluitend verhaal van kleine en minder grote 

veranderingen, te beginnen bij de hoofdingang met 

de naam van de stichter in zwart marmer ingewerkt 

in een witmarmeren mozaïekvloer, en te eindigen 

tussen de paars-roze, witte en zwarte mozaïeksteen

tjes van het voormalige badgebouw achter de 

binnenplaats. De laatste kleurencombinatie is de 

oudste (1908) en is nu nog terug te vinden in de 

vloeren van de zijvleugel rechts en in de voorbouw 

links, waar ze de preciese locatie van de oude kleed

hokjes aangeven. Deze vloeren waren gecombi

neerd met 2 meter hoge muren in witte 'gleizen 

steentjes' {56), geglazuurde wandtegels die in 1923 

ook op de eerste verdieping werden aangebracht, 

maar die jammer genoeg recent verwijderd werden. 

Een grijs-roze granito-vulling met een vierkant ras

terpatroon van roze en witte vloertegels is typisch 

voor de uitbreiding van 1923 en is nog terug te 

vinden in de voorbouw rechts. 

• 

Dezelfde ruimte 

ingericht als teken-

klas - na renovatie 

(2002) 

(Foto Oswald 

Pauwels 

M&L 



VFRANDFRINGEN IN 
•IICHT FN LUCHT' (1931) 

In of kort na 1931 werd de achterbouw van het 

gelijkvloers aangepast. In plaats van de 'wasserij" 

werd een nieuwe raadplegingsdienst voor zuigelin

gen geïnstalleerd, met daarnaast minstens één, later 

twee lokalen voor röntgenonderzoek met in totaal 

zes nieuwe kleedhokjes. (57) De keuken voor de 

melkbedeling werd omgevormd tot lokaal voor 

UV-bestraling, of zonnebank avant-la-lettre. De 

koepel boven de grote hall werd afgebroken om een 

medisch archief op de eerste verdieping te creëren: 

om het licht op de gelijkvloerse verdieping te 

behouden werden glastegels in het plafond van het 

gelijkvloers en een koepel in het dak van de eerste 

verdieping gestoken. 

Waarschijnlijk werden toen ook heel wat houten 

ramen uitgebroken en vervangen door ijzeren 

ramen, vooral in de zij- en de achterbouw. In de 

achterbouw werden vermoedelijk de oudste 'witte 

gleizen steentjes' vervangen door groene glazuur-

tegels tot op 2m hoogte, terwijl de mozaïekvloeren 

vervangen werden door rode en gele tegels. De gele 

geglazuurde wandtegels van de hall op het gelijk

vloers zijn typisch voor de verbouwing in 1931: ze 

werden gecombineerd met een groot geel en bruin 

vierkant vloerpatroon. 

HERBESTEMMINRFNr 

VERBOUWINGEN EN NIEUWE 
EIGENAARS 

Niet oorlogsschade (58), maar een gezondere 

bevolking zorgde ervoor dat de werking van dit 

Instituut werd verlegd van de bestrijding van 

tuberculose (TBC), naar de bestrijding van nieuwe 

eigentijdse aandoeningen van de luchtwegen. 

Ook bij de buren - het Bureel van Weldadigheid -

was intussen één en ander veranderd. Sinds de over

eenkomst van 1926 tussen de Stad Antwerpen en 

de Commissie van Openbare Onderstand, die het 

Bureel van Weldadigheid was opgevolgd, huurde de 

Stad het gebouw van het Bureel van Weldadigheid 

voor verschillende van haar diensten. In 1946 werd 

op de eerste verdieping van de voorbouw een 

tekenzaal ingericht voor de Stedelijke Dienst voor 

Openbare Werken: daarvoor werden muren uitge

broken en verlegd en twee extra ramen in de 

•4 

Solarium in open 

lucht op het dak

terras van 'Licht en 

Lucht' (ca. 1923) 

(Foto uit 'Hommage 

au Docteur R. Thie-

l ren (1903-1928)', 

: VRGT-archicf, 

Antwerpen) 
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Zicht op de binnen

plaats van het 

Bureel van Wel

dadigheid 

(Foto uit Van der 

Ven, 1909) 

Zicht op de recent 

gerenoveerde 

binnenplaats 

(foto Oswald I 

Pauwels) 
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Nieuwe doorgang 

tussen de binnen

plaats van het 

Gesticht Arthur Van 

den Nest en het 

Bureel van Welda

digheid, uitgevoerd 

door ARCH-I 

naar ontwerp van 

architect Raymond 

De Braekeleer 

(Foto Oswald 

Pauwels) 

achtergevel gestoken. (59) Verdere verbouwingen 
tastten de originele structuur van het gebouw ver
der aan. (60) 

Intussen had de Stadsbibliotheek de achterbouw in 
gebruik genomen en voor het grootste deel inge
richt als bewaarplaats voor boeken. In het voor
malige magazijn was de jeugdbibliotheek en een 
wachtzaal ondergebracht. (61) 

Na het vertrek in 1963 van de Stedelijke Dienst 
voor Openbare Werken naar de Desguinlei, werd 
het gebouw eerst een tijdlang in gebruik genomen 
door het Stedelijk Instituut voot Handel en 
Administratie, later in 1970 door de Stedelijke 
Politie. In de daarop volgende jaren werden er min
der muren uitgebroken en verplaatst, maar waar
schijnlijk minstens zoveel plafonds verlaagd en 

M&L 



schoorsteenmantels ingebouwd of uitgebroken. 

Terwijl de Politie in de voorbouw gehuisvest werd, 

bleef de Stedelijke Bibliotheek gebruik maken van 

de achterbouw tot haar vertrek naar de Lange 

Nieuwsstraat. Toen richtte ook de Academie in de 

linker zijvleugel en in een gedeelte van de eerste 

verdieping van de voorbouw enkele lokalen tot 

klassen in. (62) Toen de Stad Antwerpen in 1984 

het gebouw aan de Belgische Staat overdroeg, 

kwam het onder de bevoegdheid van het 

Gebouwenfonds voor de Rijksscholen (ARGO). 

(63) Eerst op 1 juni 1994 verliet de Stedelijke 

Politie deze lokalen. 

Het Gesticht Arthur Van den Nest was intussen 

reeds op 1 juli 1985 voor een symbolische frank 

overgedragen aan de Koninklijke Academie voor 

Schone Kunsten, toen de Vlaamse Vereniging voor 

Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrij

ding overgebracht werd naar de Provinciale Gezonds-

heidsdienst in de Kronenburgstraat. Tenslotte wer

den op 1 september 1995 de Koninklijke Academie 

voor Schone Kunsten samen met onder meer het 

Nationaal Hoger Instituut opgenomen onder de 

koepel van de Hogeschool Antwerpen. 

FEN GRONDIGE RENOVATIE 
(7000-2002) 

De Opleiding Conservatie/Restauratie nam in 

1995 haar intrek in "De Blindestraat". De gebou

wen droegen op dat moment de sporen van inten

sief gebruik, herbestemming, verbouwing en aan

passing gecombineerd met jarenlang minimaal 

onderhoud. De uitbouw van de opleiding tot de 

enige opleiding conservator/restaurator van kunst

werken op academisch niveau in Vlaanderen vast

gelegd in het Hogeschooldecreet van 31/8/1994, 

ging gepaard met de noodzaak om te beschikken 

over aangepaste restauratieateliers. 

Eerst werd er uitgegaan van een volledig nieuw 

gebouw, later werd geopteerd voor het behoud van 

de gevels aan de Blindestraat. In opdracht van de 

Hogeschool Antwerpen stelde architect Raymond 

De Braekeleer in overleg met de Afdeling 

Monumenten en Landschappen een renovatiepro

ject op waarbij het behoud en de revalorisatie van 

de historische structuren en van de waardevolle 

interieurs voorop gesteld werd. De dwingende wet

telijke eisen inzake onderwijsgebouwen, vooral met 

betrekking tot de brandveiligheid bepaalden in 

Nieuwbouw aan de 

achterzi|de van het 

Gestichl Arthur Van 

den Nest en het 

Bureel van Welda

digheid, uitgevoerd 

door ARCH-I, 

naar ontwerp van 

architect Raymond 

De Braekeleer 

(foto Oswald 

Pauwels) 
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Venster van het 

kleuronderzoek 

uitgevoerd door 

studenten van de 

Opleiding Conserva

tie/Restauratie op 

een muur in het 

Gesticht Arthur Van 

den Nest 

(foto Mimi Debruyn) 

belangrijke mate het bouwprogramma. Een belang

rijk en voor het gebouw gunstig gegeven was het 

feit dat de lokalen gebruikt zouden worden én voor 

theoretische cursussen én voor praktijklessen van 

kleine groepen studenten. Omdat hiervoor kleine

re lokalen en restauratie-ateliers volstonden, kon

den waardevolle interieurs als de ontvangstzaal 

behouden en gerestaureerd worden. Bovendien 

waren de studenten door hun studiekeuze en oplei

ding meer dan gewoon geïnteresseerd in deze loka

len. Ze werden betrokken bij het materieel-tech

nisch onderzoek van de gebouwen en bij de restau

ratie zowel van de sgraffiti en de verguldingen aan 

de gevel als van het interieurmeubilair. 

De drie hoofdgebouwen bleven behouden. (64) 

Later toegevoegde bijgebouwen werden gesloopt, 

ook de naburige kloostervleugel, waarin eertijds de 

keuken was gevestigd: hiermee werd tegelijk de 

oude doorgang gesloopt tussen de kloostergebou-

wen en de moestuin annex boomgaard, die reeds op 

het stadsplan van Vergilius Bononiensis te zien is. 

Deze nieuw open ruimte mocht niet bebouwd wor

den omwille van de bereikbaarheid van de acade

miegebouwen in noodgevallen. Hierdoor werden 

én het bouwvolume van het oude kloosterpand én 

dat van het Bureel van Weldadigheid voor het eerst 

definitief van elkaar gescheiden. Het magazijn 

(1895) naast de achterbouw van het Bureel van 

Weldadigheid werd eveneens gesloopt en vervan

gen door een hedendaags gebouw, waarin de nood

zakelijke technische ruimten werden ingericht. 

EVALUATIE 
IN TOEKOMSTPERSPECTIEF 

De renovatie van zowel het exterieur als het inte

rieur van het Bureel van Weldadigheid, het 

Gesticht Arthur Van den Nest en Licht en Lucht 

werd grondig aangepakt. Het doel was deze gebou

wen hun oorspronkelijke kwaliteiten terug te 

geven, terwijl ze tegelijkertijd aangepast werden tot 

functionele eigentijdse restauratie-ateliers. Wat ver

loren ging aan authenticiteit in de kleine bijgebou

wen, die zowel van armoede als van primaire 

publieke gezondheidszorg getuigden, werd gecom

penseerd door de restauratie van de hoofdgebou

wen, met onder meer het herstel van de ontvangst

zaal, de portico's, de sgraffitti enz. De meeste lokalen 

werden tot hun oorspronkelijk volume terug

gebracht, een paar uitzonderingen niet te na 

gesproken. Door deze aanpak bleef het oorspronke

lijk gabarit behouden: nog steeds zijn er zo'n 14 

traveeën op de plaats van de oude gastvertrekken, 

voor deze in 1580 dichtgebouwd werden en er een 

'blinde straete ontstond. 

De particuliere woningen aan de andere kant van 

de voormalige kloosterpoort werden niet dichtge

bouwd in de 16de eeuw, maar afgebroken in de 

20ste eeuw. Met hun afbraak verdween ook de oude 

kloostermuur waartegen ze gebouwd waren. Samen 

met de oude boomgaard van het klooster vormt dit 

terrein nu de parking van de Hogeschool. Het zou 

mooi zijn, mocht in de loop van de volgende jaren, 
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Douchehok in het au Docteur R. Thie-

Gesticht Arthur Van ren (1903-1928)'. 

den Nest (ca. 1923) VRGT-archief. 

(Foto uil 'Hommage Antwerpen) 

Gerenoveerde vloer 

m het Gesticht 

Arthur Van den 

Nest (voorbouw 

links): op de plaats 

van de verwijderde 

lugmomuren werd 

de vloerplaat in 

beton vervangen 

door witte marmer. 

Het mozaïekpatroon 

in witte, zwarte en 

roie-grijze marmer 

duidt precies de 

contouren aan van 

het oorspronkelijke 

kleedhokje 

(Foto Oswald 

Pauwels) 

wanneer hier een auditorium wordt gebouwd, 
rekening worden gehouden met de traditie van 
deze plek. Niets is meer rustgevend en inspirerend 
dan een kleine boomgaard in volle stad: stel je voor, 
bloeiende appelaars op de plaats van een treurige 
parking! 

Gebruikte afkortingen: 
APA, Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen 

ARGOAB, Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, 

Archief Berchem 

OCMWAA, OCMW Archief Antwerpen 

RAA, Rijksarchief Antwerpen 

SAA, Stadsarchief Antwerpen 

EINDNOTEN 
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(1) Met bijzondere dank aan Raf De Smet, Joost Caen en Dirk De 

Cuyper van de Hogeschool Anrwerpen en aan Madeleine 

Manderijck van de Afdeling Monumenten & Landschappen 

Antwerpen. 

(2) DEBRUYN, M., Hogeschool Antwerpen, Bouwhistorisch onderzoek 

van de Campus, Antwerpen, april 1997. 

(3) SCHOUTENS, P. Fr. S., Geschiedenis van het voormalig 

Minderbroederklooster van Antwerpen (1446-1797), Antwerpen, 

1894, p. 5-14. 

(4) SAA, Iconografie, 57/9c. 

Jan-Baptist BLOM (Weiier 1748 - Antwerpen 1825) studeerde 

bouwkunde aan de Antwerpse Academie en was vanaf 1780 ook 

leraar aan dezelfde school. Tegelijk was hij in dienst van de stad 

Antwerpen. In 1798-99 kon hij de afbraak van de Antwerpse 

kathedraal beletten, die hij later restaureerde. In 1823 plaatste hij 

het Venerabelaltaar in de kathedraal, naar ontwerp van J. LE 

MINEUR: Zie DE BARSEE, L., Bouwstoffen voor de geschiedenis 

van Antwerpen in de XIXde eeuw, Antwerpen, 1964, p. 258. 

(5) Op het stadsplan van Vergilius Bononiensis (ca. 1565) staan 

woningen aan weerszijden van de kloosterpoort in de Blinde-

straat. Een zestal woningen ten westen van de poort en het 

ziekenhuis maakten deel uit van het klooster. Vergelijk met de 

gravure van Sanderus en het plan van Blom. 

(6) De Blindestraat wordt voor het eerst vermeld in 1504: 'de 

nyuestrate liggende aen desgodshuys vanden observanten', en later in 

1578 als 'de strate loopende vande cappelle van gratiën na de minre-

brueders toe'. Eerst in 1580 wordt er verwezen naar het 'blinde 

uitzicht van de straat 'gelegen achter de minrebruederen die men 

heet de blinde strate'. Zie VAN DE WEGHE, R., Geschiedenis van 

de Antwerpse straatnamen, Antwerpen 1977, p. 113, noten 99 

(1504), 100(1578), 101 (1580). 

In de literatuur gaat men ervan uit dat deze straat zo werd 

genoemd omdat er twee blinde muren waren, aan de ene zijde de 

kloostermuur, aan de andere zijde de muur van de aanpalende 

hovingen. Daarbij wordt geen rekening gehouden mer de straat

naamverandering tussen 1578 en 1580. Vermoedelijk moet de 

verklaring gezocht worden in het feit dat de woningen ten westen 

van de kloosterpoort in de Blindestraat - de gastenvertrekken van 

het klooster - 'geblindeerd' werden uit veiligheidsoverwegingen 

(zie noot 7): zo verdeelde in 1578 een lm dikke muur de kloos

terkerk in twee, waardoor hervormingsgezinden en roomskatho-



Heken tegelijkertijd hun eredienst konden beleven, zonder dat er 

rake klappen hoefden te vallen. SCHOUTENS, op. cit., p. 53 & 

73. 

(7) SAA, Iconografie, D 03/06b. Dit plan draagt het opschrift 

'Sieckhuijs van deMinnehroeders'. Deze benaming werd echter in 

een latere fase aan het plan toegevoegd: stilistisch wijkt het hand

schrift van dit opschrift volledig af van de overige aanduidingen -

'plaetse'(\At\ne binnenplaats) en 'toefen'(keuken). Bovendien is 

dit opschrift geschreven daar waar zich de binnenplaats van het 

ziekenhuis bevindt, achter de gastenvertrekken en naast het zie

kenhuis (zie Sanderus plan). Omdat et aan de achterzijde van 

deze woningen geen enkele aanduiding van een doorgang of ver

binding is met het eigenlijke ziekenhuis en elk van deze woningen 

een aparte vootdeur heeft, is het weinig waarschijnlijk dat deze 

huizen oorspronkelijk deel uitmaakten van het ziekenhuis. 

Omdat de stad in 1581 deze huizen nog had verkocht aan koop

man Janne Nuyts, die hier een soorr home voor verwaarloosde 

kinderen inrichtte, is de kans groot dat dit plan verband houdt 

met deze verkoop. SCHOUTENS, op. cit., p. 77, noot: Coüeg. 

Actenboeken, Arch., Ill, nr. 398: verkoop 5/8/1581; p. 252. 

In dat geval lijkt het opschrift te wijzen op de herbestemming van 

deze huizen na de terugkeer van de Minderbroeders in 1585. 

Nuyts heeft toen immers net als alle anderen zijn pas verworven 

bezit terug moeten afstaan aan de broeders, omdat deze maatregel 

voor alle eerder geconfisceerde goederen gold. Of de panden toen 

reeds omgebouwd waren tot slaapzalen voor de kinderen, dan wel 

ingericht werden tot ziekenzalen bij de verbouwing van het zie

kenhuis in 1585, verandert weinig aan het feit dat deze huizen tot 

zalen vetbouwd zijn. Bij een vergelijking van het 16de-eeuwse 

plan met dit van Blom (1797) en met een vetbouwingsplan van 

1838, valt de overeenkomst op tussen de binnensttuctuur (onder 

meer de locatie van de schouwen). Het feit dat Sanderus hier in 

1727 gastenvertrekken optekent, 'cubicula hospitum', is daat niet 

mee in sttijd: zogenaamde 'dottoirs' of slaapzalen waren een aan

eenschakeling van houten schotten, die naargelang de nood zich 

voordeed zowel door zieken als door pelgrims konden worden 

gebruikt. SAA, Iconografie, E 04/60, 29/11/1838. 

(8) De voorhuizen zijn ca. 6,5m diep (23 voet): deze diepte is nage

noeg identiek aan die van de huidige voorsre verrrekken van her 

gebouw ren westen van het Bureel van Weldadigheid, van het 

eigenlijke Bureel van Weldadigheid, van het Gesticht Atthut Van 

den Nest en van Licht en Lucht. Meest informatief voor her 

gabarit van deze woningen waten tot voor kort de spoten op de 

oostelijke buitenmuur van Licht en Lucht: tegen deze wand leun

de de oude 16de-ceuwse ingangspoort aan. Zie SAA, MA 

20632/1: doss. 13572. 

De ca. 2,8m (10 voet) diepe binnenplaatsen eindigden aan het 

begin van de huidige binnenplaatsen in het Bureel van Weldadig

heid en het Gesticht Atthut Van Den Nest. 

Van de 3,5m (12 voet) diepe achtethuizen zijn daarentegen alle 

spoten zoek: waatschijnlijk heeft dit te maken met de 16de-eeuw-

se verbouwingen van deze woningen. Een vergelijking van het 

16de-eeuwse grondplan mer dit van Blom wijst op volgende ver

bouwingen: 1. het dicht metsen van voordeuren en kruisvensrers. 

2. de verbouwing van achterdeuren rot kruisvensrers, 3. de 

afbraak van keukens en lattines, 4. het samensmelten van de zes 

'plaetse', keukens en latrines tot één binnenplaats naast het zie

kenhuis. 

Met dank aan atchitect-stedenbouwkundige en bouwhistoricus 

Rutger Tys voor de controle op de correctheid van de hypothesen 

vettneld in deze en in votige noot. 

(9) RAA, H 130: 9 PluvioseX (29/1/1802): btief van 31/10/1846. 

(lO)OCMWAA, Bureel van Weldadigheid, doss. 1820-29. 

(11) OCMWA, Fotoarchief, Prent 26. 

J. LE MINEUR ontwierp in 1823 de bekroning van het 

Venerabelaltaar in de kathedtaal, dat Jan BLOM in 1821 had op

gebouwd. Zie DE BARSEE, L., Bouwstoffen voor de geschiedenis 

van Antwerpen in de XIXde eeuw, Antwerpen, 1964, p. 258, 262. 

(12) VAN DER VEN, F., Het Weldadigheidsbureel van Antwerpen, 

Antwerpen, 1909, p. 16. 

(13) Stadsarchief Antwerpen, Modern Archief, 3597/14, doss. 24: 

1829. 

{14)ABELSHAUSEN, A., De Antwerpse Werkhuizen van liefdadig

heid (1802-1870): Weldadigheidsinstelling of fabriek? In: Annalen 

van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis, XX, 1983, 

p. 64-65. 

(15) Zo waren op een oppervlakte van 447m' slechts 20 'atmen' aan

gesteld voor het srockeren, wassen, verven, spinnen, torsen en 

bewerken van de wol voor 6 leerling-wevers. Daarnaasr waren er 

nog 2 'armen' aangesreld om doodkisten te maken voot de begra

fenis van de armen. OCMWAA, Bureel van Weldadigheid, doss. 

1850-59:27/8/1858. 

(16)OCMWA, Bureel van Weldadigheid, doss. 1860-69: 12/8 en 

4/11/1867. 

VAN DER VEN, o/). «>., p. 16. 

(17) Het academisch onderwijs huldigde toen de opvatting dat vakken 

als tekenen, schilderen en beeldhouwen het best konden geleefd 

wotden via de imitatie van allerlei modellen- en rekenboeken. 

Eersr mer VERLAT (1876-1885) vlogen de oude prenten van 

VAN BREE naar de zolder en begon men naar pleisteren model

len te tekenen. Zie Een tempel bouwen voor de Muzen. Een korte 

geschiedenis van de Antwerpse Academie (1663-1995), Antwerpen, 

1995, p. 22. 

OCMWAA, Bureel van Weldadigheid doss. 1870-79: 27/11/1871. 

Archief Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van 

Antwerpen, Modern Archief, 594, 28 en 30/11/1871, 9 en 

22/1/1872. Sradsarchief Antwetpen, Bibliotheek, 3542: 

Jaarverslag van de Academie, 1873, p. 32. 

SAA, Modern Archief 3597/42, deel 4: aanbesteding van 

10/2/1872. 

(18) OCMWAA, Bureel van Weldadigheid doss. 1870-79: 9/11/1878: 

de plannen voot dit project omvatten zowel het gebouw van het 

Buteel van Weldadigheid als het Gesticht Arthur Van Den Nest. 

Victor DURLET opereert als 'architecte, ma^on et entrepreneur' 

vanuir de Sinr-Jorisvest 75, Antwerpen. In 1877 was Durler aan

gezocht voor de bouw van de sociale woningen in de Stuiven-

betgwijk te Antwerpen: Boerhaavestraat 3-19, Frans De Corre-

straar. Matigheidsstraat en Onderwijssrraat 1-15 en 2-18. De 
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gevel van de pastorij van de Sint-Jansparochie (1901) roept remi

niscenties op aan die van het Bureel van Weldadigheid. Zie: 

Bouwen door de eeuwen heen, 3nc, p. 55-56, 3nd, p. 209. APA, 

Stamboom van de familie Durlet. - Met dank voor de aanvullen

de informatie bezorgd door Mevrouw Andrée Durlet. 

(19)OCMWAA, Bureel van Weldadigheid, doss. 1870-79; niet geda

teerd beschrijvend en berekend bestek. Hoewel niet gesigneerd, 

moet dit bestek aan DURLET toegeschreven worden gezien de 

overeenkomst van dit handschrift met de door hem onderteken

de brief van 9/11/1878. 

(20) SAA, Gemeenteblad, 26/10/1886. 

(21) Het oude Bureel van Weldadigheid had in de Korte Klarenstraat 

een pand gehuurd, waarin de apotheek en het 'laboratorium' 

ondergebracht waren. Van deze interieurs bestaan twee 'rustieke' 

schilderijen van een zekere Willem ALBRACHT (1861 -1922) in 

de reserve van de collectie van het Stedelijk Volkskundemuseum. 

(22) OCMWAA, Plannen, Map 7: plan 41 tot en met 46. Deze plan

nen op schaal 1/100 zijn gedateerd 30/10/1886. Het gaat om 

plannen van het gelijkvloers (41), de eerste verdieping (45), de 

kelders (46), de zolders en bedaking (44), evenals een tekening 

van de voorgevel (42) en een snede (43). 

OCMWAA, Bureel van Weldadigheid, doss. 1886: 20/11/1886. 

Volgens de aanbesteding voor de afbraak van het oude gebouw 

moesten de binnenmuren van de kelders uitgebroken worden tot 

op de bestaande vloet, die 'met den bessem schoongemaakt'mom 

worden. OCMWAA, Bureel van Weldadigheid, doss. 1887: Wel-

dadigheidsbureel van Antwerpen. Aanbesteding van gebouwen om 

afgebroken te worden, 7/2/1887. 

De eigenlijke aanbesteding van 1 juni 1887 specificeerde echter 

de volledige ontmanteling van de oude funderingen en het verbod 

van hergebruik van de oude materialen. SAA, Modern Archief, 

13830/362, deel 2d: Aanbesteding van 11611887. OCMWAA, 

Bureel van Weldadigheid, doss. 1887: Beschrijving en voorwaarden 

van uitvoering der werken voor het opbouwen der lokalen van het 

Weldadigheidsbureel te Antwerpen, 1/6/1887, goedgekeurd door 

het College van Burgemeester en Schepenen op 27/6/1887 en 

toegewezen aan aannemer Torfs. 

(23)OCMW4AA, Bureel van Weldadigheid, doss. 1887: Berekend 

bestek der werken minder uit te voeren ingevolge het achteruitbou-

wen van twee meters op de bestelde lijnrichting der Blindestraat, 

10/10/1887. 

(24) VAN DER STAR, C. M. ism. Studenten Hogeschool Antwer

pen, Opleiding Conservatie/Restauratie: Schade-inventarisatie 

van de natuurstenen gevels Bureel van Weldadigheid en Instituut 

Van Den Nest, Hogeschool Antwerpen, Opleiding Conservatie/ 

Restauratie, maart 2001, onuitgegeven rapport, p. 7, 19, 12, 14. 

(25) DE BLAERE, L., in: Stratigrafisch onderzoek Gesticht Arthur Van 

den Nest/Bureau van Weldadigheid, Hogeschool Antwerpen, 

Opleiding Conservatie/Restauratie, onuitgegeven rapport, 2000-

2001: Bureau van Weldadigheid, schrijnwerk van ramen en 

deuren: 'donkerbruine vernis'. 

(26) Zie foto VAN DER VEN, op. cit., p. 17. 

(27) Zie foto VAN DER VEN, op. cit., p. 17 v0. 

(28) VAN DER VEN, op. cit., p. 52. 

(29) 56. Zie foto VAN DER VEN, op. cit., p. 17 v". 

(30) Zie foto VAN DERVEN, op. cit., p. 15 v0. 

(31) DE BIN, A, BAETEN, E., COLPAERT, P., GRUGEON, S., 

VAN BOCKSTAL, E., Onderzoeksrapport: stratigrafisch onder

zoek in Licht en Lucht, Van Den Nest en Bureau van Weldadigheid, 

Hogeschool Antwerpen, Opleiding Conservatie/Restauratie, 1ste 

meestergraad C/R Muurschilderkunst, 2000-2001, onuitgegeven 

rapport: 

- bestuurszaal of lokaal G 15: 'één verflaag rechtstreeks op de drager' 

- buteel van de secretaris of lokaal G 16: 'een combinatie van hou

timitatie en kleurvlakken: donkergroen en roodbruin'. 

Tijdens de renovatiewerken bleek dat onder het neo-renaissance 

plafond van de bestuurszaal het oorspronkelijke vlakke plafond 

verborgen zat. 

(32)VAN DERVEN, op. at., p. 17-18. 

Henri VERBUECKEN (1848-1926) had als 'peintre-décorateur' 

lessen schilderkunst gevolgd aan de Antwerpse Academie. Zijn 

reputatie dankte hij onder meer aan zijn bekroonde meubelont

werpen op de Wereldtentoonstellingen van Londen, Amsterdam 

en Antwerpen. Behalve voor de interieurs van Restaurant La Rade 

(1896) en van de Salons De Laet (1913) is Verbuecken vooral 

bekend voor zijn bijdrage aan de decoratieve schilderingen van de 

Egyptische tempel in de Antwerpse Zoo. 

Zie WARMENBOL, E., & MACLOT, P., Tempel en stal in één: 

de Egyptische tempel in de Antwerpse Zoo in kunsthistorisch en his

torisch perspectief,'m: M&L, 1988, 7/7, p. 31-35. 

(33) VAN DERVEN, op. cit. p. 19. 

(34) VAN DER VEN, op. cit, p. 17. 

Dat blijkt uit een vergelijking van het plan van HERTOGS met 

dit van DERMOND & TYCK: 

OCMWAA, Plannen, Map 7: plan 16, oktober 1895, HER

TOGS, blad 1: Bureel van Weldadigheid: Verandering en vergro

ting der lokalen. Plan gelijkvloers. Plan kelders en fonderingen. 

OCMWAA, Plannen, Map 7: plan 10: 12/9/1907, DERMOND 

en TYCK, Hoofdlokaal Blindestraat - Plan van gelijkvloers en 1ste 

verdieping. 

(35) SAA, Modern Archief, lüi\il\, Doss. 609, 1896: aanvraag van 

28/4/1896 goedgekeurd op 1/5/1896. 

(36) SAA, Modern Archief 20329, Doss. 76, 1898: aanvraag van 

29/1 /1898 goedgekeurd op 4/2/1898. 

(37) Wanneer DERMOND & TYCK in 1907 de bestaande toestand 

uittekenden ter gelegenheid van de installatie van een centraal 

verwarmingssysteem, was deze uitbreiding alvast een feit. OCM

WAA, Plannen, Map 7: plan 10, 12/9/1907. OCMWAA, Bureel 

van Weldadigheid, doss. 1907: aanbesteding 12/9/1907. 

(38) De schenking werd betekend bij notariële akte op 24 augustus 

1906 voor Mr. Jan Teurlings. Het Bureel van Weldadigheid kon 

beschikken over deze som, maar verplichtte zich aan volgende 

voorwaarden te voldoen: 

'1. een lokaal voor kostelooze raadplegingen op te richten voor 

behoeftige teringlijders, op het perceel bouwgrond liggende ... 

2. bedoeld verpleeghuis op te richten in overleg met de Antwerpsche 

Afdeeling van den Nationalen Belgischen Bond tot bestrijding der 

Tering, en aan deze Afdeeling den geneeskundigen dienst der terin-



glijders toe te vertrouwen en te dien einde haar het of te richten 

lokaal kosteloos in bruikleen toe te staan'. Deze overeenkomst werd 

bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 12 januari 1907. 

VAN DER VEN, op. at., p. 58-59. 

Bij de overdracht van het Gesticht Arthur Van den Nest aan de 

Academie in 1985, werd overeengekomen dat het portret van de 

stichter steeds op de schoorsteenmantel in de raadzaal zou blijven 

hangen: mondelinge mededeling door Mevr. De LAET (Vereni

ging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculose-

besrrijding). Men heeft zich strikt aan deze overeenkomst gehou

den: alleen is intussen de monumentale lijst verdwenen. 

(39)APA, Ferdinand DERMOND: Curriculum Vitae, 19/2/1954; 

Jubileumalhum van den Kring voor Bouwkunde, 1900-1910, 

Antwerpen, 1910, p. 38-42. (uitgave van de Kon. Maatschappij 

der Bouwmeesrers van Anrwerpen); Koninklijke Maatschappij der 

Bouwmeesters van Antwerpen, 1932, nr. 5. p. 85-86; Koninklijke 

Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen. Bouwkunst, stede-

houw en decoratieve kunsten, 1935, nr. 3, p. 80. 

Ferdinand DERMOND (Antwerpen 1880- ?) srudeerde bouw

kunde aan de Antwerpse Academie en was een persoonlijk leer

ling van J. Evrard. Hij ontving een erediploma op de internatio

nale tentoonstelling in Milaan (1906), evenals voor de spteek-

kamer in het Paviljoen der Decoratieve Kunsten op de Wereld

tentoonstelling te Antwerpen (1930). Hij bouwde zowel particu

liere woningen, villa's en tnodelhoeven, als openbare gebouwen, 

die hij meestal vergrootte. Als jarenlang secretaris van verschillen

de architectenverenigingen volgde hij de ontwikkelingen van de 

architectuur op de voet. Het modernisme dat hij nastreefde was 

doordachr en genuanceerd, 'un modernisme sensé'. 

(40) Het oudste algemeen voorontwerp dateert van 26/11/1904: 

OCMWAA, Plannen, Map 19: plan 54. 

Meer gedetailleerde voorontwerpen dateren van 9/6/1905: 

OCMWAA, Plannen, Map 19: opstand voorgevel (tekening 49); 

gelijkvloers (plan 50, en plannen 55-57 van mei 1905); kelder, 

eerste en tweede vetdieping (plan 51); gelijkvloers en eerste ver

dieping (plan 52); dwars- en langssnede (plan 53). 

De goedgekeurde ontwerpen dateren van 15/2/1906: OCM

WAA, Plannen, Map 19: opstand voorgevel (tekening 58 = 65 & 

71); kelders (plan 60 =67=72); gelijkvloers (plan 59 =66); 1ste 

verdieping (plan 61 =68=73); doorsnede A-B (plan 62 =69=74); 

doorsneden C-D, E-F, G-H (plan 63 =70=75). 

De aanbesteding werd toegewezen aan aannemer Enzlin: SAA, 

Modern Archief, 1330/19: 15/2/1906: Lastkohier voor het opbou

wen van een verpleeghuis voor teringlijders in de Blindestraat, te 

Antwerpen. 

SAA, Modern Archief, 20429/2, Doss. 183: aanvraag van 

7/2/1907, goedgekeurd op 20/2/1907. 

De uitvoeringsplannen dateren van 1907: OCMWAA, Plannen, 

Map 19: kelders (plan 96, 19/8/1907); gelijkvloers (plan 97, 

2/9/1907); 1ste verdieping (plan 98, 16/10/1907); doorsneden 

(plan 99, 17/10/1907). 

(41) APA, Jubileumalhum van den Kring voor Bouwkunde, 1900-1910, 

Antwerpen, 1910, p. 38. (uitgave van de Kon. Maatschappij der 

Bouwmeesters van Antwerpen). 

(42) Deze "lugino'muren waren opgetrokken uit platen van geperst 

cement, asse en ander bouwmateriaal. De 'lugino muur tussen de 

raadzaal en de doorgang werd recent verwijderd en vervangen 

door gyprocplaten. 

(43) JOUKES, F., e. a. in: Stratigrafisch onderzoek Gesticht Arthur Van 

den Nest/Bureau van Weldadigheid, Hogeschool Antwerpen, 

Opleiding Conservarie/Restauratie, onuitgegeven rapport, 2000-

2001. 

(44) OCMWAA, Plannen, Map 19: plan 136: 10/2/1923; plan 137: 

26/2/1923. 

(45) 103. OCMWAA, Plannen, Map 19: plan 8: 11/7/1922. 

(46) OCMWAA, Plannen, Map 19: plan 111, 4/1/1908. 

(47) APA, Jubileumalhum van den Kring voor Bouwkunde, 1900-1910, 

Antwerpen, 1910, p. 38. (uitgave van de Kon. Maatschappij der 

Bouwmeesrers van Anrwerpen). 

(48) Entreprise générale de decorations en sgrafitto pour facades & inté

rieurs, uitgegeven door: Paul Cauchie, 5, rue des Francs, a 

Bruxelles: Sint-Lucasarchief, Brussel. GUEUNS, S., VAN LAN-

DEGHEM, N., ASAERT, P., Onderzoeksrapport sgraffitti Van 

Den Nest, Hogeschool Antwerpen, Opleiding Conservatie/ 

Restauratie, 2de meestergraad C/R, Muurschilderkunst, 2000-

2001. onuitgegeven rapport, p. 2, voetnoot 1. 

In 1905 had Paul CAUCHIE (Ath 1875 - Etterbeek 1952) de 

gevel van zijn woning in Etterbeek nagenoeg volledig met sgraffi-

ri bekleed. Aan de Antwerpse Academie had Cauchie die uit het 

atelier van J. F. Portaels kwam, avondcursussen gevolgd in de 

architectuur: J. VANDENBREEDEN, Het huis Cauchie: een 

woning met een speciaal karakter, in: M&L, 1983, nr. 6, p. 20-23. 

(49)César SCHROEVENS (Antwerpen 1884 - Brussel ? ) was oud-

leerling van de Anuverpse Academie voor Schone Kunsten (F. 

Joris en J. Lambeaux) en is bekend om zijn eclectische stijl. 

(50) OCMWAA, Plannen, Map 19: plannen 117, 118, 119: 

28/1/1908; plan 120: 7/2/1908; plan 121= plan 64: 15/5/1908; 

plan 122: 11/2/1908; plan 98: 16/10/1907. 

(51) OCMWAA, Plannen. Map 19: plan 124: 25/2/1908; planl25 en 

126: 9/3/1908; plan 68: 15/2/1906; plan 130: 17/1/1908. 

(52) De ontwerpen dateren van 31/3/1922: OCMWAA, Plannen, 

Map 19: kelders & gelijkvloers (plan 77); 1ste &2de verdiepingvoox-

bouw (plan ld); gevels langs de openbare koer & doorsnede (yhn 3). 

De uitvoeringsplannen kwamen nog in hetzelfde jaar rot srand: 

OCMWAA, Plannen, Map 19: gevel en doorsnede voorbouw (plan 

9 = 83, 11/7/1922); kelders & gelijkvloers (plan 80: 22/4/1922 

gewijzigd= plan 7: 11/7/1922 = plan 40: 30/5/1923); 1ste &2de 

verdieping- voorbouw (plan 5 = plan 8: 11/7/1922 = plan 79: 

22/4/1922 gewijzigd); gevels openbare plaats, & doorsnede A-BIC-

D (plan 10 = plan 82: 11/7/1922); 1ste verdieping - achterbouw 

(p\an 8\: 9l5n')22gewijzigd) 

(53) De voorontwerpen van gevel en doorsnede voorbouw. OCMWAA, 

Plannen. Map 19: (plan 2: niet gedateerd); (plan 2b: 22/4/1922); 

(plan 138 & 140-141: 20/5/1922); (plan 139: 28/6/1922). 

(54) Her lastenboek van 'Licht en Lucht' kon niet terug gevonden 

worden in de archieven. 

(55) 102. OCMWAA,/Vtf«wK,Map: plan 133: 16/3/1931; plan 134: 

31/3/1931; plan 135:28/4/1931. 



(56) SM, Modern Archief, 1330/19: 15/2/1906: Lastkohier voor het 

opbouwen van een verpleeghuis voor teringlijders in de Blindestraat, 

te Antwerpen, p. 20, art. 20. 

(57) OCMW Archief, Plannen, Map 19: plan 133: 16/3/1931; plan 

134: 31/3/1931; plan 135: 28/4/1931. 

(58) Provinciearchief Antwerpen, COO, Gesticht Arthur van den Nest. 

Blindestraat 13/15. Oorlogsschade. 6/9/1949. 

(59) SAA, Modern Archief, Bouwdossiers, DW/G/366, plan B: gv + 1ste 

verd. Vroegere toestand augustus 1946. 

SAA, Modern Archief, Bouwdossters, DW/G/3742, Blindestraat 9: 

burelen, bibliotheek, academie, ontwerp voor veranderingswerken, 

april 1946 = ARGOAB, niet genummerd plan, april 1946. 

SAA, Modern Archief, Bouwdossiers, DW/G/3744, Blindestraat 9: 

vergroten tekenzaal, 30/12/1949. 

(60) De linkerzijvleugel werd verbouwd tot kantoorruimte, het sani

tair uitgebreid en een tweede tekenzaal op de eetste verdieping 

ingericht. In de techterzijvleugel werden het voormalige laborato

rium en een deel van de galerie ingericht tot refter, toiletten 

werden verplaatst en de eerste verdieping van de rechtervleugel 

verbouwd tot tekenzaal. SAA, Modern Archief, Bouwdossiers, 

DW/G/3743: Blindestraat 9: inrichting van refter en WC-plaats, 

10/11/1949; DW/G/377, plan M, 6/2/1950; DW/G/376, plan 

L; DW/G/375, plan K. 

Op de binnenplaats werd één der twee portico's tot telefooncel 

verbouwd. ARGOAB, niet genummerd plan, 16/11/1949. 

Op de tweede verdieping van de voorbouw werd het archief en 

een lichtprenter ondergebracht. SAA, Modern Archief, Bomv-

dossiers, DW/G/372, plan H, juni 1950. 

Een terras werd bijgebouwd aan de achterzijde van de voormalige 

apothekerswoning. SAA, Modern Archief, Bomvdossiers, DW/G/3745: 

Blindestraat 9: bouwen van een terras, 9/1/1950. ARGOAB, niet 

genummerd plan, januari 1949, blad 1 & 2. 

Tenslotte wetden ook de kelders heringericht en aangepast als 

archiefruimte. SAA, Modern Archief, Bouwdossiers, DW/G/3746: 

Blindestraat 9: kelderplan = ARGOAB, niet genummerd plan, 

blad 2, 6/2/1950. 

In 1954 werden vier bureaus op de eerste verdieping van de recht

se vleugel ingericht. SAA, Modern Archief Bouwdossiers, 

DW/G/3747: Blindestraat 11: indeling der burelen = ARGOAB, 

niet genummetd plan, blad 1, 10/2/1954. 

(61) ARGOAB, niet genummerd plan, blad 8, 9/1/1950; SAA, 

Modern Archief Bouwdossiers, DW/G/367 plan C, blad 9, 

28/8/1950. 

(62) SAA, Modern Archief, Bouwdossiers, DW/G/3749: Blindestr. 9-

11: Politiebureel, bibliotheek en academie: verdeling lokalen, maart 

1970 = ARGO Atchief, niet genummerd plan, blad 3, maart 

1970. 

SAA, Modern Archief, Bouwdossiers, DW/G/390 plan Z, feb. 

1976. 

(63) Archief Stedelijk Pattimonium Antwetpen, Eigendomscontract, 

3/7/1985. 

(64) Nadat op 26 juni 1998 een bouwvergunning voor de renovatie-

plannen van architect De Braekeleer verleend was, moest deze 

laatste afhaken omwille van gezondheidsredenen. Het project 

werd overgenomen door Arch-1. Architect Herwig Hermans en 

zijn medewerkers stonden voor de moeilijke taak om het renova

tieconcept in de praktijk uit te voeren. Een restauratiepremie

dossier werd bij de Vlaamse overheid ingediend en bij ministrieel 

besluit van 23 oktober 1998 toegekend. De raming van het 

volledige project bedroeg 130.294.023,-BEF, waarvan 

23.344.600,-BEF in aanmerking genomen werd voor de restau

ratiepremie; de Vlaamse gemeenschap droeg 50% bij in de kos

ten, de Provincie en de Stad Antwetpen elk 15%. De aanbeste

ding vond plaats op 4 april 2000 en de werken werden toegewe

zen aan de T.V. Brebuild -Van De Heyning (Antwerpen). De 

werken zelf startten in augustus 2000 en waren voltooid in het 

najaar van 2002. 

Mimi Debruyn is kunsthistorica en bouw

historisch onderzoeker. 

Madeleine Manderyck is consulente onroerend 

erfgoed bij de Afdeling Monumenten en Land

schappen. 



SUMMARY 

The 'Prijs Van de Ven' 

The 'Prijs Van de Ven' (Van de Ven Prize) was a yearly 

architectural contest, running from 1928 until 1968, with 

a nine year break between 1941 and 1950. 

De contest was organised by Emile Jean Van de Ven, 

owner of a firm producing building components. The 

Van de Ven firm manufactured amongst others the 

'WOCO' -door with standardised dimensions and the 

rational Cubex - kitchens, a design by Louis-Herman De 

Koninck. 

The Van de Ven prize was an attempt to direct the inter

est of the general public towards modern architecture. It 

certainly succeeded to capture the attention of the mod

ernist architects and was for many years the main yearly 

event involving modern architecture. 

The first 10 years of the Van de Ven prize were previous

ly covered in M&L 17/2. Now the period 1950-1968 is 

treated. The Van de Ven prize results, with their ups and 

downs, paint a realistic picture of the evolution of Belgian 

architecture during this time. 

Conversion of three 
historic houses in the 
Blindestraat to the 
Hogeschool Antwerpen 

These three houses date back to the end of the 19th and 

the beginning of the 20th century, and are located on the 

spot of the previous guest house and hospital of the former 

Monastery of the Minor Friars. The outer cloister wall still 

coincides with the actual border line between the present 

'Academie Campus and the neighbouring houses. Its out

looks are represented by Sanderus' etching of 1727. More 

detailed information about this historic complex is given 

by Blom's map of the ground floor in 1797. 

About that time the monastery was closed down, to reap

pear as a public building at the beginning of the 19th cen

tury. The northern and western parts had become 

'Académie des Beaux Arts', the southern and eastern parts 

'Bureau de Bienfaisance'. Later on, many important ar

chitecture professors of the Academy were involved in the 

rebuilding and enlargement, so that this historic site has 

become a style-book of architecture. 

The 'Bureau de Bienfaisance' in the Blindestraat organ

ised a work programme for the poor people of Antwerp in 

the so-called 'Ateliers de Bienfaisance'. In order to under

line this new destination, the architect Le Mineur erected 

a new facade in neo-classicistic style in fronr of the old 

building in 1825. By the time the economic constellation 

had changed in 1870, the 'Ateliers' were closed down and 

the 'Bureau' was refashioned into an organisation focusing 

on the physical health of the poor. This time the old 

building was broken down and a new building was erect

ed in 1887 by Victor Durlet in neo-Flemish Renaissance 

style. Its concept was based on the former buildings - a 
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square amidst four aisles. The same style decorated the 

interior of the secretary's office, the reception hall and the 

trusties' office. The last one was furnished by Henri 

Verbuecken, at that time a well known decorator. Shortly 

afterwards, the building was enlarged with some extra 

physicians' cabinets and a hall. But even this enlargement 

was not enough to answer the needs. 

The donation by Arthur Van den Nest, a leading politi

cian, made it possible to erect a new building where the 

old hospital had been. It was named after its benefactor 

and was built by Frans Dermond and E.J. Tyck in an 

eclectic style, with a lot of windows and glass panes in the 

doors. The elegant facade was decorated with sgraffiti by 

the famous Paul Cauchie and with two reliefs by Cesar 

Schroevens. At the opening in 1908, it had, apart from a 

public bath and a public laundry for sheets, amongst oth-

i 

ers, a kitchen for the distribution of food, especially milk. 

The laboratory on the first floor was specialised in the de

tection of TBC. 

In 1923 thebackof this building was enlarged by the same 

Dermond with an extra floor. In front the third house, 

'Licht en lucht' ('Light and Sky'), was added in a func

tional style. Especially the front windows on the second 

floor and the sun-terrace on the first floor at the back 

proved that its name was not a mere invention. Inside the 

building, the laundry and kitchen had been converted 

into consultation rooms, rooms for X-rays research and 

UV-therapy. Upstairs heliotherapy was introduced, espe

cially for youngsters. In 1931 Dermond added an archive 

room on top of the former big entrance hall - without di

minishing the light downstairs. 

After the Second World War both institutes, the 'Bureel 

van Weldadigheid' and 'Gesticht Arthur Van den Nest' 

gradually lost their purpose, as public health had consid

erably improved. Therefore, these institutes were integrat

ed into other administrative units and were moved to oth

er buildings in the city. Meanwhile, other public services 

moved in, first public works, later on the police force, and 

finally the Academy of Fine Arts. Because the Academy 

was integrated in the 'Hogeschool Antwerpen' on 1 

September 1995, the latter institution started the renova

tion of these buildings in 2000. At the back, where the 

former public bath had been, a new building was erected 

in a contemporary style by bureau ARCH-I, executing the 

plans made up by architect De Braekeleer in 1998. Before 

the Department of Conservation and Restoration was 

housed in this complex in September 2002, it was reno

vated following the highest possible standards with the 

help of the students, who were moving in afterwards. 




