
–
Voorwoord

Voor u ligt het Jaarboek 2009 over de musea en het erfgoed op het 
grondgebied van de stad Antwerpen. Net als de vorige jaren krijgt u 
ook in deze zevende editie een geïllustreerd overzicht van de eigen 
werking van de stad Antwerpen wat musea en erfgoed betreft. Die 
wordt behartigd door de afdeling Musea en Erfgoed Antwerpen, 
binnen het bedrijf Cultuur, Sport en Jeugd.

In 2009 focuste de afdeling verder op de clusterwerking in de 
Historische Huizen, Hedendaagse Beeldende Kunst, Boek en Letteren en Stad 
en Wereld.

Van 2009 onthoud ik zeker de tentoonstellingen Columbus achterna in 
het Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet, Chris Burden in het 
Middelheimmuseum, Dooreman in het Letterenhuis en Kamers vol kunst 
in het Rubenshuis. Maar ook ‘kleinere’ tentoonstellingen, zoals Mooi 
Marginaal in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en Camiel 
Van Breedam in het Middelheimmuseum, maakten indruk.

Musea en Erfgoed Antwerpen was bewust aanwezig met projecten 
in de stad en de districten: denk aan het Letterenhuis met Elsschot in 
situ en het Middelheimmuseum met From Rain to Sun, Exhibition in a 
Matchbox en Entree>Exit. Erfgoeddag en de Museumnacht konden 
weer op een grote publieksopkomst rekenen en de dienst Publieksbe-
leid werkt gestaag aan de professionalisering van de communicatie.

Achter de schermen en dus (nog) niet direct zichtbaar voor het publiek werd ijve-
rig gewerkt aan het verhaal van het MAS en van Red Star Line. De werking van 
de dienst Collectiebeleid/Behoud en beheer stond helemaal in het teken daarvan. 
De grote inspanningen die nu worden geleverd op het vlak van registratie, restau-
ratie en conservatie zijn voor de toekomst en de ontsluiting van onze collecties 
uiterst belangrijk. En uiteraard is er de nieuwe invulling van het Hessenhuis als 
depotruimte.

Behalve het verslag van onze eigen erfgoedwerking vindt u in dit jaarboek ook de 
gastbijdragen van de andere erfgoedpartners in de stad. We houden u inderdaad 
graag op de hoogte van de erfgoedinspanningen van andere stedelijke bedrijven en 
andere overheden in onze stad.

In 2009 namen we afscheid van Hans Nieuwdorp, directeur Kunstmusea. Na 
een carrière met een grote inzet als conservator voor het Museum Mayer van den 
Bergh en daarna als directeur Kunstmusea ging hij met pensioen.

Ik wens u veel leesplezier!

Philip Heylen
Schepen voor Cultuur en Toerisme van de stad Antwerpen



De editie van het jaarboek 2009 wordt opgedragen 
aan de heer Hans Nieuwdorp,
directeur van de Kunstmusea en
conservator van het Museum Mayer van den Bergh, 
sinds juni 2009 met pensioen.
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–
AlgEMEEn

Strategie

– Strategische cyclus
Sedert 2007 loopt de huidige strategische cyclus van de stad Antwer-
pen, waar ook de werking van Musea en Erfgoed Antwerpen in is in-
gebed. Een deel van het letteren- en beeldende-kunstenbeleid speelt 
een rol in CS 05: Antwerpen houdt van kunst. Kunstenaars maken 
mee de stad. Voor Musea en Erfgoed Antwerpen ligt de klemtoon op 
de realisatie van deze twee strategische doelstellingen:

CS06: Toegankelijk maken van musea en monumenten voor een groot en •	
divers publiek (bewoners en bezoekers)
CS07: Zorg dragen voor de collectie Antwerpen (in stedelijke erfgoedinstel-•	
lingen en daarbuiten)

Voor de nagestreefde en operationele doelstellingen die onder deze 
strategische doelstellingen vallen, en ook voor de projecten verwij-
zen we naar Jaarboek 6 over 2008 (pagina’s 10-12).
Aan de basis van de strategische cyclus ligt het bestuursakkoord van 
de stad Antwerpen dat het heeft over een “totaalplan voor infrastruc-
tuur, de collecties en de toegankelijkheid van de stedelijke musea”.

– Toegankelijk maken van musea en monumenten voor een groot en divers pu-
bliek (bewoners en bezoekers) (CS06) - Balans na drie jaar strategische cyclus

Wat is gerealiseerd?
Musea en Erfgoed Antwerpen spant zich blijvend voor publieksverbreding. •	
Streven naar (een grotere) toegankelijkheid is daarbij het vertrekpunt. Zo werd 
in het ontwerp van het MAS een ringleiding voor slechthorenden gepland en 
ontwikkelde het Rubenshuis een laagdrempelige bezoekersgids. Er wordt ook 
samengewerkt met onder andere het OCMW. Daarnaast bereiken de musea 
en erfgoedinstellingen een nieuw publiek met een reeks weerkerende en suc-
cesvolle evenementen, waaronder de Museumnacht.
De nadruk lag ook sterk op e-communicatie: er zijn al vijf nieuwe meertalige sub-•	
sites van de musea op www.antwerpen.be actief en een kleine 10.000 mensen 
ontvangen maandelijks de e-nieuwsbrief van Musea en Erfgoed Antwerpen.
Grote publiekstrekkers waren vooral de historische huizen en het Middelheim-•	
museum. Daarnaast werd het 75-jarig bestaan van het Letterenhuis uitgebreid 
gevierd en heeft ook het vernieuwde Vleeshuis een hoog bezoekersaantal.
Musea en Erfgoed Antwerpen ontwikkelde een meerjarige tentoonstellings-•	
planning en een nieuw publicatiebeleid, met onder andere uniforme, meerta-
lige museumgidsen.
De Stadsbibliotheek veranderde haar naam in Erfgoedbibliotheek Hendrik •	
Conscience en speelt in Vlaanderen een voortrekkersrol, net zoals de opnieuw 
op Vlaams niveau erkende instellingen: Letterenhuis, Museum Plantin-Moretus 
| Prentenkabinet, Middelheimmuseum en de Kunstmusea (Rubenshuis | Rube-
nianum en Museum Mayer van den Bergh).
De stad is en blijft de stuwende kracht achter de samenwerking tussen alle mu-•	
sea op het grondgebied van de stad Antwerpen, wat ook hun statuut is (Vlaamse 
Gemeenschap, provincie, OCMW, privé).
Naast de werking in haar eigen instellingen zette Musea en Erfgoed Antwer-•	
pen ook in op de werking in de stad, zowel op het vlak van erfgoed (samen-
werking met actoren in de districten, bv. Erfgoeddag) als wat betreft literatuur 
(Antwerpen Boekenstad, bv. Elsschot) en beeldende kunst (werking Middel-
heimproducties).
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Ook het draagvlak van de stedelijke musea bij privébedrijven werd sterk ver-•	
groot: met in totaal meer dan zes miljoen euro aan sponsorings- en samenwer-
kingsovereenkomsten voor de bouw van het MAS en Red Star Line evenaren 
deze projecten het volume aan partnershipbijdragen van heel Antwerpen ’93.

Wat is bezig?
Het MAS krijgt vorm. De ruwbouw werd in 2009 nagenoeg voltooid, de in-•	
richting wordt volop voorbereid en de inrichtingswerken starten binnenkort. 
De opening van het museum is gepland voor mei 2011. Het ontwerp voor de 
restauratie van de Red Star Line-gebouwen is goedgekeurd en de eerste restau-
ratiefase start in 2010.
Voor de uitbreiding van het Museum Plantin-Moretus werd het architectenbu-•	
reau NOA gekozen. Daarnaast lopen drie grote restauratiedossiers: de restau-
raties van het Vleeshuis en het Brouwershuis zijn gepland voor 2012, en een 
team van experts buigt zich over de beste restauratiewijze voor de portiek van 
het Rubenshuis.
Er wordt gewerkt aan een sterk en creatief merchandisingaanbod. De eerste •	
resultaten waren in 2009 in de museumshops te zien.
De voorbereidingen voor een boeiend tentoonstellings- en evenementenaan-•	
bod de komende jaren zijn volop bezig: in 2009 presenteerde het Rubenshuis 
al Kamers vol kunst, in 2011 opent het MAS en in 2012 volgt de opening van 
Red Star Line | People on the move. Er komt ook een groots evenement rond 
beeldende kunst.

Wat is nog gepland?
Musea en Erfgoed Antwerpen gaan verder op de ingeslagen digitale weg met 
nieuwe subsites in de herkenbare huisstijl (op www.antwerpen.be) voor de reste-
rende musea en erfgoedinstellingen. Het MAS en Red Star Line worden ingericht 
en openen de deuren, de inhaaloperatie op het vlak van (e-)communicatie wordt 
voortgezet, marketingplannen per museum worden uitgewerkt en de perswer-
king wordt geïntensifieerd.

– Zorg dragen voor de collectie Antwerpen (in stedelijke erfgoedinstellingen en 
daarbuiten) (CS07) – Balans na drie jaar strategische cyclus

Wat is gerealiseerd?
Met een erfgoedcollectie van bijna 1.000.000 collectiestukken, ca. 1.500.000 •	
boeken en ca. 10 km archief is een professioneel collectiebeleid een must voor 
de stad Antwerpen en haar afdeling Musea en Erfgoed Antwerpen. Dat beleid 
(bewaren, registreren, verwerven, onderzoeken) vormt op zijn beurt de basis 
voor een doordacht publieksbeleid.
De beeldbank •	 www.collectieAntwerpen.be ging in 2007 online. Hij bevat af-
beeldingen met feitelijke informatie over de collectiestukken van de collectie 
Antwerpen, die de bezoeker kan raadplegen en downloaden. De beeldbank 
wordt stelselmatig uitgebreid.
Restauratoren uit diverse disciplines werken permanent aan het verbeteren van •	
de staat van bewaring van de collectie en monitoren de omgevingsfactoren in 
diverse instellingen.
Er waren talrijke schenkingen en aankopen. Enkele uitschieters zijn de aan-•	
kopen van Het feest van Sint-Maarten door een navolger van Maarten van Cleve 
(Rubenshuis), Verbinding tussen twee oevers met buislampen van Leo Copers (Middel-
heimmusem) en Het Elsschotarchief (Letterenhuis).
Op het vlak van collectiebeleid kwam er samenwerking tot stand met erfgoed-•	
actoren in de stad en de districten. Zo werden met de Monumentale Kerken 
Antwerpen calamiteitenplannen opgesteld. Bij de recente brand in de Carolus 
Borromeuskerk bewezen die hun nut.

Wat is bezig?
De dienst Collectiebeleid richt haar aandacht sinds 2008 op de verhuizing van •	
het MAS, zowel naar de nieuwbouw als naar nieuwe depots. Ca. 460.000 col-
lectiestukken krijgen een nieuwe plaats. De omvang en complexiteit van deze 
operatie zijn uniek in Vlaanderen.
De inhaaloperatie wat collectieregistratie betreft loopt. Ondertussen werd twee der-•	
de van de collectie beschreven in een geautomatiseerd registratiesysteem. Er wordt 
ook gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van de beschrijvingen in het systeem.
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Wat is nog gepland?
De verhuizing van de MAS-collectiestukken wordt gerealiseerd. De inhaalope-•	
ratie wat collectieregistratie betreft wordt voortgezet en zal leiden tot een vol-
ledige, geautomatiseerde registratie van alle objecten.
Er staat een project rond de museumbibliotheken in de steigers, waarbij een ef-•	
ficiënt verzamelbeleid en een maximale ontsluiting centraal staan. Dit project 
wordt gecoördineerd vanuit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

– De tweede helft: openingen, inhaaloperaties en ambities

MAS: opening in 2011
De bouw van het Museum aan de Stroom nadert zijn voltooiing. Hoe langer hoe 
meer gaat de aandacht dan ook naar de voorbereiding van de verhuizing van de 
collecties en het personeel. Ook de inhoudelijke voorbereiding van de inrichting is 
in volle gang: behalve een groot werkvolume betekent dit ook dat er intens wordt 
samengewerkt (intern en extern), onder andere met de scenografen. Ook aan het 
nieuwe depot in het Hessenhuis wordt volop gewerkt.

Red Star Line: opening in 2012
Ook de voorbereiding van de renovatie, verbouwing en inhoudelijke inrichting 
van Red Star Line zit in een stroomversnelling. Eind 2009 werd zowel de bouw-
vergunning als de eerste fase van de restauratiepremie goedgekeurd.

Inhaaloperaties
De inhaaloperaties uit de periode 2007-2009 worden in 2010-2012 voortgezet:

de objectregistratie door de dienst Collectiebeleid, vanaf 2010 uitgebreid tot •	
boeken (met focus op oude drukken), op basis van het bibliotheekproject van 
de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience;
communicatie door de dienst Publieksbeleid, vanaf 2010 verder uitgebouwd •	
tot marketing. Er komt een nieuwe directeur Publieksbeleid. Bijzondere aan-
dacht gaat naar de museumshops.

Ambities
Los van de nieuwe grote projecten en de inhaaloperaties op het vlak van registratie 
en marketing zijn er binnen de beschikbare middelen nog duidelijke andere ambi-
ties voor de periode 2010-2012, op diverse vlakken:

oude gebouwen: de integratie van het Middelheimkasteel in de museum-•	
werking en de (voorbereiding van de) restauraties van het Vleeshuis en het 
Brouwershuis;
tentoonstellingen en publicaties: de ambities van de meerjarenplanning waar-•	
maken (De stad van Elsschot in o.a. het Letterenhuis in 2010);
organisatie: een hernieuwd hr-beleid en de optimalisering van de clusterwerking •	
binnen Musea en Erfgoed Antwerpen: historische huizen (met nieuwe aandacht 
voor het Rubenianum), hedendaagse beeldende kunst, boek en letteren, stad en 
wereld;
de samenwerking met de districten (op het vlak van erfgoed), de vriendenver-•	
enigingen en de erfgoedpartners in de stad versterken;
de samenwerking in Vlaanderen tussen de op Vlaams niveau erkende musea •	
versterken.

Kortom, een betere service, meer publiek en zorg voor collecties!

Steven Thielemans
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organisatie

– Cel Tentoonstellingscoördinatie
De cel Tentoonstellingscoördinatie werd in de zomer van 2008 opgericht en blijft 
voorlopig beperkt tot één werkleider (C4-5). Die volgt van bij de opstartfase de 
praktische/technische aspecten van iedere tentoonstelling op, en dat tijdens het 
hele wordingsproces. Tijdens de opbouw en de afbraak treedt hij op als een soort 
van werfcoördinator: hij biedt logistieke steun, zoekt waar nodig kostenbespa-
rende alternatieven voor materialen en/of opstellingen, zorgt dat de veiligheids-
voorschriften worden gevolgd enz. Kortom, hij biedt praktische ondersteuning 
aan de curator.

Ondertussen is gebleken dat de initieel geplande ondersteuning veel meer aspec-
ten kan behelzen. Uitdagingen waren het voorbije jaar onder andere het ophangen 
van het stuk stadsgedicht op de binnenkoer van het Letterenhuis, het zoeken en 
uitkiezen van stalen balken voor de Beam Drop Antwerp van Chris Burden (Middel-
heimmuseum), het regelen van een overdekt podium voor Kunst om 8, het brand-
veilig toegankelijk maken van het voormalige gebouw van de milieudienst voor de 
tentoonstelling Exhibition in a Matchbox (Middelheimproductie) enz.

Een nevenproduct van deze werking is de aanleg van een centrale databank voor 
het in tentoonstellingen bruikbare multimediamateriaal (beamers, flatscreens, 
dvd-spelers enz.). Doel is het maximaal benutten van het aanwezige materiaal en 
het vermijden van nieuwe uitgaven. 

– Tentoonstellingsfiche
Met de opstart van de cel Tentoonstellingscoördinatie werd ook het gebruik van 
de tentoonstellingsfiche geïntroduceerd. De fiche wordt bij het begin van een ten-
toonstellingsproject ingevuld en expliciteert het concept, alle mogelijke doelen, 
de beoogde samenwerkingsvormen en alle financiële aspecten.

Aanvankelijk stond een aantal collega’s argwanend tegenover de tentoonstellingsfiche 
(‘Wij organiseren toch al lang tentoonstellingen!?’), maar al snel werden de voordelen 
van deze aanpak voor iedereen duidelijk. Momenteel is de fiche zo goed als algemeen 
ingeburgerd. Ze werd aan de hand van opmerkingen geoptimaliseerd en zal uiteraard 
mee evolueren met de gebruiken en procedures van de toekomstige projecten.

Anderhalf jaar na de introductie van zowel de tentoonstellingscoördinator als de 
tentoonstellingsfiche kunnen we stellen dat beide een positief traject hebben afge-
legd. De meeste musea en erfgoedinstellingen weten waar ze na het invullen van 
de fiche terecht kunnen voor ondersteuning in de breedste zin van het woord.

Walter Dictus
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– Strategische cyclus
Zie ook onder Strategie (p. 9) voor de twee hoofddoelstellingen van Musea en 
Erfgoed Antwerpen.

Musea en Erfgoed Antwerpen rapporteerde in 2009 per kwartaal over de projec-
ten uit de operationele planning 2008-2009. De projectleiders rapporteerden met 
een project- en actiefiche (PAF), en de programmaleiders, die verantwoordelijk 
zijn voor een doelstelling, deden dat aan de hand van een korte managementsa-
menvatting en een aantal indicatoren.

In 2009 werd ook de operationele planning 2010-2011 opgesteld. Musea en 
Erfgoed Antwerpen stelde vast dat de gehanteerde indicatoren niet voldoende zijn 
ingebed in de organisatie. In samenwerking met het projectbureau van Cultuur, 
Sport en Jeugd werden de indicatoren kritisch bekeken. Deze oefening wordt in 
2010 afgewerkt.

– Kwaliteitszorg
Het procedureboek, dat een overzicht geeft van de geldende procedures binnen 
Musea en Erfgoed Antwerpen en ze ook toelicht, werd volledig geactualiseerd. 
De verspreiding gebeurde voor het eerst enkel digitaal via het intranet. Verande-
ringen en aanpassingen door het jaar heen werden verwerkt in de digitale versie en 
gecommuniceerd met een Amail. Dit wordt in 2010 voortgezet. Naast het proce-
dureboek worden in de loop van een jaar ook een aantal indicatoren bijgehouden. 

Musea en Erfgoed Antwerpen wil naar een integrale aanpak op vlak van kwali-
teitszorg. Het verzekeren van de kwaliteit in de verschillende werkprocessen ver-
eist meer dan het aanbieden van een procedureboek. Essentieel is dat de daarin 
vermelde procedures hun nut bewijzen (interne controle) en de kwaliteit effectief 
verhogen. In 2010 zal daarom een analyse gemaakt worden van de werkprocessen. 
Er wordt nagegaan waar in de processen kwaliteitscontroles noodzakelijk zijn en 
waar de bestaande controles zich situeren.

Na deze analyse kunnen de bestaande controles geoptimaliseerd worden en kun-
nen, indien nodig, bijkomende controles ingevoerd worden. Ook zal bij deze oe-
fening uitdrukkelijk aandacht besteed worden aan een verbetering van de interne 
dienstverlening door de ondersteunende diensten voor de decentrale instellingen/
diensten. Dat is een belangrijke sleutel tot kwaliteit.

– Interne communicatie
De doelstelling voor 2009 bleef wat ze al was: het organiseren van een zo efficiënt 
mogelijke interne communicatie naar de verschillende instellingen en diensten van 
Musea en Erfgoed Antwerpen. Goed geïnformeerde collega’s functioneren beter 
en voelen zich meer gewaardeerd binnen de organisatie. De cel Interne Commu-
nicatie (1 medewerker aangestuurd door de coördinator van de stafdienst) ging 
dan ook verder met de uitwerking van het in 2008 opgestelde interne communi-
catieplan:

er werd ingezet op een doorlopende elektronische communicatie: door het jaar •	
heen werden 29 Amails (met dwingende richtlijnen voor alle medewerkers) en 
31 Infomails (met niet-dwingende, ‘leuke’ informatie voor alle medewerkers) 
verstuurd. Speciaal voor het MAS werd de MASmail ontwikkeld, een e-mail-
update voor alle MAS-medewerkers over de laatste MAS-ontwikkelingen (19 
verstuurd in 2009);
in de elektronische communicatie naar de collega’s werd met links frequent ver-•	
wezen naar informatie op het intranet (van MNE en de andere stadsdiensten) 
om zo het gebruik van dit medium te stimuleren. De verschillende communi-
catiemiddelen worden – als het medium dat mogelijk maakt – ook op intranet 
geplaatst en blijven zo digitaal raadpleegbaar;
de cel Interne Communicatie stelde een handleiding op voor een correct ge-•	
bruik van telefoon en e-mail, en verspreidde deze onder alle medewerkers;
het vernieuwde personeelsblad werd verder uitgewerkt: zo kwam er meer aan-•	
dacht voor human interest en achtergrondinformatie. Collega’s werden aange-
moedigd om mee te werken aan het personeelsblad, wat resulteerde in een grote-
re diversiteit van co-auteurs en artikelen. In 2009 verschenen vijf exemplaren;
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de cel Interne Communicatie zette in 2009 ook in op teambuilding om de •	
groepsgeest en de werksfeer binnen MNE te bevorderen. Er werden drie over-
koepelende personeelsmomenten georganiseerd: onder de noemer Koffieklap or-
ganiseert MNE twee keer per jaar een moment waarop informatieverstrekking 
gekoppeld wordt aan een ontspannen ontmoetingsmoment. De eerste twee 
edities vonden plaats op 20 maart en 23 oktober, en bereikten elk gemiddeld 
150 collega’s. Op het personeelsfeest op 28 mei waren 195 collega’s aanwezig. 
De reacties waren positief. 

In 2010 worden deze personeelsmomenten opnieuw georganiseerd en wordt 
wat de elektronische communicatie betreft gewerkt aan een grondige update van 
Hoera, de elektronische ‘wie is wie’, en aan de verdere uitwerking van het intranet. 
Daarnaast zal de focus ook liggen op het niveau van de instellingen en diensten. 
Er wordt gestreefd naar een jaarlijkse teambuilding per instelling/dienst die past 
binnen de regels van de stad.

Susanne Buts en Isabel Van de Velde

Museumshops, merchandising en vriendenverenigingen

Vanaf april 2009 werd een personeelslid (deeltijds) ingezet voor de opvolging van 
de museumshops en de ontwikkeling van nieuwe merchandising.

– Museumshops
De hedendaagse museumbezoeker verwacht dat een bezoek uitmondt in een 
koopmoment in de museumshop. Op dit ogenblik heeft alleen het Rubenshuis 
zo’n museumshop. Op termijn streeft Musea en Erfgoed Antwerpen naar vier 
museumshops: Rubenshuis, Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet, Middel-
heimmuseum en MAS.

Nieuwe museumshops vergen ook nieuwe merchandising. Het is daarbij niet alleen 
de bedoeling om inkomsten te generen door de verkoop van nieuwe merchandi-
sing, maar vooral om door de verkoop van de merchandising de communicatie rond 
de verschillende musea en erfgoedinstellingen en hun collecties te versterken.

– Nieuwe merchandising
Met de firma SOKI (Sofie Debboutte en Christine Loos) werden contacten gelegd 
voor de verkoop van juwelen. De juwelen van SOKI zijn handgemaakt uit witte 
klei en zilver, en de firma ontwierp een exclusieve lijn voor vier musea, telkens met 
een link naar de collecties en in het geval van het Middelheimmuseum met een link 
naar het park. Sinds eind oktober 2009 worden de juwelen verkocht in het Mu-
seum Plantin-Moretus | Prentenkabinet, het Rubenshuis, het Museum Vleeshuis 
en het Middelheimmuseum.

Canvassen van vroegere tentoonstellingen werden gerecycleerd. De Beschermde 
Werkplaats Antwerpen ontwierp van deze canvassen draagtassen die worden ver-
kocht in de museumshop van het Rubenshuis.

Met de firma BAI werd een aanbod uitgewerkt van collectiegerelateerde merchan-
dising. Het bestaat uit postkaarten, wenskaarten, dankkaartjes, schriftjes, blad-
wijzers en passe-partouts. Vanaf eind november is deze merchandising te koop in 
de museumshops. Het Rubenshuis ontwikkelde voor de tentoonstelling Kamers vol 
kunst met BAI een tentoonstellingsgebonden aanbod.
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– Vriendenverenigingen
In 2008 werd een beleid opgestart dat zich richt op de vriendenverenigingen en 
aanverwante ondersteunende verenigingen van de musea en de erfgoedinstellin-
gen. Dat beleid werd in 2009 gericht voortgezet. Er kwamen verschillende initia-
tieven voor de leden van de vriendenverenigingen:

alle leden ontvingen een overkoepelende ledenkaart. Met deze kaart krijgen zij •	
gratis toegang in de musea en erfgoedinstellingen van de stad Antwerpen, en 
korting in de museumshops;
op Erfgoeddag (26 april) werden alle leden van de vriendenverenigingen uitge-•	
nodigd voor een ontbijt in het Kolveniershof;
op donderdag 29 oktober werd aan de leden van de raden van bestuur van de •	
vriendenverenigingen een concert aangeboden. Werner Van Mechelen (tenor) 
en Christel Kessels (piano) brachten liederen van Schubert en Schumann;
de eerste publicatie specifiek voor de leden van de vriendenverenigingen ver-•	
scheen eind oktober. In Vriendelijke groeten uit Antwerpen verwoordden schepen 
Heylen, de voorzitters van de vriendenverenigingen en de directeurs van de 
musea en erfgoedinstellingen hun dromen en wensen voor hun respectieve mu-
sea en erfgoedinstellingen.

Erna Croenen

Funding en mecenaat

– Crisis!
“No one can possibly know how long the current recession will last or how deep it will go.”
Robert M. Solow, Nobelprijs Economie 1987, midden 2009

2009 was, zoals bekend, een crisisjaar. Het systeem werd bedreigd, overheden 
moesten optreden, vermogens werden aangetast, ondernemingen kregen het 
moeilijk… Voor de éénvrouwscel Funding & Mecenaat (F&M), die geld moet in-
zamelen voor musea en erfgoed, was 2009 dan ook geen gemakkelijk jaar. Het 
geduld bewaren en niet opgeven bleken in 2009 fundamentele deugden bij het 
prospectiewerk.

– Sponsoring MAS
In 2009 legde F & M zich opnieuw prioritair toe op het sponsoringproject van het 
MAS. Het resultaat is alvast dat de komende jaren de sponsorinkomsten met een 
bedrag van 800.000 euro zullen stijgen.

De zoektocht naar een vierde Founder voor het MAS was succesvol: SD Worx – 
een Belgische onderneming gespecialiseerd in human resources management en 
in Europa de derde grootste hr-provider op het vlak van payroll, hr-management 
en tax & legal – gaat een structureel partnership aan voor een periode van vijf jaar, 
zoals de andere drie MAS-Founders. Dit werd aangekondigd op een persconfe-
rentie in september.
De belangrijkste stimulans voor SD Worx om als Founder voor het MAS aan te tre-
den was de link tussen beide kenniscentra. Kennis over de mens vergaren, ontsluiten 
en verspreiden – enerzijds over cultuur, anderzijds over arbeid – is de belangrijkste 
drijfveer van beide partners, die zich bovendien in elkaars nabijheid bevinden, zich 
specifiek tot jongeren richten en een internationale uitstraling hebben.
Slechts vier bedrijven konden Founder zijn van het MAS. Vorig jaar enga-
geerden Umicore, KBC Bank & Verzekering en het Gemeentelijk Haven-
bedrijf Antwerpen zich al om het museum als Founder te ondersteunen. 
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Founders genieten van exclusiviteit in hun branche en krijgen ook als eerste het 
voorrecht om een paviljoen aan het Museumplein naast het MAS in concessie te 
nemen. Umicore en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen gingen in op dat 
aanbod. SD Worx had geen behoefte aan een paviljoen, omdat het bedrijf over 
voldoende tentoonstellingsruimte beschikt in zijn kantoren vlak bij het MAS.
Tussendoor liepen de inspanningen om hoofdsponsors voor het MAS te vinden 
voort. Het resultaat van dit prospectiewerk zal in de toekomst zichtbaar worden.

De opening van het museum werd verschoven naar het voorjaar van 2011 en de 
langdurige Founder-contracten – gebaseerd op een geplande openingsdatum in 
het voorjaar van 2010 – werden aangepast. 
Hoe essentieel open communicatie met de bestaande sponsorrelaties is, bleek eens 
te meer: op regelmatige overlegmomenten bespraken we de wederzijdse verwach-
tingen en bekeken we wat gerealiseerd kan worden. Ook het opvolgen en uitvoe-
ren van enkele tegenprestaties en het aanbieden van een paar returns als extra ser-
vice hadden een gunstige invloed op de onderlinge verhoudingen.

– Andere sponsoractiviteiten
Het tweede project dat opnieuw aandacht kreeg, was het Museum Red Star Line | 
People on the Move. In 2008 werd de onderneming CMB een grote structurele 
partner en in 2009 werd het luik ‘sponsoring in de US’ opgestart. Het American 
Fundraising Plan heeft tot doel op korte termijn middelen te verzamelen voor de 
creatie van de interactieve inrichting, en wil op langere termijn een groep van 
belangrijke US-donors werven. Duizenden mensen zijn destijds op de schepen 
van Red Star Line naar de Verenigde Staten uitgeweken, hun nazaten hebben er 
vermogens opgebouwd en kunnen wellicht het nieuwe museum steunen. F&M 
gaf advies over een strategisch plan dat werd uitgewerkt door het bureau Dehand-
schutter & Associates. Om de Amerikaanse major donor te overtuigen zijn immers 
een ander denkpatroon en een aangepast aanbod nodig. Zo werd specifiek voor 
deze sponsormarkt een ‘toolbox’ gecreëerd. De interesse bij enkele Amerikaanse 
personaliteiten is gewekt.

Ook aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience verleende F&M advies. Dit 
sponsordossier heeft als doel 200.000 euro te werven voor de dringende restaura-
tie van de twee wereldberoemde hemel- en aardglobes uit de 17de eeuw door Wil-
lem Jansz. Blaeu. Die bevinden zich in de Nottebohmzaal (genoemd naar de Ant-
werpse mecenas Oscar Nottebohm (1865-1935)). Het Dotatiefonds voor Boek en 
Letteren ontfermde er zich verder over, met als resultaat dat reeds een belangrijke 
onderneming haar steun toezegde.

Het Middelheimmuseum en [Middelheimproductie] deden een beroep op F&M 
in het kader van hun tentoonstellingsprojecten waar sponsors welkom zijn voor 
de broodnodige bijkomende financiering. Ook deze dossiers lopen over verschil-
lende jaren. 

– Mecenaat
Zoals in het startjaar 2008 ging ook in 2009 alle aandacht naar structurele spon-
sors en kwam het onderdeel ‘mecenaat’ weinig aan bod. 
F&M bood opnieuw praktische ondersteuning aan de MAS-Handjesactie, gestart 
in 2008 onder de verantwoordelijkheid van het MAS-Communicatieteam. De 
actie richtte zich eerst tot particulieren die met een gift van 1000 euro een MAS-
Hand konden verwerven, en werd in 2009 uitgebreid naar KMO’s en vrije beroe-
pen, met aangepaste sponsorpakketten. 

– Zaalverhuur
Exclusieve museumruimtes verhuren en nocturnes organiseren vereisen uniforme 
voorwaarden en tarieven. Bij iedere aanvraag – in het bijzonder door het Rubens-
huis en het Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet – werden die voorwaarden 
en tarieven als advies doorgegeven aan de betrokken instellingen. Ondertussen 
verzamelden we informatiemateriaal rond alle verhuurmogelijkheden, met het 
oog op een toekomstige eenduidige reglementering en publicatie.
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– Vooruitblik
Wat komt er na de crisis? Zal de transitie een mentale omslag teweegbrengen? 
Zullen ondernemingen zich hiernaar richten? Zal men eerder ‘ervaringen’ dan 
‘dingen’ gaan consumeren, omdat ervaringen en menselijke interactie meer vol-
doening geven dan individualistische consumptie? Zal men de overconsumptie in 
functie van de sociale status kanaliseren naar filantropie en good citizenship? Zal de 
overheid dit mecenaat gepaard laten gaan met fiscale prikkels? En zal men dan tot 
de vaststelling komen dat de beste plek voor het bewaren van meesterwerken én 
het delen van deze cultuurbeleving, het museum is: “It is the fate of great art to end up 
in the museum – it’s neither safe nor viewable elsewhere.”
(Peter Brooks, NYRB, vol. 56, nr.18, 19/11/09)

Ingrid Lampaert
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FInAncIën

werkingsmiddelen vzw Musea en Erfgoed Antwerpen

Naast deze werkingsmiddelen waarvan u hieronder het overzicht vindt (inclusief een gedeelte van de per-
soneelskosten), omvatten de uitgaven van Musea en Erfgoed Antwerpen ook nog de personeelskosten 
via de stad (pagina 22), en onderhoud, exploitatie en investeringen via de stad (zie pagina 26-27).

JAArrEkEnIng

12/31/2009* 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003

AcTIVA

Vaste Activa 390.432,17 433.171,81 466.048,63 491.025,97 0,00 0,00 0,00

INSTALLATIES EN UITRUSTING 237.027,48 253.910,28 285.769,86 345.224,79 0,00 0,00 0,00

MEUBILAIR 153.404,69 179.261,53 180.278,77 145.801,18 0,00 0,00 0,00

Vlottende Activa 4.811.781,16 3.405.007,87 2.264.999,07 1.751.790,05 1.678.796,78 2.033.358,28 2.390.315,19

VOORRADEN 90.745,66 109.983,57 144.746,22 67.569,23 71.354,48 31.260,95 16.104,94

HANDELSVORDERINGEN 144.437,28 118.915,17 45.056,34 147.241,59 52.323,02 209.146,57 57.605,45

OVERIGE VORDERINGEN 530.179,49 820.947,70 1.033.792,92 915.464,10 336.913,35 564.356,66 1.655.045,36

GELDBELEGGINGEN 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIqUIDE MIDDELEN 3.953.016,33 1.253.954,35 841.954,10 589.257,47 1.126.998,37 1.115.407,65 612.489,06

OVERLOPENDE REKENINGEN 93.402,40 301.207,08 199.449,49 32.257,66 91.207,56 113.186,45 49.070,38

ToTAAl dEr AcTIVA 5.202.213,33 3.838.179,68 2.731.047,70 2.242.816,02 1.678.796,78 2.033.358,28 2.390.315,19

 

PASSIVA

Eigen Vermogen 2.375.695,91 1.161.323,51 581.787,69 527.524,07 813.008,51 422.507,97 709.508,79

OVERGEDRAGEN WINST 1.161.323,51 581.787,69 527.524,07 527.524,07 813.008,51 422.507,97 709.508,79

RESULTAAT 1.214.372,40 579.535,82 54.263,62

Schulden 2.826.517,42 2.676.856,17 2.149.260,01 1.715.291,95 865.788,27 1.610.850,31 1.680.806,40

LEVERANCIERS 947.944,55 1.027.695,33 1.256.678,09 1.064.775,12 547.872,19 1.296.134,77 672.438,59

TE ONTVANGEN FACTUREN 349.715,86 667.136,01 569.708,48 185.445,84 120.626,38 63.693,14 368.537,45

BELASTINGEN / BTW 28.748,24 31.041,54 8.116,00

BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 315.210,13 231.753,38 144.136,12 137.176,27 120.586,70 39.274,27 36.145,09

BORGTOCHTEN 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 2.897,41

OVERLOPENDE REKENINGEN 1.184.723,64 719.054,91 170.446,32 327.719,72 76.528,00 211.573,13 600.787,86

ToTAAl dEr PASSIVA 5.202.213,33 3.838.179,68 2.731.047,70 2.242.816,02 1.678.796,78 2.033.358,28 2.390.315,19

* Cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de VZW Musea en Erfgoed Antwerpen.
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rESulTATEnrEkEnIng

12/31/2009* 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

 oPbrEngSTEn

EIGEN INKOMSTEN 1.040.074,28 1.238.625,94 1.105.897,82 1.330.433,02 1.188.964,08 1.390.382,60 890.989,75

TOELAGEN STAD ANTWERPEN 5.474.200,00 4.320.848,20 3.118.300,00 3.372.206,64 2.594.200,00 2.507.098,38 2.305.097,63

VLAAMSE GEMEENSCHAP E.A. 2.762.756,05 2.242.713,18 2.474.872,67 2.483.930,60 2.267.065,52 2.617.419,10 1.854.795,30

GIFTEN 14.111,00 19.124,90 15.285,00 27.905,30 30.150,00 10.764,00 8.827,39

SPONSORING 407.780,93 5.705,43 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 11.897,00

MEERWAARDEN OP VORDERINGEN 0,00 0,00 5.055,99 110,58 31.750,74 0,00 0,00

DIVERSE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 54.650,66 0,00 0,00 858.550,91 2.467,48 18.724,64 1.036,35

FINANCIëLE OPBRENGSTEN 26.692,15 10.021,40 5.833,04 7.454,79 13.638,65 9.594,84 11.186,10

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 5.521,87 37,10 3.256,03 1.901,58 3.747,77 7.560,02 26.578,25

ToTAAl boEkJAAr 9.785.786,94 7.837.076,15 6.828.500,55 8.132.493,42 6.131.984,24 6.561.543,58 5.110.407,77

koSTEn

HANDELSGOEDEREN 177.009,34 233.896,17 228.503,97 246.255,68 190.165,93 392.479,36 168.496,34

KUNSTAANKOPEN 571.653,45 415.738,07 666.586,95 530.404,81 437.162,25 740.046,95 636.816,28

DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN 4.920.942,81 4.146.934,57 4.095.459,14 5.137.663,01 4.202.358,23 4.905.423,72 3.784.019,05

AANKOOP INSTALLATIES
EN MEUBILAIR

0,00 0,00 0,00 0,00 307.271,54 293.933,74 0,00

LONEN EN LOONLASTEN 2.393.294,24 1.998.389,48 1.387.052,36 1.232.476,69 545.240,47 440.667,81 94.179,60

AFSCHRIJVINGEN 209.043,26 175.782,37 147.201,26 122.756,48 0,00 0,00 0,00

DIVERSE BEDRIJFSKOSTEN 290.606,45 281.267,00 238.361,82 1.129.452,87 27.856,05 3.315,83 20,00

FINANCIëLE KOSTEN 4.560,20 4.188,24 10.230,30 13.693,09 10.440,49 11.897,23 42.522,30

UITZONDERLIJKE KOSTEN 250,43 0,00 670,00 4.256,08 19.180,11 59.475,36 45.839,76

ROERENDE VOORHEFFING 4.054,36 1.344,43 171,13 1.019,15 1.808,63 1.304,40 1.499,59

ToTAAl boEkJAAr 8.571.414,54 7.257.540,33 6.774.236,93 8.417.977,86 5.741.483,70 6.848.544,40 4.773.392,92

 

rESulTAAT VAn
hET boEkJAAr (+/-)

1.214.372,40 579.535,82 54.263,62 -285.484,44 390.500,54 -287.000,82 337.014,85

 

PublIEkSInkoMSTEn

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

TICKETS 596.616,15 702.085,64 659.609,51 722.201,72 661.525,52 873.637,06 544.947,77

VOUCHERS 16.896,00 33.004,44 39.037,92 64.295,25 18.809,00 10.416,00 11.769,00

RONDLEIDINGEN 23.969,76 26.989,44 23.731,18 47.683,30 23.184,00 27.664,15 36.610,66

ToTAAl boEkJAAr 637.481,91 762.079,52 722.378,61 834.180,27 703.518,52 911.717,21 593.327,43

* Cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de VZW Musea en Erfgoed Antwerpen.
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Subsidies

– Werkingssubsidies
De gemeenteraad keurde de beheersovereenkomsten met de Vlaamse overheid 
voor de erkende musea van Musea en Erfgoed Antwerpen goed (Museum Plantin-
Moretus | Prentenkabinet, Kunstmusea, Middelheimmuseum), net als het cultu-
reel-erfgoedconvenant tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid.
Musea en Erfgoed Antwerpen diende de jaarverslagen 2009 (inhoudelijk en financi-
eel) en de actieplannen 2010 (inhoudelijk en financieel) in voor haar erkende musea, 
voor het AMVC-Letterenhuis en in het kader van de cultureel-erfgoedconvenant.

– Projectsubsidies
In 2009 werd een aantal projecten afgerond waarvoor in 2008 een projectsubsidie 
was verkregen. Voor elf projecten werd bij de Vlaamse overheid een afrekening 
ingediend.

Herenigd Erfgoed Antwerpen – Een kennisnetwerk van objecten, bodemvondsten en bron-•	
nen voor de stedenbouwkundige en architectuurhistorische geschiedenis van de stad Antwerpen 
(Collectiebeleid/Behoud en Beheer) Zie hierover pagina 39.
Subsidie: 80.000 euro

Preventieve conservatie/restauratie in het Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet (Col-•	
lectiebeleid/Behoud en Beheer) Zie hierover pagina 40.
Subsidie: 56.000 euro

Short Title Catalogue Vlaanderen: het gedrukte boek in Vlaanderen van 1600 tot 1800 •	
online (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) Het STCV-project bevestigde in het 
afgelopen projectjaar de goede resultaten van de voorbije jaren. De databank 
werd verder uitgebreid, rondde de kaap van 10.000 beschrijvingen en groeit 
gestaag. Belangrijk is ook dat met het beschrijven van de 16de- en 18de-eeuwse 
drukken van de collectie Preciosa van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen 
een tweede Vlaamse erfgoedcollectie volledig ontsloten is via de STCV-data-
bank, althans wat de Vlaamse drukken van voor 1801 betreft. Uit de cijfers 
blijkt dat de STCV een trouw publiek heeft dat regelmatig gebruikmaakt van 
de STCV-databank.
Subsidie: 53.000 euro

Een Vlaamse databank voor kranten en een portaalsite (Erfgoedbibliotheek Hendrik Con-•	
science) Net als in het eerste zijn er ook in het tweede projectjaar veelbelovende 
resultaten geboekt met de krantendatabank Abraham. Er werd een begin ge-
maakt met de uitbreiding van de databank met de kranteninformatie van an-
dere, grotere en kleinere, Vlaamse erfgoedinstellingen. Het merendeel van de 
kranten in Abraham is inhoudelijk en geografisch ontsloten. Daardoor wordt 
het gebruiksgemak van de databank beduidend vergroot: hij kan veel doelge-
richter worden doorzocht.
Subsidie: 50.000 euro

Collecting Flanders (Middelheimmuseum)•	  Ter promotie van de Vlaamse kunstcollec-
ties van de musea voor moderne en hedendaagse kunst in Vlaanderen werden 
twee trajecten uitgewerkt: een presentatie in de vorm van filmpjes op Art Brus-
sels en een dvd. Doelstelling van de internationale communicatiecampagne is 
de internationale profilering en positionering van de vier Vlaamse moderne 
en hedendaagse kunstcollecties: Mu.ZEE, M HKA, Middelheimmuseum en 
S.M.A.K.
Subsidie: 59.000 euro

Bij-buurten op het Kiel. Naar een wijkgerichte werking van het Middelheimmuseum (Mid-•	
delheimmuseum) In het laatste projectjaar lag de focus op het verder uitbouwen 
van de buurtwerking en de implementatie in de vaste museumwerking: de sa-
menwerking met de school SPIA, de wijkwandeling Proeven van het Kiel en het 
interactieve kunstproject Nesten op het Kiel. Het derde jaar werd ook afgerond 
met een algemene evaluatie en communicatie over het project (eindpublicatie 
en een studiedag voor de collega’s uit het museum- en educatieveld).
Subsidie: 90.000 euro

Historische Huizen Vlaanderen. De ontwikkeling van een stedelijk, regionaal en landelijk •	
netwerk als voorbeeld en motor voor een integraal en geïntegreerd museum- en erfgoedbeleid. 
De derde fase van het project toont aan dat er in Vlaanderen duidelijk behoefte 
bestaat aan een netwerk van historische huizen dat ook dient als kennis- en ex-
pertiseplatform. Historische huizen worden in toenemende mate beschouwd 
als een aparte categorie cultureel erfgoed. Er is bereidheid van de beheerders en 
eigenaars om aan het netwerk deel te nemen.
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Gesprekken met beheerders en met particuliere eigenaars van (potentiële) his-
torische huizen geven aan dat er een sterke behoefte is aan een specifiek over-
heidsbeleid voor dit cultureel erfgoed. De in november 2007 opgestarte website 
www.historischehuizen.be heeft een relatief klein maar gestaag groeiend aantal 
bezoekers, zonder dat hier veel externe communicatie, publiciteit of reclame is 
geweest. (Zie hierover ook pagina 138.)
Subsidie: 80.000 euro

TORAD - Typografische Ornamenten Repertorium van Antwerpse Drukkers (1541-•	
1600) (Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet) De opstart van het project verliep 
aanzienlijk moeizamer en trager dan gepland. Databaseperikelen lagen aan de 
basis van de opgelopen vertraging. Ondanks de initiële problemen werd uitein-
delijk een werkbare database ontwikkeld om typografische ornamenten te ver-
zamelen. Inmiddels is de database reeds goed gevuld met Plantijnse ornamen-
ten. Op termijn zullen boekhistorici over een nuttig instrument beschikken om 
drukkers van anoniem drukwerk te identificeren.
Subsidie: 40.000 euro

MAS- Kenniscentrum (Museum aan de Stroom)•	  Het project MAS_Kenniscentrum 
was een experimenteel onderzoeks- en opstartproject, en tegelijk een groei-
proces. Het heeft de verankering van een kenniscentrum in het MAS mogelijk 
gemaakt. Met het project heeft het MAS een voortrekkersrol kunnen spelen bij 
het onderzoeken hoe een museum en erfgoedforum het best kan omgaan met 
kennis en informatie.
Subsidie: 50.000 euro

Naar een integrale toegankelijkheid van de Musea stad Antwerpen voor mensen met een han-•	
dicap (fase II) (Publieksbeleid) De meeste aandacht ging uit naar het hertalingspro-
ject van de publieksbegeleiding in het Rubenshuis. Op het vlak van het verbe-
teren van de sociale en mentale toegankelijkheid werd een aantal initiatieven 
genomen voor blinden en slechtzienden. Bij het uitvoeren van de aanbevelin-
gen uit de screenings over fysieke toegankelijkheid (projectfase I) moest echter 
rekening gehouden worden met financiële, technische en cultuurhistorische 
beperkingen van de musea.

Het budget bleek niet toereikend te zijn om de meeste aanbevelingen uit te voe-
ren. Er wordt wel gebruikgemaakt van de aanbevelingen van de screenings bij 
nieuwe projecten.
Subsidie: 16.000 euro

Musea in jonge handen (Museum aan de Stroom)•	  In deze fase van het project ging de 
aandacht naar verdieping: wat is echt belangrijk in de relatie tussen jongeren 
en musea? Hoe dachten we vorm te geven aan dit project? Ook het bevragen 
kwam aan bod, in de vorm van een diepgaand kwalitatief onderzoek waarin 
zeer grondig naar de mening van een kleine dertig jongeren werd gevraagd. 
Naast concrete acties in diverse Antwerpse musea schakelde het project ook 
jongeren zelf in om enkele musea in België en Nederland te bezoeken. Het ge-
plande zomertraject werd uitgesteld, wegens de verlate opening van het MAS. 
Meteen bij het begin van het project werd een platform opgericht waarin het 
Fotomuseum, Diamantmuseum, M HKA, Letterenhuis, MAS en Middel-
heimmuseum driemaandelijks ervaringen en expertise uitwisselen.
Subsidie: 50.000 euro

Isabel Van de Velde
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competentiemanagement

Sinds 2008 werken de stad en het OCMW Antwerpen samen actief 
rond competentiemanagement, een strategie die hr-processen (bv. 
werving & selectie, interne mobiliteit, vorming, evaluatie, loop-
baanplanning) integreert, zodat de individuele competenties en de 
organisatiedoelstellingen optimaal op elkaar afgestemd worden. Zo-
wel het individu als de organisatie wordt daar beter van. Met andere 
woorden: de stad wil de juiste medewerker op de juiste plaats inzet-
ten om de dienstverlening voor de burger te optimaliseren.

Stad en OCMW identificeerden in 2008 de competenties die ze ver-
wachten bij hun medewerkers. Dat leverde zes competentieclusters 
op: 

A-waarden: competenties die worden verwacht van elke mede-1. 
werker van de stad en het OCMW Antwerpen.
Relationele competenties: relaties met anderen managen, zonder 2. 
een directe hiërarchische context.
Taakgerichte competenties: organiseren en structureren van het 3. 
werk, van organisatie- tot uitvoerend niveau, met het oog op een 
optimaal verloop van taken en activiteiten.

Informatieverwerkende competenties: verwerken van informatie, feiten, per-4. 
cepties, kennis en ideeën met het oog op het ontwikkelen van nieuwe informa-
tie en kennis. 
Persoonsgebonden competenties: managen van de eigen prestaties en groei.5. 
Leidinggevende competenties: mensen managen binnen een hiërarchische 6. 
context.

competentiebevraging

In 2009 organiseerde de stad in het kader van het competentiemanagement een 
competentiebevraging bij haar personeel, onder de titel: ‘Wij willen je beter leren ken-
nen’. Doel was in kaart te brengen wat medewerkers in hun mars hebben. Hierbij 
kwamen ook de competenties aan bod die de medewerker nu niet gebruikt in zijn/
haar job, maar die wel interessant kunnen zijn voor de stad. In een elektronische 
zelfbevraging moest de medewerker zelf zijn of haar competenties inschatten. De 
resultaten worden verwerkt tot een persoonlijke competentiekaart, die de mede-
werker nadien met de leidinggevende bespreekt (begin 2010). De leidinggevende 
kan na het gesprek aangeven of hij/zij de indruk heeft of de medewerker zich over- 
of onderschat heeft.

In 2010 blijft de stad inzetten op competentiemanagement. Er zal bedrijf per 
bedrijf bekeken worden op welke manier het werken rond competenties het best 
aangepakt wordt. Momenteel gebruikt het bedrijf Cultuur, Sport en Jeugd, waar-
van Musea en Erfgoed Antwerpen deel uitmaakt, het werken rond competenties 
vooral bij het opvolgen van nieuwe medewerkers tijdens hun proeftijd en van me-
dewerkers voor wie een specifiek begeleidingstraject loopt.

Isabel Van de Velde

Personeelskosten:
stad: 13.086.739,83 EUR
vzw: 2.412.728,44 EUR
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MnE/dIrEcTIE En STAFdIEnST k VTE

administratief A+B 4 3,8

C4-5 1 1

C+D 9 7,47

technisch C4-5 1 1

C+D 2 2

toezicht en 
onthaal

E 3 3

vzw A+B 2 1,8

C 1 1

andere D 1 1

artikel 60 E 1 1

ToTAAl 25 23,91

collEcTIEbElEId - bEhoud 
En bEhEEr

k VTE

administratief en 
technisch

A+B 9 7,6

C+D 16 13,71

E 8 6,87

vzw A+B 8 8

ToTAAl 41 36,18

PublIEkSbElEId k VTE

administratief A+B 1 1

C4-5 1 0,8

C+D 3 2,3

vzw A+B 5 4,6

ToTAAl 10 8,7

MuSEuM PlAnTIn-MorETuS - 
PrEnTEnkAbInET

k VTE

administratief A+B 7 5,4

C+D 7 4,8

technisch C+D 1 1

E 2 2

toezicht en 
onthaal

D4 1 1

D 6 5,3

E 12 11,17

vzw A+B 2 1,8

artikel 60 E 2 2

ToTAAl 40 34,47

kunSTMuSEA - MuSEuM 
MAyEr VAn dEn bErgh

k VTE

administratief A+B 2 0,5

C+D 2 1,3

toezicht en 
onthaal

D 6 5,3

E 5 3,9

vzw A+B 1 1

ToTAAl 16 12

kunSTMuSEA - rubEnShuIS k VTE

administratief A+B 2 2

C+D 5 4,3

toezicht en 
onthaal

C 1 1

D 10 9,4

E 14 12,47

vzw A+B 1 1

ToTAAl 33 30,17

kunSTMuSEA - rubEnIAnuM k VTE

administratief A+B 2 0,5

C+D 3 2,5

toezicht en 
onthaal

E 1 0,8

ToTAAl 6 3,8

MIddElhEIMMuSEuM k VTE

administratief A+B 7 6,1

C+D 5 4,3

toezicht en 
onthaal

D 15 14,3

E 10 8,94

vzw A+B 1 1

artikel 60 E 3 3

ToTAAl 41 37,64

MAS (Incl, ErFgoEdcEl) k VTE

administratief A+B 8 7,8

C+D 12 9,4

technisch,
toezicht en 
onthaal

C 1 1

D 2 1,5

E 11 8,2

vzw A+B 14 8,8

C 1 1

andere A+B 2 1,2

C 2 1

ToTAAl 53 39,9

MAS - VlEEShuIS k VTE

administratief A+B 2 2

C+D 3 2,67

technisch D 1 0

toezicht en 
onthaal

D 6 4,9

E 7 4,9

ToTAAl 19 14,47

rEd STAr lInE k VTE

administratief A+B 2 1,5

C+D 2 1,3

vzw A+B 3 2,5

ToTAAl 7 5,3

AMVc-lETTErEnhuIS 
(Incl. boEkEnSTAd)

k VTE

administratief A+B 8 7

C+D 8 6,5

E 3 3

toezicht en 
onthaal

D 6 5,8

E 2 1,5

vzw A+B 3 3

C+D 1 1

artikel 60 E 2 2

ToTAAl 33 29,8

ErFgoEdbIblIoThEEk
hEndrIk conScIEncE

k VTE

administratief A+B 9 8,5

C+D 14 13

technisch C+D 1 1

E 11 10,3

vzw A+B 1 1

artikel 60 E 5 5

ToTAAl 41 38,8

• k: koppen = aantal individuen 
verbonden aan dienst/
instelling

• VTE: effectief aanwezig op de 
werklvloer (exclusief langdurig 
ziek etc.)
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culTuur, SPorT En JEugd

bedrijfsdirecteur 

MuSEA En ErFgoEd AnTwErPEn

algemeen directeur

algemeen coördinator 

coördinator

vzw Musea en Erfgoed Antwerpen

Strategie, operationele planning en organisatie

directie- 
secretariaat

externe
samenwerking 
museumshops

financiën funding en
mecenaat

personeelsbeleid 
en proces- 
modellering

veiligheid tentoonstellings-
coördinatie

personeels- 
administratie

patrimonium en 
telematica

interne
communicatie,
procedures en 
subsidies

PublIEkSbElEId collEcTIEbElEId - bEhoud En bEhEEr

directeur + coördinatoren directeur + coördinator

communicatie publiekswerking

bewaren verwerven registreren onderzoeken depots
verhuis MAS
collectie

historische 
huizen

hedendaagse 
kunst

boek en
letteren

stad en wereld

pers

gedrukte communicatie en beurzen

e-communicatie

productontwikkeling

MuSEuM PlAnTIn-MorETuS | 
PrEnTEnkAbInET 

kunSTMuSEA
MIddElhEIM-

MuSEuM
lETTErEnhuIS

ErFgoEd-
bIblIoThEEk

hEndrIk
conScIEncE

MuSEuM AAn 
dE STrooM

rEd STAr lInE

directeur directeur directeur directeur directeur directeur coördinator

project Historische huizen Rubenshuis Rubenianum Museum Mayer 
van den Bergh

Middelheim- 
productie

Boekenstad project 
Museum-
bibliotheken

Erfgoed
convenant 

project Managers van diversiteit

organogram

Hier beperken we ons tot de vernieuwde organogrammen van Musea en Erfgoed Antwerpen (MNE), alsook van 
directie en stadsdienst van MNE.
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– Organogram Musea en Erfgoed Antwerpen | MNE | directie en stafdienst

dIrEcTIE En STAFdIEnST

algemeen directeur Steven Thielemans (A)

algemeen coördinator Clement Caremans (A)

coördinator Isabel van de Velde (A)

vzw Musea en Erfgoed Antwerpen

Strategie, operationele planning en organisatie

Directie-
secretariaat 

Externe 
samenwerking - 
museumshops 

Financiën Funding en 
mecenaat

Personeelsbeleid en 
procesmodellering

Veiligheid Tentoonstellings-
coördinatie

Personeels-administratie Patrimonium en 
telematica

Interne communi-
catie, procedures 
en subsidies

NN (C) coördinator
Erna Croenen 
(A)

coördinator
Guy Colman (A)

adviseur
Ingrid
Lampaert 
(A)

administratieve 
ondersteuning
Viviane de 
Keersmaecker (D)

chef veiligheid
Werner de Meester 
(C)

technisch
coördinator
Walter Dictus (C4)

Viviane de Keersmaecker 
(D)
Rita Vanwetswinkel (D)
Marylou Barthels (C)

gebouw-verantwoorde-
lijke Hessenhuis
Walter Dictus (C4)

Susanne Buts (C4)

boekhouding 
Véronique van 
den Berghe (C)
Stella van 
Tendeloo (C)

ploegbazen logistiek, koerier-
dienst, toezicht en 
onthaal Hessenhuis
Marcel de Bruyne (D)
Louis Prenen (E)
Ronny Vernelen (E)
Honoré van der Spurt (E)

Museum Plantin-
Moretus en Vleeshuis
Sylvie Michiels (D4)

aankoopcel
Wendy van 
Eyck (C)
Annick Peeters 
(D)
Farida Martens 
(D)
Salma
Amaraissa (D)

MAS
Peter Symons (C)

Kunstmusea en
Letterenhuis
Dirk van Thillo (C)

vergaderzalen en 
keuken Hessenhuis
Zaida Moesayeva (E)

Middelheimmuseum
Ludo Scherer (wd.) (D)

administratie instellingen/diensten suppoosten musea curatoren personeelsantennes in 
instellingen/diensten

gebouwverantwoorde-
lijken instellingen

interne commu-
nicatie diensten/
instellingen



P 26

2009
Jaarboek

Investeringen

Zoals in 2008 lag in 2009 de nadruk op een aantal grote dossiers die 
in 2010 verder worden opgevolgd.

Het MAS kreeg verder vorm. De ruwbouw werd opgeleverd in 
januari 2010 en ondertussen werd de inrichting – op papier – ont-
worpen. Er is een meester-scenograaf aangesteld die op basis van de 
inhoudelijke input de inrichting uittekent. In 2010 zal de uitvoering 
van de inrichting aanbesteed en opgestart worden.
Budget 2009: 1.600.000 euro | Budget 2010: 3.000.000 euro

Naar aanleiding van de MAS-verhuizing wordt het centrale depot 
van Musea en Erfgoed Antwerpen uitgebreid:

de verdieping boven het huidige depot op de Luchtbalsite wordt •	
in gebruik genomen. Ze komt vrij door de verhuizing van stads-
diensten naar Den Bell. De nodige aanpassingswerken werden in 
2009 gegund en worden in het voorjaar van 2010 uitgevoerd;
een bijkomende locatie wordt als depot ingericht: de gelijkvloerse •	
verdieping van het Hessenhuis. De aanpassingswerken werden in 
2009 gegund en ook grotendeels uitgevoerd. In maart 2010 ko-
men de eerste collectiestukken er toe. Voor de inrichting van het 
MAS-depot werden verschillende opslagsystemen besteld. Ze 
worden in 2010 geplaatst.
Budget 2009: 740.000 euro

De restauratiepremie voor de eerste fase van de werken aan de voormalige gebou-
wen van Red Star Line werd eind 2009 toegekend. De werken worden begin janu-
ari 2010 gegund en aansluitend opgestart. Er werd in 2009 gewerkt aan het bestek 
voor de tweede en derde fase, waarvoor in 2010 ook restauratiepremies worden 
aangevraagd.
Budget 2009: 2.600.000 euro | Budget 2010: 4.400.000 euro

Drie andere restauratiedossiers werden verder voorbereid:
voor de restauratie van het Vleeshuis stelde een externe architect een bestek op. •	
In 2010 wordt hiervoor een restauratiepremie aangevraagd. In afwachting van 
de zeer dringende restauratie werd in 2009 besloten een nylonnet aan te bren-
gen om het gevaar van vallende brokstukken te minimaliseren. Dit net wordt in 
2010 aangebracht.
Budget 2009: 242.000 euro | Budget 2010: 10.000 euro
het panel van experts dat zich buigt over het restauratievraagstuk van de por-•	
tiek en het prieeltje van het Rubenshuis zette in 2009 zijn onderzoek voort. In 
2010 zullen zij een advies geven over de te volgen restauratietechniek.
Budget 2009: 80.000 euro | Budget 2010: 111.000 euro
voor de restauratie van het Brouwershuis werd een externe architect aangesteld 
die in 2010 een bestek zal opmaken. 
Budget 2009: 55.000 euro | Budget 2010: 100.000 euro

Naast deze grote projecten voert Musea en Erfgoed Antwerpen in samenwerking 
met het bedrijf Patrimoniumonderhoud jaarlijks kleinere onderhouds- en aanpas-
singswerken uit. In 2009 werd in totaal 310.000 euro besteed.–

PATrIMonIuM
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ondErhoudS- En AAnPASSIngSwErkEn 2009 Bedrag in euro

HERSTELLING DAKRAMEN LETTERENHUIS 9.598

NIEUWE DEUR LETTERENHUIS 2.124

VEILIGHEIDSWERKEN DAK ERFGOEDBIBLIOTHEEK HENDRIK CONSCIENCE 2.723

AANPASSING LIFTEN ERFGOEDBIBLIOTHEEK HENDRIK CONSCIENCE 18.050

INSTALLATIE VEILIGHEIDSCAMERA’S ETNOGRAFISCH MUSEUM 4.208

DIENSTWONING MIDDELHEIMMUSEUM: VERNIEUWEN STOOKPLAATS 33.630

ORANJERIE MIDDELHEIMMUSEUM: VERNIEUWEN STOOKPLAATS 37.824

RESTAURATIE SCHRIJNWERK ACHTERGEVEL MUSEUM MAyER VAN DEN BERGH 35.429

PLUSWERKEN HERSTELLING DAKGOTEN MUSEUM PLANTIN-MORETUS | 
PRENTENKABINET

699

INSTALLATIE VEILIGHEIDSCAMERA’S MUSEUM PLANTIN-MORETUS | 
PRENTENKABINET

9.000

BEVEILIGING TOONKASTEN MUSEUM PLANTIN-MORETUS | PRENTENKABINET 721

LEVEREN EN PLAATSEN CV-REGELING MUSEUM PLANTIN-MORETUS | 
PRENTENKABINET

19.965

ASBESTVERWIJDERING KELDER MUSEUM PLANTIN-MORETUS | PRENTENKABINET 17.117

HERSTELLING ZOLDERTRAP NATIONAAL SCHEEPVAARTMUSEUM 1.621

VERNIEUWEN DEUREN ONTHAALPAVILJOEN RUBENSHUIS 37.000

UPDATE KLIMATISATIE ITALIAANSE VLEUGEL RUBENSHUIS 70.564

ONDERZOEK DAKGOTEN RUBENSHUIS 9.311

ToTAAl 309.584

In het najaar van 2009 werd een planning voor 2010 opgemaakt. Die kan in func-
tie van dringende noden in de loop van het jaar aangepast worden.

ondErhoudS- En AAnPASSIngSwErkEn 2010 raMing in euro

DIENSTWONING MIDDELHEIMMUSEUM: HERSTELLING RIETEN DAK 45.000

DAKWERKEN FASE 2 MUSEUM PLANTIN-MORETUS | PRENTENKABINET 98.000

AANPASSING LIFT VLEESHUIS 35.000

AANPASSING LIFT RUBENIANUM 70.000

OPMAAK TOTAALPLAN ONDERHOUD RUBENSHUIS: DAKEN, RAAMLIJSTEN, 
BASSIN, SLOTEN

35.000

AANPASSING DAGBEVEILIGING RUBENSHUIS GEEN RAMING 

KASTEEL MIDDELHEIMMUSEUM: INRICHTING KANTOREN EN MUSEUMSHOP 90.000

VERNIEUWEN CV-KETEL EN REGELING GASINSTALLATIE MUSEUM MAyER VAN DEN 
BERGH

14.000

VERVANGEN EN REGELEN KETELS VLEESHUIS 42.000

ToTAAl 429.000

De laatste twee projecten komen in aanmerking om gefinancierd te worden met 
een speciaal krediet voor energiebesparende projecten. De beslissing hierover valt 
in maart 2010. De middelen die op die manier mogelijk vrijkomen, kunnen inge-
zet worden voor het kasteel van het Middelheimmuseum.
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onderhoud en exploitatie

In 2009 werkte het bedrijf Patrimoniumonderhoud verder aan een planmatig 
onderhoud voor de gebouwen van de stad Antwerpen. De nadruk ligt op zoveel 
mogelijk preventief onderhoud. Voor de gebouwen van Musea en Erfgoed 
Antwerpen werden deep-scans besteld bij een externe firma. Dit betekent dat 
vakmannen tijdens een plaatsbezoek de belangrijkste onderdelen van de gebouwen 
(dak, ramen, verwarming, enz.) bekijken en er een conditiestaat aan toekennen. 
Op basis van deze gegevens – welke onderdelen zijn er en in welke staat zijn 
ze – wordt vervolgens een meerjarig onderhoudsplan uitgetekend dat aangeeft 
wanneer grote investeringen nodig zullen zijn, zoals de vervanging van een dak, de 
plaatsing van een nieuwe cv-ketel enz. In 2010 worden de resultaten aangeleverd 
en voert Patrimoniumonderhoud ze in in Planon, de gebouwbeheerssoftware 
waar ook Musea en Erfgoed Antwerpen toegang toe heeft. Dit is uiteraard zeer 
waardevolle informatie voor de verdeling van het jaarlijks beschikbare budget voor 
onderhouds- en aanpassingswerken.

In 2009 werden de exploitatiekosten van het toekomstige MAS in detail bere-
kend. Voor Red Star Line zal deze oefening in 2010 worden gedaan.

ExPloITATIEkoSTEn 2009 Bedrag in euro

SCHOONMAAK 1.017.512

NUTSVOORZIENINGEN GeGevens noG niet beschikbaar

EIGENAARSONDERHOUD GeGevens noG niet beschikbaar

Isabel Van de Velde

MAS © Foto: Bart Huysmans
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bewaren

– Conservatie
Om een zo correct mogelijk beeld te krijgen van de toestand van 
de collecties werd besloten een ‘handleiding’ op te stellen die kan 
worden gebruikt bij het beoordelen van de objecten. Er werd per 
materiaaldiscipline een werktabel gemaakt waarin de conditie en de 
mogelijke schade ingedeeld worden in de categorieën Goed, Redelijk, 
Matig en Slecht. Als aanvulling werd ook een lijst gemaakt met foto’s 
die de soorten schade verduidelijken, en een lijst met specifieke 
vakterminologie zodat iedereen voor een bepaalde schade dezelfde 
term kan gebruiken. Door deze tabellen per materiaal op te stellen is 
een complex samengesteld object, zoals een scheepsmodel, gemak-
kelijker in overzichtelijke stukjes te ontleden. Momenteel zijn er 
schadetabellen opgemaakt voor de disciplines Schilderijen, Textiel, 
Boek en Papier, Schepen, Scheepsmodellen, Polychromie, Hout en 
Visuele media. Na een voorlopige evaluatie kunnen we stellen dat 
het werken met de opgestelde tabellen na wat oefenen leidt tot een 
betere inschatting van de toestand van een object. De vastgestelde 
schade wordt dankzij de terminologielijsten ook correcter omschre-
ven. Prioritair wordt deze werkwijze toegepast bij alle objecten die 
voor het MAS worden geselecteerd.

–
collEcTIEbElEId

Nieuwe compactus en opbergrekken in het Hessenhuis-depot © Foto:Marina Christiaens
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Naast het vele conservatiewerk in eigen beheer werd in 2009 een groot aantal objec-
ten in externe restauratieateliers geconserveerd. Zo werden onder meer de volgende 
belangrijke voorwerpen behandeld: een 18de-eeuwse draagstoel met lederbekle-
ding en fluwelen binnenbekleding; een grote deurvoorhang van een Turkse moskee 
(eerste helft 20ste eeuw), met veel vast te leggen losse draadjes en borduurwerk; 
de aardglobe van Plancius (1552 -1622) die door een metaalrestaurator zeer nauw-
keurig werd behandeld; een unieke boomstamkoffer uit de 13de/14de eeuw. Deze 
objecten zullen in het MAS te zien zijn.

– Voorbereiding verhuizing MAS-collecties
In 2009 is zeer veel voorbereidingswerk verricht voor de verhuizing van de collec-
ties van het Nationaal Scheepvaartmuseum, Volkskundemuseum en Etnografisch 
Museum naar het MAS en de verschillende depotruimten. In functie daarvan werd 
een lastenboek opgesteld waarvoor moest worden opgegeven welke objecten naar 
welke locatie zouden gaan (MAS-opstelling, MAS-kijkdepot, Hessenhuis-depot, 
Centraal Museum Depot) en werden speciale criteria voor de verpakking uitge-
werkt. Er werd een onderscheid gemaakt tussen wat in eigen beheer kan worden 
ingepakt en wat door de te selecteren kunsttransportfirma zal worden gedaan.
Een zeer groot deel van de maritieme, volkskundige en etnografische col-
lecties werd in speciaal museumfoam en stapelbare opbergbakken verpakt. 

Het transitdepot in het vroegere MAS | Nationaal Scheepvaartmuseum © Foto: Annelies De MeyTe relaxeren boek © Foto: Hanne Moris
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Er werden ook framekisten van verschillende formaten gemaakt om de scheeps-
modellen, die op een grondplaat zijn geplaatst, te transporteren, alsook een serie 
kisten om de objecten in het depot van het voormalige Etnografisch Museum, zo-
als textiel op rollen en speren, te transporten en (tijdelijk) te stockeren.
Objecten en dozen werden voorzien van barcodelabels om via scanning het trans-
port en de herplaatsing vlot te laten verlopen. De firma Adlib ontwikkelde voor 
ons een ‘verhuismodule’ die werkt met gesofisticeerde draadloze barcodescanners 
en het mogelijk maakt om automatisch objecten aan verpakkingen te koppelen, 
verpakkingen onderling hiërarchisch te linken, en objecten en verpakkingen een 
nieuwe standplaats te geven.

Elsje Janssen

registreren

– Objectregistratie en de MAS-uitdaging
Essentieel om collecties te kennen, te ontsluiten en voor een ruim publiek ter 
beschikking te stellen is de objectregistratie. De laatste jaren besteedde het team 
collectieregistratoren van Musea en Erfgoed Antwerpen hier bijzondere aandacht 
aan. Terwijl enkele decennia terug registreren een titanenwerk was, worden van-
daag alle gegevens over een object in een digitale databank geplaatst. Hiervoor 
wordt gebruikgemaakt van Adlib Museum, een databank die ontworpen is voor 
collectie- en informatiebeheer in musea. Uitgebreide zoekmogelijkheden, over-
zichtelijke tabbladen en gebruiksvriendelijke menu’s… zorgen ervoor dat het 
registreren vlot en efficiënt verloopt. Doordat de data verspreid worden over ver-
schillende servers en er frequent back-ups worden genomen, is ook de veiligheid 
gegarandeerd.
Alle musea beschikken over een gespecialiseerde medewerker (deeltijds) voor het 
invoeren van de objecten in de databank. Het team collectieregistratoren van Col-
lectiebeleid staat in voor de opleiding en begeleiding van de medewerkers en het 
algemeen onderhoud van de databank. Maandelijks wordt op een overkoepelende 
MNE-vergadering informatie uitgewisseld en wordt de werking bijgestuurd.
 
De verhuizing naar het MAS zorgt voor nieuwe uitdagingen binnen de digitale 
registratie. Hoewel Adlib Museum het mogelijk maakt om de beweging van een 
collectie te registreren via de bruikleen- en de tentoonstellingsmodule, is het regis-
tratiesysteem niet voorzien op zo’n grootschalige operatie. Het is echter mogelijk 
om aan de hand van Adlib Designer de databank te kneden naar de eigen behoef-
ten: door de aanmaak van nieuwe velden, de creatie van nieuwe zoekingangen, het 
herschikken van de bestaande lay-out en het toevoegen van tabbladen kan men 
Adlib Museum zo omvormen dat de databank de verhuizing zo goed mogelijk 
ondersteunt.
Een belangrijke toevoeging aan Adlib Museum is de creatie van een nieuw tabblad 
waarop alle velden met betrekking tot de verhuizing verzameld zijn. Ze zijn op te 
delen in vier categorieën:

19de-eeuwse apotheek met barcodelabels aan alle potjes en flesjes © Foto: Bart Huysmans
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een verzameling van bestaande velden van de basisregistratie voor de identifica-•	
tie van het object (afmetingen, materiaal…);
de vraag of een object gerestaureerd of behandeld moet worden voor het naar •	
zijn nieuwe locatie getransporteerd wordt;
nieuw aangemaakte velden maken het mogelijk om objecten te selecteren die in •	
de permanente opstelling van het MAS worden opgenomen;
een laatste categorie van velden refereert aan de wijze waarop het object op zijn •	
nieuwe locatie wordt gepresenteerd.

– De registratie in de praktijk
In 2009 werd het team versterkt voor een speciale inhaaloperatie van de MAS-
collecties en werden enkele collectieregistratoren tijdelijk aangeworven. Nieuwe 
registraties werden uitgevoerd en ontbrekende gegevens aangevuld:

in het MAS | Volkskundemuseum: de houtkelders I-IV en VI, glas, koper, cera-•	
miek, prenten en albums, de tinkast, wijwatervaatjes, heiligenbeelden en stolp-
beelden, reliekschrijntjes, wandelstokken en de drogisterij;
in het MAS | Nationaal Scheepvaartmuseum: de vaste opstelling, alle depotkas-•	
ten, schilderijen en lantaarns;
in het MAS | Etnografisch Museum: de Turkijekelder en de hele vaste opstelling.•	

Vanwege een gebrek aan internettoegangen in vele depotruimtes en de aanvanke-
lijk beperkte ervaring van de nieuwe collega’s werd gekozen voor een individuele 
registratie in een Excel-sjabloon. De sjablonen werden in de depotruimtes bij de 
objecten ingevuld door een van de registratoren, vervolgens nagekeken en opge-
schoond, en ten slotte geïmporteerd in de Adlib-database. Eventuele problemen 
die na import of het labelen opdoken werden op dezelfde manier aan de betrok-
ken registrator toegewezen. Met de vrijwilligers en museummedewerkers werd op 
dezelfde manier gewerkt.

– Beeldregistratie
De beeldbank van MNE (www.collectie.Antwerpen.be), opgestart in oktober 
2007, is een gestadig groeiend succes. Hier kunnen na betaling afbeeldingen 
in hoge resolutie gedownload worden. Door de vereenvoudiging van de admi-
nistratie kwam er meer nuttige tijd vrij voor het maken van nieuwe opnames. 

Om de continue instroom van nieuwe afbeeldingen te verzekeren wordt jaarlijks 
een nieuwe selectie van collectiestukken opgevraagd in de verschillende musea en 
erfgoedinstellingen.

– Opnames en beeldkroniek
Ondertussen werd de verhuizing van de volkskundige, etnografische en maritieme 
collectiestukken van het MAS voorbereid. Van deze activiteiten maakte de dienst 
gebruik om collectiestukken te fotograferen die vanwege hun opstelling voordien 
niet gefotografeerd konden worden. Dit was een unieke gelegenheid om in het 
vroegere Nationaal Scheepvaartmuseum opnames te maken van de grote scheeps-
modellen. Prioritair is ook het fotograferen van de objecten die later in de MAS-
opstelling aan bod komen. En intussen stelt men een beeldkroniek op die het ver-
haal vertelt van The Making of the MAS…

Dirk Aerts

Cijfers Collectiebeleid/Behoud en Beheer (bewaren en registreren)

bEwArEn

2005 2006 2007 2008 2009

kunsttransport 

INTERN (AANTAL OBJECTEN) 574 3062 731 12.651 797

ExTERN (AANTAL OBJECTEN) 194 499 302 270 102

restauratieatelier papier interne 
tentoonstellingen/presentaties

CONDITIERAPPORTEN - 334 132 227 223

BOEKENSTEUNEN 223 130 184 81 -

MONTAGE INLIJSTING 184 163 341 645 223

restauratieatelier papier externe 
bruiklenen

CONDITIERAPPORTEN 157 227 190 15 96

BOEKENSTEUN 54 24 23 19 120

MONTAGE INLIJSTING 39 234 173 162 104
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bEwArEn

2005 2006 2007 2008 2009

boekbinderij

WIRE O (RINGEN) 1300 5290 1842 1755 310

INBINDEN LEDER EN KUNSTLEDER 140 410 474 490 3*

VERGULDEN 140 410 474 499 649

DOZEN 3 179 70 382 317

MAPPEN MET LINTEN - 400 1325 325 1175

KIEZERSLIJSTEN - 1200 1113 - 1697

restauratieatelier schilderijen

CONSERVATIE/RESTAURATIE SCHILDERIJEN 44 27 12 40 9

OPPERVLAKTEREINIGING SCHILDERIJEN - - - - 147

CONTROLE EN OPMAAK CONDITIERAPPORTEN - - - - 148

conservatie/restauratie scheepsmodellen 16 11 10 18 -*

conservatie/restauratie boten 12 7 37 12 5

rEgISTrErEn

NIEUWE REGISTRATIES 16.011 24.709 17.662 51.922 30.088

AANGEVULDE EN VERBETERDE REGISTRATIES 
(INDIVIDUEEL EN BULK)

- - 117.698 124.914 277.987

beeldregistratie

OPDRACHTEN 145 146 147 49 86

OPNAMES* EN GELEVERDE BEELDEN 1059 1396 1847 499 3648*

De cijfers in bovenstaande tabel betreffen werkzaamheden uitgevoerd in eigen beheer.

* Toelichting bij enkele cijfers
Boekbinderij: •	 de scherpe daling van de cijfers ‘inbinden leder en kunstleder’ zijn te wijten aan 
een langdurige ziekte en oppensioenstelling van een medewerker.
Conservatie/restauratie scheepsmodellen: •	 door uitbesteding en werkzaamheden i.f.v. verhui-
zing collecties MAS.
Beeldregistratie, opnames: •	 meer opnames wegens minder administratief werk door gebruik 
van de beeldbank.

cIJFErS VoorbErEIdIng VErhuIzIng MAS-collEcTIES 2009

AANBRENGEN BARCODELABELS 25.500

OPNAMES FOTO’S I.F.V. MAS 5.970

CONTROLE TOESTAND OBJECTEN 365

REINIGEN, CONSERVATIE/RESTAURATIE VAN OBJECTEN 3.753

VERPAKKEN OBJECTEN 58.361

MAKEN KISTEN VOOR TRANSPORT 90

AANMAKEN BODEMPLATEN VOOR TRANSPORT SCHEEPSMODELLEN 480

De cijfer in bovenstaande tabel betreffen werkzaamheden uitgevoerd in eigen beheer, door mede-
werkers Collectiebeleid én MAS-medewerkers.

bEwArEn

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004

MATERIAAL 
RESTAURATIES 
EN BEHOUD

197.509,45 441.872,25 267.762,59 148.743,79 227.812,14 169.241,22

ERELONEN
RESTAURATIES

266.067,65 159.240,32 155.631,88 186.840,05 308.096,71 230.024,58

TOTAAL BOEK-
JAAR 463.577,10 601.112,57 423.394,47 335.583,84 535.908,85 399.265,80
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Verwerven 

VErwErVEn

31/12/2009 31/12/2008 21/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

KUNSTAANKOPEN 571.653,45 415.738,07 666.586,95 530.404,81 437.162,25 740.046,95 636.816,28

EHC 237.851,64 252.443,59 246.763,64 217.504,81 214.543,87 0,00 0,00

TOTAAL BOEKJAAR 809.505,09 668.181,66 913.350,59 747.909,62 651.706,12 740.046,95 636.816,28

Deze cijfers zijn een uittreksel uit de resultatenrekening 
pagina 19.

– Musea en Erfgoed Antwerpen deden in 2009 volgende aankopen
• Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet
Peiser, K.: 4 croquis au crayon gras noir; Van Immerseel, F.: De 
olewagen sage; Van Raemdonck, G.: 62 schetsen, tekeningen en 
stripfragmenten
Drie oude drukken: 1) Sacrae litaniae variae, cum brevi piaque quo-
tidiana exercitatione. Antverpiae: ex officina Plantiniana Balthasaris 
Moreti, 1636; 2) Officium Beatae Mariae Virginis, nuper reforma-
tum, & Pii V. pont. max. jussu editum. Antverpiae: Ex typographia 
Plantiniana apud viduam Balthasaris Moreti, 1700; 3) Pontificale 
Romanum Clementis VIII primum, nunc denuo Urbani papae VIII 
auctoritate recognitum. Clemens VIII [Paus]. Antverpiae: Ex typo-
graphia Plantiniana apud viduam Balthasaris Moreti, 1707
Twee oude drukken: 1) Missale Romanum, ex decreto sacrosancti 
concilii Tridentini restitutum. Antverpiae: ex officina Plantini-
ana, apud Balthasarem Moretum, & viduam Joannis Moreti, & Jo. 
Meursium, 1621; 2) Breviarium Romanum ex decreto sacrosancti 
concilii Tridentini restitutum. Pars hiemalis. Antverpiae: ex offi-
cina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1630
Twee oude drukken: 1) Breviarium Romanum ex decreto sacro-
sancti concilii Tridentini restitutum. Antverpiae: Ex typographia 
Plantiniana, 1724; 2) Missale Romanum ex decreto sacrosancti 
concilii Tridentini restitutum. Antverpiae: Ex architypographia 
Plantiniana, 1765
Zeven oude drukken: 1) Octavarium Romanum, lectiones II et III 
nocturni complectens. Antverpiae: ex officina Plantiniana, 1628; 
2) Octavarium Romanum, a sacra rituum congregatione ad usum 
totius orbis ecclesiarum approbatum. Antverpiae: ex officina Plan-

tiniana Balthasaris Moreti, 1661; 3) Cantuale ordinis ff. eremita-
rum sancti patris Augustini. Antverpiae: ex typographia Plantini-
ana Balthasaris Moreti, 1695; 4) Pontificale Romanum Clementis 
VIII primum, nunc denuo Urbani papae VIII auctoritate recogni-
tum. Clemens VIII [Paus]. Antverpiae: Ex typographia Plantiniana 
apud viduam Balthasaris Moreti, 1707; 5) Officium hebdomadae 
sanctae secundùm missale & breviarium Romanum, Pii V pont. 
max. jussu editum, Clementis VIII & Urbani VIII auctoritate re-
cognitum. Antverpiae: Ex typographia Plantiniana, 1721; 6) Of-
ficia nova in breviario Romano ex mandato Rom. pontt. Alexandri 
VII Clementis IX et X et Innocentii XI apposita. Antverpiae: ex of-
ficina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1690; samen met Officia pro-
pria sanctorum canonicis regularibus s. Augustini, congregationis 
Windesemensis. S.l.: s.n., [c.1700].; 7) Processionale pro ecclesiis 
ruralibus ritibus Romanae ecclesiae accommodatum, responsoria, 
hymnos, antiphonas, psalmos, aliaque in processionibus dicenda 
complectens. Antverpiae: ex architypographia Plantiniana, 1795
Vijf oude drukken: 1) Officium hebdomadae sanctae secundùm Mis-
sale et Breviarium Romanum. Antverpiae: ex officina Plantiniana 
Balthasaris Moreti, 1663; 2) Officium et missa in festo et per octa-
vam Corporis Christi. Antverpiae: Ex architypographia Plantiniana, 
1756; 3) Officium in festo nativitatis Domini, et festorum infra oc-
tavam occurrentium, usque ad primas vesperas epiphaniae Domini. 
Antverpiae: Ex architypographia Plantiniana, 1759; 4) Officium in 
Epiphania Domini, et per totam octavam. Antverpiae : Ex architypo-
graphia Plantiniana, 1760; 5) Officium in festo et per octavam Pen-
tecostes. Antverpiae: Ex architypographia Plantiniana, 1760
Corbet, Algemene Muziekencyclopedie

L. Guicciardini, Description de touts les Pais-Bas, Plantijn 1582
Convoluut met zes stukken
Cornelius Valerius, In universam benedicendi rationem tabula, 
summam artis rhetoricae complectens - Recognita & emendatius 
excusa - Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1585
Handgeschreven quitantie van Jan I Moretus, 1585
Proverbia Salomonis, Ecclesiastes, et Cantica canticorum. Liber sa-
pientiae. Ecclesiasticus, Antverpiae: ex Officina Plantiniana, apud 
viduam, & Joannem Moretum, 1591
Ludovicus Granatensis, Conciones de tempore et sanctis ... tomus 
primus. Antverpiae: ex Officina Plantiniana, apud Joannem More-
tum, 1597
Henricus Culens, Jubilei veteris Hebraeorum et novi Christia-
norum collatio,. Antverpiae: ex officina Plantiniana, apud Balt-
hasarem & Joannem Moretos, 1617
Erycius Puteanus, Lipsiomnema anniversarium, sive Justi Lipsi 
V.C. laudatio funebris, Jan Moretum, 1607
Twee aquarellen van Jan Vanriet, 1 tekening van Jan Cockx, 1 te-
kening van Jos Leonard, 1 tekening van Walter Vaes, 1 monotypie 
van André Goezu, 17de eeuwse kaart van Antwerpen uitgegeven 
door Visscher, 1 prent van J. Basire (18de eeuw), Antwerpen, 3 
prenten van O.L.Vrouw kathedraal Antwerpen
Adriaan Collaert, O.L.Vrouw ten trooste tot Vilvorden, koper-
gravure; Jozef Peeters, Abstracte compositie, lino; Stan Van Offel, 
Alphabet macabre, 1925; Henri Van Straten, Pierrot, tekening; 
Margot Weemaes, Jeunesse, 1938, 10 burijngravures
Marc Van De Wiele: oude druk: Cicero: Epistolae familiares, 1565
Serie: Het verhaal van onze Planeet Aarde (5 prenten); Serie: Re-
naert de Vos (3 prenten)
Gitte Le Bruyn, 2 houtsneden, zonder titel (1ste prijs Frans Dille 
2009)
Jan Vissers: 3 etsen, zonder titel (2de prijs Frans Dille 2009)
Koenraad Claes: 2 litho’s, Rear Window 1 en Rear Window 5; 
boek met litho’s, Rear Window 6 (zeer eervolle vermelding Prijs 
Frans Dille 2009)
Diederik Vlaeyen: 2 heliogravures met chine collé, Ineptitude II en 
Ineptitude III (eervolle vermelding Prijs Frans Dille 2009)
Andy Wauman: suite van 3 prenten ‘Deserter’, ‘Ideal’, ‘Scar’, 2006 
en prent ‘Scar’, 2008
Zeefdruk van Bruneau ‘Mad as a hatter’ 1991; litho van Paul Mara 
‘Landschap’; map met 10 litho’s van Paul Van Hoeydonck ‘Kosmo 
Notes’; kleurenlitho van Dan Van Severen
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Bundel van 30 ingekleurde pentekeningen van Antwerpse kerken 
en kloosters
2 grote tekeningen van Panamarenko in kader, Brazil, 2004 en Pa-
paver, 2002
Oude druk Guillaume des Atelz, Enconium Galliae Belgicae Chris-
tophorus Plantinus 1559
Puteanus Erycius - lipsiomnema anniversarium, sive lusti lipsii V.

• Middelheimmuseum
Benjamin Verdonck, Zonder titel, 2008
Chris Burden, Beam Drop, Antwerp
Lawrence Weiner, Water finds its own level
Lode Geens, map met 8 multiples - A4 derde editie
John Körmeling, inkompaviljoen (kant ziekenhuis) (1ste schijf fase 2)

• Museum aan de Stroom
Replica Boeddha beeld: Seokguram Grotto

• MAS|Etnografisch museum
Collectie van 13 stuks textiel uit Guatemala
Schilderij ‘Aartsengel’ School van Cuzco (Perú)
Aankoop textielen: Llijlla, hoeden, poncho, chuspa, wol, spinklos-
sen, weefgetouwen, kostuum man, kostuum vrouw, inkuña, fajas 
en textielen
Veldwerkcollectie textiel, Bolivia en Peru

• MAS|Nationaal Scheepvaart museum
Panamarenko, ‘Donnariet’, 2003, Object-Multiple
Panamarenko, ‘Donnariet’ 2003, zeefdruk
Telefoonhoorn van voor eerste wereldoorlog

• Red Star Line
Een 2de klasse Red Star Line Antwerpen bagagekoffer
Originele RSL-lithografie van H. Cassiers
Twee originele RSL-waaiers
Red Star Line officer’s dark blue wool uniform jacket with gilt RSL 
uniform buttons, matching uniform trousers and wooden suit han-
ger, Red Star Line SS Belgenland German silver gimbled electric 
table lamp with original shade
Red Star Line ‘Belgenland’ reiskoffer

• Letterenhuis
Plakboek Theodoor Verstraete
Brieven en kaartjes A. Manteau aan A. Waldrecht + foto’s H. de 
Coninck
Typoscript J.M. Berckmans ‘Geschiedenis van de revolutie’
Portretten M. Bayar en G. van Hoof door L. Bertels
Een verzameling handschriften van L.P. Boon over het schildersbe-
drijf en correspondentie over de publicatie ervan
Het archief van de dichteres Blanka Gyselen en de Blanka Gyselen-
papieren van An Martens
Pakket brieven, foto’s en documentatie Lode Ontrop, Tilla Ontrop, 
Fam. De Groote-Ontrop
Ingekaderde tekening Jan Burssens (portret nonkel Gaston)
Literair archief van John Bel (handschriften en documenten)
Verzameling handschirften van Gust Gils, opgedragen aan Yeti 
Nuytemans
Pakket brieven aan Willem Roggeman en het tijdschrift Kentering
Pakket brieven en handschriften Gaston Burssens en echtgenote 
Roger van de Velde aan zoon Max
Archivalia en documentatie van Robert Snoeck over Paul van Os-
taijen
Handschriftenarchief Gerard Walschap (artikelen, lezingen, es-
says… )
Zakelijk archief en correspondentie van Willem Elsschot
Verzameling handschriften van Claude Krijgelmans en Roger van 
de Velde
Pakket brieven aan de schrijver John Gheeraert (1936-2009)
Documentair materiaal ivm dichter L. Fierens
Schilderij van Paul Snoek ‘Het wordt voorwaar een mooie winter’ 
(1977)
Pakket documentatie en foto’s Vlaamse auteurs verzameld door J. 
Bel
Pakket literaire briefwisseling Paul de Vree aan Herman Uytter-
spot
Monochroom paneel gedicht Birds in a cage (B. Klein & J. Verhey-
en) + 180 foto’s bezit E. de Bom
Handschrift Gaston Burssens, ‘French en andere Cancan’
Pakket brieven gericht aan de schrijver Raymond Brulez (1895-
1972) i.v.m. de tijdschriften ‘t Fonteintje en Forum
Pakket brieven van de schrijfster Anna Martens (1894-1983)  

• Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Den Eerlycken Pluck-vogel
Drie boeken van de 18de en 19de eeuw uit de religieuze sfeer, twee 
dozen met boeken over verschillende onderwerpen uit de 19de 
eeuw, 38 werken, met onder andere 18de eeuwe schoolboeken
Decem et sex satyrae. Cum annotatiunculis, brevis commentarii 
vice in marginibus adiectis. Antwerp, in aedibus Ioannis Steelsius
Flores Bibliorum sive Loci communes - Antwerpen: Steels, 1567; 
Annales de Flandres / Pierre d’Oudegherst. - Gent: de Goesin, 
1789; Buccolica / Vergilius - Antwerpen: Hillen, 1540
Relacion de lo sucedido en Flandes desde que entraron en los esta-
dos obedientes a su magestad Catolica, los exercitos de Francia, y 
Olanda este año de mil y seiscientos en treintay cinco; Efetos de la 
armas españolas del Rey Catolico neustro señor, en Flandes, con-
tra los exercitos de Francia, y Olanda, en la campaña, deste año de 
1638
Dit is die rechte conste om alderhande wateren te distilleren. Facsi-
mile Gent, 1976; Peter van Elsacker, Specimen medicio-practicum 
…Antwerpen, 1774
Het leeven van de allerheyligste … maget … Maria; Ribadeneira, 
Het leeven ons heere Jesu-Christi; Vander Linden, Heerlycke ende 
gheluckige reyse; Histoire joyeuse et recréative de Tiel-Ulespiegle; 
Rituale romanum contractum & abbreviatum; Gualdo Priorato, 
Teatro del Belgio; Lanspergius, Divini amoris pharetra; Valerius 
Maximus, Dictorum factorumque memrabilium; Een corte oef-
feninghe; Figuera, Suma espiritual; Junius, Thuys der wijsheyt; 
Niermberg, De adoratione in spiritu et veritate; Treur-spel aller 
treur-speelen; Nadal, Annotationes et meditationes in Evangelia
Leven van de H. maghet Odrada; 5 werkjes van leden van de Con-
gregatie van Windesheim
Den kleynen engel-geleyder; Een schoone historie van de twee 
gebroeders Valentyn en Oursson; Vander Linden, Jan. Heerlyke 
ende gelukkige reyze; Genoels, Abraham. Den waeren sleutel tot 
ontsluitinge van de Gulde Poorte der Mathesis; Salmeron, Alphon-
sus. Sermones in parabolas evangelicas; Seneca. Tragoediae; Alva-
res de Paz, Jacobus. Besloten hof; Carmessonius, Joannes. Vita S. 
petri Thomae; Duretius, Quintinus. Rhetorum collegi S. Adriana; 
Verhael wegens den inval van den Persiaanschen Schach; Cuperus, 
Guilielmus. Dissertatio de Guzmanico S. Dominici stemmate; Ad-
vies ofte rescriptie gedient van wegens Jor. Cornelius Joannes Maria 
van den Brande
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Dobbel cabinet der wysheyd (Antwerpen: Thys, 19de eeuw)
Jan van der Linden, Het wederkeeren (Antwerpen: Jacobs, 1696)
David Cock, De cyfer-konst (Antwerpen: de Marcour, 18de eeuw)
Orlandus Lassus, Cantionum sacrarum flosculi (Antwerpen: Phale-
sius, 1607)
Appolodorus van Athene, Bibliothecès (Antwerpen: Silvius, 
1565)
Pedro Mexia, Silva de varia lecion (Antwerpen: Nutius, 1603)
St. Johannes Chrysostomus, Homilia de orando Dei (Antwerpen: 
Thieullier, 1699)
Balduinus Junius, Conciones super Evangelia dominicalia (Antwer-
pen: Nutius, 1610-1611)

– Musea en Erfgoed Antwerpen ontvingen in 2009 volgende 
schenkingen:

• Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet
Veertien prenten ‘Red letters’. Dhr. P. Lazarov, Groningen (NL)
Woodblock en print by Peter Lazarov. Greencat Gallery, Sofia 
(Bulgarije)
Twee prenten: 1) 4’me Fête Flamande door J.P. Le Bas naar D. Te-
niers; 2) Vue d’Anvers ou Vue de Flandre door J.P. Le Bas naar D. 
Teniers. Dhr. en mevr. Cieters, Temse
Naukeurige beschrijving van Asia behelsende de gewesten van 
gansch Syrien en palestyn of Heilige Lant, Amsterdam, Jacob van 
Meurs, 1677. Dhr. Paul Nollet, Deurne
Bibliofiele uitgave ‘Een andere avant-garde, documenten uit het 
archief van galerie De Zwarte Panter (1968-2008)’, met één hand-
gekleurde ets van Fred Bervoets, nr. XIV/XV en de originele koper-
plaat. Dhr. Adriaan Raemdonck
Aquarel van de hand van Freddy De Vierman uit 2008. Dhr. Freddy 
De Vierman
Vier lino’s van de hand van Camiel Van Breedam. Dhr. Camiel Van 
Breedam
Kunstenaarsboek ‘520’ van de hand van Sylvie Janssens de Bistho-
ven, oplagenummer 25/300. Mevr. Sylvie Janssens de Bisthoven
Fotonegatieven van de roetafdrukken van de stempelcollectie van 
het Museum Plantin-Moretus. Dhr. H. Vervliet, Antwerpen
Ceremonial des religieuses de S. Ursule; Anvers, [Moretus, Baltasar 
II], 1664. Dhr. Marc Goetinck, Brugge
Drie titelbladen uit oude drukken:1) Lipsius, J.: Epistolarum Selec-
tarum Centuria Tertia ad Belgas, Antwerpen, Ex Officina Plantinia-
na, 1605 2) Titelmannus, F. : Hasselensis Naturalis … De Conside-
ratione rerum Naturalium, Libri XII, Leuven, 1566) Novellae Co; 

Ordonnantie: Statuten, articulen, ende pointen, gheadviseert ende 
gheaccordeert die …sullen moeten onderhouden wesen van alle de 
ghene die in deze druckerye, ghenaemt den Gulden Passer, sullen 
willen hanteren, [Plantin, 1563]
Catalogus: I centenario da autonomia dos Açores (1895-1995)
Catalogus: Tipografia Portuguesa
Catalogus: Literatura de Viagens e Literaturas Insulares; A Escrita 
da Historia nos Açores: Mostra Documental e Bibliografica; 
Catalogus: Prémio Nobel da Literatura: Laureades Franceses
Catalogus: Algumas Aspécies de Maior Valor Bibliografico da Bi-
blioteca Publica de Ponta Delgada
Catalogus: Teofilo Braga, 1843-1924; Ponta Delgada: De solitario 
ermo a afamade cidade; Poesias de Sa de Miranda e Rimas de Luis 
de Camoes; Inventario da Correspondência de José do Canto exis-
tente na sua Livraria; Rotero dos Museus dos Acores; Catalogus: 
Museo Carlos Machado: Nucléo de Arte Sacra. Dr. Carlos Guilher-
me Riley Biblioteca Publica e Arquivo Regional de Ponta Delgada 
Largo do Colégio, Açores, Portugal
Bibliotheca Hulthemiana, 6 v., Gand, 1836-1837. Dhr. Rik Van 
Daele, Lokeren
Leonarudus Lessius: Consultationis de religione appendix, Antver-
piae, ex officina Plantiniana …, 1610; Seneca: Tragoediae, Leiden, 
ex officina Plantiniana Raphelengii, 1612; Boek: Exposition exacte 
du tabeaux anatomique en tailles-douces des différentes parties du 
corps humain, Etienne Charpentier, graveur anatomique, Paris, 
1758; Boek: Max Rooses: Rubens’ leven en werken, Amsterdam, 
1903; Oorkonde: ‘Gouden Jubelfeest van de heer J.B. Goyvaerts 
…, 21 april 1898, Gedrukt ter Plantijnsche drukkerij door J.-E. 
Buschmann, wensen anoniem te blijven

• Middelheimmuseum
Bronzen beeld ‘La Cracheuse’ van Ianchelevici: schenker wenst 
anoniem te blijven

• Museum aan de Stroom
Atea erfgoed verzameling. Vrienden van het Atea Museum
Scheepsmodel van het containerschip MSC Beatrice. MSC

• MAS|Etnografisch museum
Collectie Oceanië. Dhr. Christian Spinelli, Costa Rica
Reisalbums Congo, Rwanda, Burundi van Adolf Melchior, (1956). 
Mevr. Helena Bussers

Yoert wandversiering (Kirgisztan), wandversiering (Kirgiztan), 
bruidsluier (Tadzjikistan). Dhr. Staf Daems
Schaar en val van de Ghrib, etnografische films Ghrib, Tunesië. 
Dhr. Jean Pierre Rossie
Collectie Wayang Golek marionnetten uit Indonesië; collectie de-
coratief Afrikaans ivoorsnijwerk; Afrikaans miniatuurboogje en 
koker voor gifpijltjes; collectie ansichtkaarten Belgisch Congo; Ti-
cuna masker, Brazilië, voor educatieve ateliers; bronzen jain beeld 
Siddhapraima yantra; 3 volksprenten uit China: wensen anoniem 
te blijven

• MAS|Volkskundemuseum
Ingelijst gedicht; 2 feesttelegrammen; 7 kartonnen reclameborden 
jenever; 6 riemen van nachtwacht; 2 schoudertassen; 2 Belgische 
vlaggen; plaasteren hand; 564 gebruiksvoorwerpen en gereed-
schap als blaasbalg, vijzel, mal, blokschaaf, granaat, passer, sabel, 
onderdelen uniformkostuum, uithangbord, klarinet; 278 decora-
tieobjecten als ornament, beeld, prent, devotiekastje, tuinbeeld, 
buste, glas in loodraam, gebruiksvoorwerpen (9 apothekerspotten, 
2 luchters, 1 wenskaartje, 240 etiketten); decoratie: (8 aanden-
kingsborden, 1 ornament, 2 beeldjes, 1 vaas, 2 schelpen, maquette 
schip), religieus voorwerp(reliek); 4 fotoalbums, 63 orgelrollen, 5 
koffertjes, sieraden (1 halsketting, 1 hanger, 1 talisman); 3 stuks 
speelgoed; koperen huishoudelijke voorwerpen als kandelaars, 
lantarens, bellen, kranen, scheerbekken, pannen, kruiken, schoor-
steenversiering, vijzels, luchters, schuimspanen …; 
Glazen huishoudelijke voorwerpen als drinkglazen, kandelaars, 
zuigflessen, vazen, lampenkappen, vliegenvangers, flessen, kerst-
ballen …; metalen voorwerpen als medailles, klinken, toverlood, 
ornamenten, fotocamera, diaprojector, staanlamp …; keramische 
huishoudelijke voorwerpen als kruiken, vazen, eierdopjes …; hou-
ten voorwerpen als schaatsen, sierobjecten, dozen, scheepsmaquet-
te, speelgoed, wandklokken, koffer, muziekdoosje; bloemstuk-
ken, bruidsboeketten in was, siervogels, koningsvogels; religieuze 
voorwerpen als reliekhouder, kroontjes, kerststalbeeldjes, devotie-
kastjes, heiligenbeeld, kelk, wijwatersvat; foto’s, 12 gouachen, 3 
prenten, 2 affiches, schilderij van Opsinjoorke en van Lange Wap-
per; medisch materiaal als spuiten, medicijnpotjes, medicijnflesjes, 
thermometer, apothekerspotten: onbekend (regularisatie niet gere-
gistreerde stukken)
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• Museum Vleeshuis
Electrisch harmonium, Hohner, type Organa (ca. 1963). Missiona-
rissen van Afrika, Antwerpen

• Letterenhuis
Een boek met annotaties door Angèle Manteau: ‘Het eigenzinnige 
leven van Angèle Manteau’ door Greta Seghers. (1992). Dhr. Frans 
Redant, Antwerpen
Documentatie over diverse Vlaamse theatergezelschappen (KNS, 
NKT, e.a.), periode jaren 1960 en 1970. Dhr. Paul Snoeck, Deurne
Verzameling foto’s gemaakt door Gerald Dauphin in de club 
VECU, eind jaren 1970. Dhr. René Francken, Antwerpen
Een door Lucas Bertels getekend portret van de schrijver en histori-
cus Alex Vinck. Dhr. Lucas Bertels, Boom
Brieven, handschriften en gedrukte documentatie van de dich-
ter Wilfried Vancraeynest (1923-1979); documentatie over Stijn 
Streuvels, een foto van Guido Gezelle en een metalen plaquette met 
het portret van Hugo Verriest. Dhr. Paul Thiers, Kortrijk
Publicaties met aantekeningen en regieaanwijzingen van acteur en 
regisseur Fred Engelen (1912-1967); het theaterdagboek van En-
gelen; 4 brieven van Dom de Gruyter aan T. Balder en een brief van 
Joris Diels aan vader Cobbaut. Mevr. Tine Balder, Antwerpen
Brieven, gedrukte documentatie en knipsels over Georges Simenon 
en het ‘Hubert Lamposymposium’ (2001) en vier licentiaatsverhan-
delingen over het theater in Vlaanderen. Dhr. Rik Lanckrock, Gent
Verzameling handschriften en typoscripten van het literair werk 
voor de jeugd van Herman de Meulenaere (onder het pseudoniem 
Yan Gout); archief van de ‘Vereniging van Schrijvers voor de Jeugd’ 
(VSVJ), met brieven, handschriften over de periode 1945-1951. 
Dhr. Herman de Meulenaere, Kapellen
Pakket theaterteksten en documentatie van de auteur en criticus 
Wim van Gansbeke (1938-2008); pakket handschriften, typo-
scripten en een publicatie van de auteur Gerhard John. Erfgoedbi-
bliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen.
Typoscripten van Daniël van Ryssel: ‘Dagboek 2008’, ‘55 verge-
ten Gentse schrijvers’ en zijn in- en uitgaande correspondentie uit 
2008. Dhr. Daniël van Ryssel, Gent
Kunstwerk van Ann Schiltz: ‘Geborgen Letters’. Dhr. Ali Soykens, 
Berchem en dhr. Karl Vanspitaels, Berchem
Pakket briefwisseling van 76 Vlaamse auteurs aan de Nederlandse 
bibliograaf en neerlandicus Ronald Breugelmans. Dhr. André 
Swerts, Utrecht en dhr. Ronald Breugelmans, Leiden (NL)

Pakket handschriften van de Vlaamse dichter René de Clercq 
(1877-1932) en de eremedaille die schrijfster Virginie Loveling 
(1836-1923) in 1912 van de stad Gent ontving. Dhr. Pieter Vis, 
Houten (NL)
Persoonlijk archief van Ugo Verbeke (°1937, pseudoniem van Hugo 
Kaekebeke), met brieven, handschriften, gedrukte documenta-
tie, knipsels van zijn activiteiten als dichter, critcus en publicist. 
Dhr. Ugo Verbeke, Kapellen
Getekend portret van Wannes van de Velde (1937-2008) door 
Leonardo Torfs. Dhr. Leonardo Torfs, Antwerpen
Typoscript (in fotocopie) van de roman ‘Onvoltooid verleden’ van 
Hugo Claus en copie van handgeschreven fax (1997) van Claus 
aan Koen Clement, directeur van De Morgen. Dhr. Eric Bracke, 
Wetteren
Pakket foto’s, publicaties en een brief uit het archief van roman-
schrijfster Rose Gronon (1901-1979). Mevr.Vica Barthels, Deurne
Kleine affiche ter promotie van het tijdschrift ‘Het Overzicht’ 
(1921-1925), met een houtsnede van Victor Delhez (1901-1985). 
Dhr. Chris Rom, Antwerpen
Persoonlijke briefwisseling, getuigschriften, foto’s, tekeningen, 
typoscripten van hoogleraar en literatuurhistoricus Robert Foncke 
(1889-1975) en zijn echtgenote Jeanne Fanis en van hoogleraar en 
historicus Theo Luykx (1913-1977) en zijn echtgenote Elza Foncke. 
Mevr. J. Luykx, Laken
Verzameling typoscripten en publicaties van de schrijver Jozef de 
Ridder. Mevr. L. de Ridder, Wilrijk
Een geschilderd zelfportret van Pol Mara (1920-1998), vier teke-
ningen van de schrijver Patrick Conrad, briefwisseling van en aan 
Mara en handschriften van hem. Mevr. Maria Mara, Antwerpen
Handschriften, foto’s, gedrukte documentatie en iconografie van de 
toneelauteur en acteur Jos Gevers (1894-1977) en van zijn echtge-
note, actrice Jet Naessens (°1915). Mevr. Jet Naessens, Antwerpen
Archiefmateriaal (handschriften, knipsels, drukwerk, affiches) en 
een plaasteren beeld van de dichter Luuk Gruwez (Aanvulling bij 
vorige schenking). Dhr. Luuk Gruwez, Hasselt
Archief van de uitgeverij Houtekiet (vanaf 1991): briefwisseling, 
handschriften, contracten, boekhouding, knipsels, diskettes. Dhr. 
Leo de Haes, Uitgeverij Houtekiet, Antwerpen
Handschriften van August de Boeck: lied en pianowerk (Aanvul-
ling bij bestaand archief). Dhr. Emmanuel Geeurickx, Asse
Fotoalbum van de schrijver Filip de Pillecyn (1891-1962), met fa-
milie- en reisfoto’s, en een verzameling losse foto’s. Dhr. Jan Muys, 
Antwerpen

Brievenkopieboek met uitgaande briefwisseling van de schrijver 
Herman Teirlinck (1879-1967), periode 1901-1906, met brieven 
aan schrijvers en zakenrelaties. Dhr. Kris van Hemelrijck, conser-
vator Herman Teirlinckhuis, Beersel
Archivalia van de schrijver en essayist John Gheeraert (1939-2003): 
handschriften en typoscripten van drie werken en een persbundel. 
Mevr. J. Gheeraert, Bredene
Archivalia van de uitgeverij en literaire kring Zuid & Noord (peri-
ode 1992-2003), uit het persoonlijk archief van de dichter Raoul 
M. de Puydt. Dhr. Raoul M. de Puydt, Brussel
Archivalia van de dichteres Christina Guirlande: materiaal over 
haar literaire activiteiten in 2008, met typoscripten en drukwerk. 
Mevr. Christina Guirlande, Dendermonde-Grembergen
Verzameling met materiaal over de schrijver Lode Baekelmans 
(1879-1965), uit de papieren van mevr. Paula de Beule-Van 
Craenenbroeck: brieven, foto’s, drukwerk, knipsels. Mevr. Gerda 
Vanleene, Edegem
Archivalia van de vereniging voor vertalingen van literatuur Diapa-
son (periode 2000-2003), uit het archief van toenmalig voorzitter 
Axel Vandevenne: met 12 deeldossiers, o.a. met verslagen, boek-
houding. Dhr. Axel Vandevenne, Mechelen
Archivalia van en over de schrijver Minus van Looi (1892-1952, ps. 
van Benjamin Vandervoort): brieven, foto’s, drukwerk, knipsels. 
Mevr. N. Dils-Vandervoort, Schaarbeek
Reeks van 14 ingekleurde pentekeningen van de schrijver en teke-
naar Felix Timmermans (1886-1947), aangebracht in een nummer 
van het tijdschrift Vlaamsche Arbeid (1ste jg., 1905, nr. 1), opgedra-
gen aan Karel van den Oever. Dhr. Ignaas Dom, Till-Moyland (D)
Archief van schrijver en journalist Dirk Lauwaert (°1944), met 
brieven, handschriften, knipsels, drukwerk. Dhr. Dirk Lauwaert, 
Brussel
Archivalia van de schrijver Hugo Raes (°1929), met brieven, hand-
schriften, knipsels, drukwerk. (Aanvulling bij vorige overdracht.). 
Dhr. Sieg Raes, Kalmthout
Archief van de schrijver Ludwig Alene (1935-2007, ps. Van Walter 
Strobbe), met brieven, handschriften, knipsels, drukwerk. Mevr. 
An Strobbe, Gent
Archief van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur (NCJ) (re-
cente periode): briefwisseling, boekhouding, knipsels, drukwerk. 
Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, Antwerpen
Archivalia van dichter, essayist en hoogleraar Lieven Rens (1925-
1983): handschriften, typoscripten, drukwerk. Dhr. Jef Tegenbos, 
Universiteit Antwerpen
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Archiefmateriaal over het Karel van de Woestijne-project van de 
Marnixkring Grimbergen, Meise en Wemmel (1992), met brie-
ven, documenten, foto’s, tekeningen. Dhr. Wim Pas, Meise
Pakket brieven van de dichter Karel van de Woestijne (1878-1929) 
aan zijn zoon Paul en aan zijn familie. Dhr. Karel van de Woestijne, 
Herent
Archiefmateriaal van de dichter Eddy van Vliet (1942-2002) en van 
de literatuurhistoricus René F. Lissens (°1912). Dhr. Karel Peeters, 
Antwerpen
Archiefmateriaal van de dichter Prosper van Langendonck (1862-
1920) en de romancier Anton Bergmann (1835-1874), uit de verza-
meling van Omer van Audenhaege. Dhr. Dirk de Geest, Aarschot
Pakket tekeningen van Idel Ianchelevici (1909-1994), illustraties 
bij ‘Het werk van Publius Vergilius Maro. Vertaald door Anton van 
Wilderode’. (1978). Mevr. Helmi Veldhuijzen, Goudriaan (NL)
Twee muziekcomposities van Timothy J. Brown, op teksten van 
de dichters Paul van Ostaijen en Johan de Maegt. Dhr. Timothy J. 
Brown, Colorado (USA)
Tweedelig boek van Jules Persyn, ‘Hendrik Ibsen’ (1928), met 
handschriftelijke opdracht. Dhr. Jan Henry, Voorhout (NL)
Archiefmateriaal van de schrijver en uitgever Lode Opdebeek 
(1869-1930) en van zijn zonen Gabriël (1895-1979) en Hendrik 
Opdebeek. Mevr. Noëlle Opdebeek, Antwerpen
Pakket foto’s van de schrijver Marnix Gijsen (1899-1984) en van de 
schilder Jan Cox (1919-1980). Mevr. Helene Bussers, Antwerpen
Brieven van Harry Kümel en van Henry Miller aan de schilder Pol 
Mara (1920-1998). Mevr. Maria Mara, Antwerpen
Magneetband met opname van de schrijver Juul Bovée (1899-
1979). Dhr. en mevr. J. Van Deun-Bovée, Edegem
Archiefmateriaal van en over de boekhandelaar en literatuurhistori-
cus Jef Sprankenis (1943-2003), met brieven, gedrukte documen-
tatie, foto’s, publicaties. Dhr. Thijs Wierema, Amsterdam (NL)
Brief (1877) van Isidoor van Cauwenberghs jr. aan zijn vader, de 
dichter Isidoor van Cauwenberghs sr. Mevr. E. De Ferm-Van Herck, 
Mortsel
Verzameling foto’s van de uitvaart van Willem Elsschot (1960) en 
een pakket knipsels over Elsschot uit de papieren van Anna de Rid-
der. Dhr. Willem Dolphyn, Antwerpen
Archief van het poëzietijdschrift ‘De houten gong’ (1998-2003), 
met brieven, mails, faxen, handschriften en gedrukte documenta-
tie. Dhr. Bert Bevers, Antwerpen

Pakket handschriften en brieven van de dichteres Christine D’ haen 
(1923-2009), gericht aan de uitgever Ben Hosman. Een hand-
schrift van de dichter Karel van de Woestijne: ‘Approximations’. 
Dhr. Ben Hosman, Den Haag (NL)
Pakket brieven van de schrijver en theaterregisseur Anton van de 
Velde (1895-1983) aan zijn schoonbroer Jos de Klerk. Met het 
typoscript van het oratorium ‘Homo novus’ (1940), dhr. C. Van 
de Velde, Berchem en mevr. S. Van de Velde, Schoten, dhr. Rieks 
Swarte, Haarlem (NL)
Geschilderd portret van de dichter August van Cauwelaert (1885-
1945). Dhr. Rik van Cauwelaert, Brussel
Archief van de culturele en literaire vereniging ‘Kunstenaars voor 
de Jeugd’ (periode 2001-2009). Dhr. François Boni, Antwerpen
Bundel archiefmateriaal over de opvoering van ‘Dona Mirabella’ 
van Filip de Pillecyn, in 1962 door de Vlaamse afdeling van de Nor-
maalschool Karel Buls, Brussel, mevr. G. Van Straelen-Van Rintel, 
Brussel. Dhr. Luc Van den Briele, Mechelen
Kleurenlitho van kunstenaar en boekontwerper Gert Dooreman: 
‘De retoucheur’ (1996). Dhr. Geert Joris, Antwerpen
Archief van de ‘Vereniging van Auteurs en Vertalers’ (VAV) en het ar-
chief van het literaire tijdschrift Yang. Dhr. Hans Vandevoorde, Gent
Typoscript van de dichtbundel van Cees L. Kruithof: ‘Honderd 
gedichten van een man zonder toekomst’. Dhr. Cees L. Kruithof, 
Grimbergen
Drie CD-ROM’s met audio-opnamen van en over Willem Elsschot 
(1882-1960), dhr. Marc Renneman, Antwerpen
Handschrift van Willem Elsschot over Multatuli en verzameling 
brieven van en over Elsschot, o.m. van Adèle de Ridder. Dhr. Guido 
Tottée, Antwerpen
Reeks van 48 tekeningen van Alfred Ost (1884-1945) over de ‘Ant-
werpse feesten’. n.a.v. de opvoering van ‘De Leeuw van Vlaanderen’ 
op de Antwerpse Grote Markt. Dhr. Fernand Ost, Brussel
Publicaties van Daniël van Ryssel over Gentse schrijvers en een ver-
zameling knipsels over de kunstschilder Renaat Saey (1913-1996). 
Dhr. Daniël van Ryssel, Gent
Archivalia van de acteur Jo Dua (1925-1993) (foto’s, typoscripten, 
briefwisseling - aanvulling vorige schenking). Dhr. Frans Redant, 
Antwerpen
Verzameling van 65 theaterteksten van Tone Brulin. EHC, Ant-
werpen

Archivalia van Het Toneelhuis (documentatie, knipsels, foto’s, vi-
deo’s). Het Toneelhuis, Antwerpen
Archief van de politicus en publicist Herman Vos (1889-1952) met 
briefwisseling, handschriften, typoscripten, documentatie - aan-
vulling vorige schenking. Mevr. Els Caeckx-Vos, Antwerpen
Verzameling van ongeveer 400 affiches uit het archief van de Ant-
werpse kathedraal. Dhr. Jos van den Nieuwenhuizen, Antwerpen
Briefwisseling van Henri Gruyaert (periode eerste wereldoorlog) en 
van Marcel Gruyaert (periode jaren 1930 en tweede wereldoorlog) 
aan hun famillieleden. Dhr. Jan Gruyaert, Antwerpen
Verzameling van 800 cliché’s van foto’s van 22 schrijvers en kun-
stenaars, door fotograaf Ronald Minnaert. Dhr. Ronald Minnaert, 
Leest
Het gastenboek (1883-1932) van mevr. Elise Menzel Goldenberg, 
met opdrachten, herinneringen, muziekfragmenten, plastisch 
werk, handtekeningen van honderden bekende schrijvers en kun-
stenaars, waaronder talrijke wereldberoemde figuren. Aankoop 
gesponsord door ‘Dotatiefonds voor boek en letteren’ en ‘Centrum 
voor de studie van het Vlaamse Cultuurleven’

• Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Dertig speciale edities van het ‘Kempens Informatieblad’. Dhr. Jef 
Geys

Kempens informatieblad: speciale editie Oostende. Dhr. Jef Geys
Dit buiten talrijke andere schenkingen.
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onderzoeken

– HERA
Het project Herenigd Erfgoed - Antwerpen (zie ook Jaarboek 6 over 2008, pagina 42) 
legt het verband tussen objecten, vondsten en documenten die afkomstig zijn van 
of betrekking hebben op eenzelfde geografische context en die bewaard worden 
in verschillende stedelijke en niet-stedelijke partnerinstellingen. Voorwerp van 
onderzoek is de grotendeels verdwenen burchtzone en er wordt uitgegaan van de 
bestaande digitale databases van de partnerinstellingen (MAS | Museum aan de 
Stroom, Stad Antwerpen Dienst Archeologie, Museum Plantin-Moretus | Pren-
tenkabinet, Felixarchief, Dienst Monumentenzorg, Universiteit Antwerpen de-
partement Geschiedenis, Openluchtmuseum Bokrijk, Dienst Stadsarcheologie 
Gent, Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek vzw, Hoger Insti-
tuut voor Architectuurwetenschappen Henry van de Velde).
In samenwerking met de Associatie van Hogescholen en Universiteiten van 
Antwerpen (AUHA) en de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) wer-
den onderzoeksprojecten opgestart en voortgezet in functie van Herenigd Erfgoed 
- Antwerpen. De meerwaarde van deze samenwerkingsverbanden ligt voorname-
lijk in de uitwisseling van kennis en onderzoeksmateriaal. De datastructuur en 
publiekstoepassing van het HERA-project werden reeds geconcretiseerd in een 
demo en een draaiboek. Voor de publiekstoepassing kregen de relevante records 
in de verschillende databases een GIS-coördinaat. Herenigd erfgoed – Antwerpen 
zal de gebruiker een 3D-reconstructie aanbieden, niet alleen van de burcht-
zone in haar geheel, maar ook van afzonderlijke, geselecteerde gebouwen. 

– Verzameling Hasse
De collectie van Georges Laurent Pierre Hasse (1880-1956), die zich in het Vlees-
huis bevindt, wordt op nationaal vlak beschouwd als de belangrijkste privéverza-
meling van pre- en protohistorische objecten. Ze wordt geraadpleegd en onder-
zocht door binnen- en buitenlandse universiteiten en door het Vlaams Instituut 
voor Onroerend Erfgoed (VIOE). De bibliotheek en het archief zijn onlosmakelijk 
met de collectie verbonden.

Knippen van bevestigingslinten © Foto: Annelies De Mey
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In 2009 werd onderzoek verricht en dat resulteerde in een stand van zaken van 
de bibliotheek en het archief, en de verwerving van de collectie. Zo is er nu een 
overzicht waar de boeken van Hasse worden bewaard. Het grootste deel van het 
archief bevindt zich in het Vleeshuis en een deel van het familiearchief vormt het 
Hassefonds van het Felixarchief. Behalve de inventaris van het archief werd ook 
een handleiding opgesteld die als basisdocument dient voor elke vorser die Hasse 
en/of zijn collectie wil bestuderen.
Het nationale belang van de collectie Hasse is een grote stimulans om de verza-
meling in haar geheel te bestuderen. Er worden momenteel inspanningen geleverd 
door het VIOE om de archeologische collectie systematisch te onderzoeken. De 
handleiding en archiefinventaris die werden opgesteld vormen hiervoor een stevige 
basis.

– Preventieve conservatie
Van september 2008 tot oktober 2009 liep in Museum Plantin-Moretus | Pren-
tenkabinet het eerste deel van het project Preventieve conservatie/presentatie, dat over 
een periode van drie jaar loopt en waarvan het eerste jaar werd gesubsidieerd door 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het onderzoek werd opgestart door 
Collectiebeleid/Behoud en Beheer, in samenwerking met externe partners: de af-
deling Scheikunde van de Universiteit Antwerpen verricht onderzoek naar stof en 
omgevingsgassen, en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brus-
sel voert het onderzoek naar licht en klimaat uit. Dit wordt aangevuld met het 
onderzoek en de klimaatmetingen die in het museum worden geregistreerd, in sa-
menwerking met onze dienst. Tot slot voert een privérestaurator samen met onze 
boek- en papierrestaurator schadeonderzoek op de boeken uit. Dit onderzoek met 
verschillende partners wordt de komende twee jaar voortgezet.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat het museumgebouw een significante bescher-
ming biedt tegen de gasvormige polluenten en de grove fractie van in de lucht aan-
wezige stofdeeltjes. De fijne fractie van stofdeeltjes daarentegen kan gemakkelijk 
binnendringen. Omdat deze stofdeeltjes zich gemakkelijk afzetten op de verticale 
en horizontale oppervlaktes van kunstwerken en objecten, moet worden onder-
zocht op welke manier het binnendringen ervan kan worden tegengegaan.

Met lint bevestigen van objecten op museumfoamplaat © Foto: Annelies De Mey

Met lint bevestigen van objecten op museumfoamplaat: detail © Foto: Annelies De Mey
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Uit het onderzoek is gebleken dat de vitrines, als ze niet te vaak worden geopend, 
alleszins een goede bescherming bieden tegen luchtverontreiniging. 

Zowel voor het onderzoek in verband met het licht als voor het klimaatonderzoek 
gebruikte het KIK als referentienorm de British Standards (max. 50 lux, max.10 
microwatt/lumen UV, relatieve vochtigheid tussen 45 en 55% en een stabiele tem-
peratuur tussen 16 en 19°). In de verschillende museumzalen liggen alle geregis-
treerde lichtwaarden ver boven de norm. Er moet worden bekeken hoe de recht-
streekse inval van zonlicht kan worden geweerd zonder te veel afbreuk te doen aan 
de sfeer in het historische gebouw. Ook wat de klimatologische omstandigheden 
betreft is het niet evident om die overeen te laten komen met de referentienorm. 

Het derde deel van het onderzoek betreft het in kaart brengen van het schade-
beeld aan de gepresenteerde boeken. De meest voorkomende beschadigingen 
zijn stofinfiltratie en schade door uitdroging. Door het langdurig tentoonstellen 
in dezelfde positie kunnen veel boekbanden niet meer dicht. Er is hierbij een op-
merkelijk verschil tussen de leren en de perkamenten boekbanden. De resultaten 
en het overzicht van het schadebeeld vormen een basis voor het opstellen van een 
prioriteitenplan, het uitwerken van een conserverings- en restauratieplan en de 
selectie voor relaxatie. Ondertussen worden ook systematisch conservatiebehan-
delingen van zwakke boeken uitgevoerd. (Uit het schadeonderzoek is gebleken 
dat 79 boeken dringend geconserveerd dienen te worden. Daarnaast hebben 69 
banden relaxatie nodig.)

Elsje Janssen

Tijdelijke stapeling van speciale transportkisten © Foto: Annelies De Mey
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– Brussel
Bozar, Paleis voor Schone Kunsten. ‘Magnificenza alla Corte dei 
Savoia’ van 20 februari 2009 tot 24 mei 2009
ING Cultuurcentrum. ‘Oceanië: tekens van riten, symbolen en ge-
zag’ van 7 oktober 2008 tot 15 maart 2009
Paleis voor Schone Kunsten/Bozar Studios. ‘Boeddha’s glimlach. 
1600 jaar Boeddhistische kunst in Korea’ van 9 oktober 2008 tot 
18 januari 2009
Paleis voor Schone Kunsten, Bozar. ‘Repromotion – Modern is 
changing’ van 17 juni 2009 tot 13 september 2009
Erasmushuis. ‘Typographus Theodoricus Martinus Alostensis’ van 
22 oktober 2009 tot 6 december 2009

– Dortmund (Duitsland)
Museum für Kunst und Kulturgeschichte. ‘Evet -- Ja, ich will!’ van 
17 augustus 2008 tot 25 januari 2009

– Enkhuizen (Nederland)
Zuiderzeemuseum. ’60 jarig Jubileum van het Zuiderzeemuseum 
en 25 jarig Jubileum van het 
Museumpark van het Zuiderzeemuseum’ van 4 juni 2008 tot 1 
februari 2009

– Firenze (Italië)
Museo degli Argenti. ‘Memorie dell’Antico nell’Arte del Noven-
cento’ van 14 maart 2009 tot 21 november 2009

– Gent
Design museum. ‘Permanente opstelling Art Nouveau’ van 2 mei 
2008 tot 2 mei 2013
Museum Dr. Guislain. ‘Het Spel van de Waanzin’ van 4 oktober 
2008 tot 12 april 2009
Huis van Alijn. ‘Kijklust en Sensatiezucht’ van 28 mei 2009 tot 6 
september 2009
Gent, Liberaal Archief. ‘Deftig vermaak, ijdel vertier. Burger en 
ontspanning in Gent rond de Belle Epoque’ van 16 juli 2009 tot 
13 september 2009
Kunsthal Sint-Pietersabdij. ‘De Chinese verleiding’ van 20 novem-
ber 2009 tot 25 april 2010
Smak. ‘Plan d’Evasion’ Michel François van 9 oktober 2009 tot 30 
januari 2010

– Hasselt
Modemuseum. ‘Ten Dans gevraagd’ van 13 september 2008 tot 4 
januari 2009

– Hoorn (NL)
Westfries Museum. ‘De Eenhoorn. Een mythe van wereldformaat.’ 
van 12 december 2009 tot 28 februari 2010

– Houston (Verenigde Staten)
Menil Collection. ‘Art and Power in the Central African Savanna’ 
van 26 september 2008 tot 2 januari 2009

– Le Havre (Frankrijk)
Musée Malraux. ‘Sur las quais. Ports, docks et dockers. De Boudin 
à Marquet’ van 18 oktober 2008 tot 25 januari 2009

– Leuven
Museum M, ‘Rogier van der Weyden, ca. 1400-1464 – De Pas-
sie van de Meester’ van 18 september 2009 tot en met 6 december 
2009
– Lissabon (Portugal)
Museu Nacional de Arte Antiga. ‘Portugal and the world in the 
16th and 17th centuries’ van 15 juli 2009 tot 11 oktober 2009

– Lier
Timmermans - Opsomerhuis. ‘Pelgrimsbeweging: religie, kunst en 
moderniteit in het interbellum’ van 24 oktober 2008 tot 18 januari 
2009

– Luik
Museum Grand Curtius. ‘Paul Jaspar, architecte’ van 5 september 
2009 tot 25 oktober 2009
Musée de la Vie Wallonne. ‘Urbain Mulkers’ van 2 oktober 2009 
tot 22 november 2009

– Maastricht (Nederland)
Bonnefantenmuseum. ‘Jacob Jordaens, Petrus vindt de sater in de 
bek van de vis’ van 12 maart tot 14 juni 2009

– Machelen-Zulte
Roger Raveelmuseum, ‘Landschappelijk’ van 28 juni 2009 tot 27 
september 2009

De Musea en Erfgoed Antwerpen werkten in 2009 mee aan 
volgende tentoonstellingen in binnen- buitenland door het ter 
beschikking stellen van bruiklenen

– Antwerpen
Kabinet Schepen Marc Van Peel. Langdurige bruikleen van 20 
augustus 2007 tot 20 augustus 2012
Sint-Andrieskerk. ‘Permanente opstelling’ van 1 augustus 2007 tot 
1 augustus 2017
Zilvermuseum Sterckshof. ‘Waas Zilver’ van 2 oktober 2007 tot 
6 januari 2008
Museum Nicolaas Rockox. ‘Godsgeschenk privémecenaat in de 
Antwerpse kerken in de 16e en 17e eeuw’ van 5 juni 2009 tot 16 
november 2009
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. ‘Rubens Doorgelicht’ 
van 29 november 2008 tot 1 maart 2009
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. ‘Jos Leonard’ van 2 ok-
tober 2009 tot 17 januari 2010

– Atlanta (Verenigde Staten)
Michael C. Carlos Museum. ‘Scripture for the Eyes’ van 17 oktober 
2009 tot 24 januari 2010

– Beerzel
Inno.com. ‘Art in the Park’ van 29 mei 2009 tot 14 juli 2009

– Binche
Musée International du Carnaval et du Masque. ‘Basiques Instincts’ 
van 24 oktober 2008 tot 19 april 2009

– Blankenberge 
Cultureel Centrum Casino. ‘Masereel en de zee’ van 1 juli 2009 tot 
4 oktober 2009

– Bordeaux (Frankrijk)
Musée des Beaux-Arts, ‘Impressions portuaires. De Pissarro à Mar-
quet’ van 26 februari 2009 tot 14 juni 2009

– Brugge
Groenigemuseum, ‘Stradanus (1523 – 1607) Hofkunstenaar van 
de Medici’ van 9 oktober 2008 tot 4 januari 2009
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– Magdeburg (Duitsland)
Kulturhistorisches Museum. ‘Spektakel der Macht’ van 21 septem-
ber 2008 tot 4 januari 2009

– Mechelen
Hof van Busleyden, ‘Rik Wouters’, 12 oktober 2007 - 27 januari 
2008
Congres en Erfgoedcentrum Lamot. ‘De hemel in tegenlicht’ van 
21 maart 2009 tot 21 juni 2009
Cultuurcentrum Mechelen. ‘Narcisse Tordoir’ van 11 december 
2009 tot 28 februari 2010

– Mol 
Jakob Smitsmuseum. ‘Twee Eenigen’ van 19 juni 2009 tot 9 augus-
tus 2009

– New York (Verenigde Staten)
Museum of Biblical Art (MOBIA). ‘Scripture for the Eyes’ van 4 
juni 2009 tot 27 september 2009
Rubin Museum of Art. ‘Victorious ones: Jain Images of Perfection’ 
van 18 september 2009 tot 26 februari 2010

– Oostende
Kunstmuseum aan Zee. ‘Beaufort 03’ van 28 maart 2009 tot 4 ok-
tober 2009
Venetiaanse Gaanderijen. ‘Vissers, kapers en kooplieden’ van 20 
juni 2009 tot 4 oktober 2009

– Oudenaarde
Jeugdcentrum Jotie. ‘Jotie ’t Hooft’ van 26 april 2009 tot 3 mei 
2009

– Oud-Turnhout
Het Hofke van Chantraine. ‘Sjapoo! Hoeden om te pronken’ van 13 
december 2008 tot 18 januari 2009

– Parijs (Frankrijk)
Musée Dapper. ‘Femmes’ van 22 september 2008 tot 31 juli 2009
Louvre. ‘L’image sur l’autel - les premiers retables’ van 8 april 2009 
tot 7 juli 2009

– Schilde
Museum Albert Van Dyck. ‘Melsen & Van Dyck’ van 17 oktober 
2009 tot 13 december 2009

– Sevilla (Spanje)
Hopital de los Venerables Sacerdotes. ‘La Récupération de 
l’Antiquité classique en Andalousie’, 1 november 2008 - 28 febru-
ari 2009

– Shanghai (China)
Shanghai Art Museum, ‘The Story of the Image’, 30 april tot 21 
juni 2009

– Singapore
National Museum, ‘The Story of the Image’, 13 augustus 2009 to 
4 oktober 2009 verlengd tot 1 november 2009

– Sint-Amands 
Provinciaal Museum Emile Verhaeren. ‘Entr’ amis / Onder vrien-
den. Emile Verhaeren en zijn vrienden’ van 3 april 2009 tot 14 juni 
2009

– Sint-Niklaas 
Tentoonstellingszaal Zwijgershoek. ‘In het spoor van Rubens’ van 
20 september 2009 tot 31 januari 2010

– Turnhout
Cultureel Centrum De Warande. ‘Jan Vaerten, het vroege werk’ 
van 4 september 2009 tot 5 oktober 2009

– Ulm (Duitsland)
‘Daniel Mauch’ van 13 september 2009 tot 29 november 2009

– Wuppertal (Duitsland)
Von der Heydtmuseum. ‘Freedom, Power and Splendour. Dutch 
and Flemisch Art from the 16th and 17th Centuries’ van 21 juni 
2009 tot 23 augustus 2009

– Zaragoza (Spanje)
Zaragoza Museum, ‘Goya and the modern world’, 18 december 
2008 - 8 maart 2009
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bezoekcijfers

– Cijfers in breedbeeld
De bezoekcijfers van Musea en Erfgoed Antwerpen zijn dit jaar 
gestegen met ongeveer 35.000, als je ermee rekening houdt dat eind 
2008 MAS | Nationaal Scheepvaartmuseum en midden 2009 MAS | 
Etnografisch Museum hun deuren gesloten hebben ter voorbereiding 
van het MAS. In absolute cijfers is er uiteraard een daling; er was in 
2009 ook geen Antwerp Sculpture Show.
Deze gunstige cijfers zijn voornamelijk te danken aan:

het Rubenshuis, waar de tentoonstelling •	 Kamers vol kunst in haar 
eerste maand een groot publiek aantrok;
het Middelheimmuseum, dat in de zomermaanden opviel met de •	
internationale tentoonstelling Chris Burden;
de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, die bijna 4000 meer •	
bezoekers ontving;
ook het infocentrum van het MAS deed het dit jaar erg goed en •	
steeg spectaculair tot zowat 13.200 bezoekers.

De cijfers bij de overige instellingen bleven grotendeels stabiel.

Evenementen, zoals Erfgoeddag en de Museumnacht, blijven een 
groot publiek aantrekken, hoewel de resultaten voor Erfgoeddag 
2009 iets minder zijn. Het samenvallen met andere grote evenemen-

ten, zoals Ten Miles, kan in het nadeel 
spelen van dit evenement. Voor de Mu-
seumnacht werden meer tickets ver-
kocht, maar bezochten de bezoekers 
gemiddeld een museum minder. Kunst 
om 8 blijft een succesvol initiatief voor 
het jonge publiek.

Nieuw dit jaar zijn de vermelding van de bezoekcijfers voor de ver-
nieuwde websites van Musea en Erfgoed. Met hun 97.354 online 
bezoeken is het succes van de websites onbetwist (zie ook pagina 
48-49).

– De cijfers concreet
MuSEuM/ErFgoEdInSTEllIng 2008 2009

hISTorISchE huIzEn

MUSEUM MAyER VAN DEN BERGH 20.906 18.326

RUBENSHUIS | RUBENIANUM 146.988 154.970

MUSEUM PLANTIN-MORETUS | PRENTENKABINET 75.911 76.540

ToTAAl 243.805 249.836

hEdEndAAgSE bEEldEndE kunST

MIDDELHEIMMUSEUM 161.864 175.387

MIDDELHEIMPRODUCTIES 5.624 3.141

ToTAAl 167.488 178.528

boEk & lETTErEn

LETTERENHUIS 14.455 12.993

ERFGOEDBIBLIOTHEEK HENDRIK CONSCIENCE 16.627 20.409

BOEKENSTAD 10.320 10.640

ToTAAl 41.402 44.042

STAd & wErEld

MAS | INFOCENTRUM 5.968 13.197

MAS | NATIONAAL SCHEEPVAARTMUSEUM
(ENKEL MARITIEM PARK)

28.118 29.024

MAS | ETNOGRAFISCH MUSEUM (EERSTE JAARHELFT) 8.078 9.694

MUSEUM VLEESHUIS | KLANK VAN DE STAD 43.964 43.437

BROUWERSHUIS 187 100

RED STAR LINE (INCLUSIEF USA) - 5.986

ToTAAl 86.315 101.438

cEnTrAAl dEPoT 80 205

ToTAAl 539.090 574.049

–
PublIEkSbElEId
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ANTWERP SCULPTURE SHOW 23.000 -

MAS | NATIONAAL SCHEEPVAARTMUSEUM
(ZONDER MARITIEM PARK)

58.521 -

MAS | ETNOGRAFISCH MUSEUM (TWEEDE JAARHELFT) 8.260 -

EIndToTAAl 628.871  

ERFGOEDDAG 21.393 19.831

MUSEUMNACHT 36.348 29.583

KUNST OM 8 500 600

Evenementen

– Kunst om 8
Kunst om 8 staat voor jonge, trendsettende en vernieuwende avonden die zich rich-
ten tot jongeren met interesse voor kunst en cultuur. Bij elke editie veranderen 
twee musea in ontmoetingsplekken waar spannende en interessante dingen op het 
programma staan. De jonge cultuurliefhebbers krijgen een mix van kunstdiscipli-
nes aangeboden waarbij de museumcollectie een bron van inspiratie is voor ver-
schillende kunstenaars. Het project was dit jaar aan zijn derde editie toe:

in het Middelheimmuseum liet gastcurator Stef Kamil Carlens zich op 24 sep-•	
tember inspireren door de beelden en de rustige, mysterieuze sfeer in het park. 
De avond ging van start met een geleide wandeling bij schemerlicht waarbij 
gidsen de collectie toonden. Op het terras van het kasteel konden muzieklief-
hebbers genieten van Yuko en Dez Mona en werd de avond afgesloten met een 
DJ-set van Blue Flamingo;
de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience dompelde zichzelf op 29 oktober •	
onder in de jaren 1950. Aan de hand van mode, muziek en beelden uit die tijd 
werden de collectie en de bibliotheek voorgesteld. In de leeszaal konden mo-
defreaks o.a. het tijdschrift Rijk der Vrouw inkijken en er zich door laten inspi-
reren om zich in de Vestiaire Populaire een leuke retrolook te laten aanmeten. 
Vier illustratoren lieten zich op hun beurt inspireren door de collectie stripal-
bums en tekenden live. Lady Linn gaf in de Nottebohmzaal drie intieme con-
certen en de avond werd sfeervol afgesloten met een swingende DJ-set van The 
Boppin Benvis Brothers. DJ Blue Flamingo tijdens Kunst om 8 in het Middelheimmuseum © Foto: Jesse Willems
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Rondleiding in het Middelheimpark met zaklamp © Foto: Jesse Willems

Sfeerbeeld Kunst om 8 in het Middelheimmuseum © Foto: Jesse Willems Middelheimkasteel bij valavond © Foto: Jesse Willems
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Studio Brussel en Focus Knack waren de mediapartners van het project. Ook •	
specifieke jongerenmedia werden dit jaar aangesproken, o.a. het populaire ma-
gazine Vice. Tijdens deze derde editie waren opnieuw tal van jonge verslagge-
vers in de weer en verschenen diverse artikels online. 

Bezoekcijfers: beide avonden waren uitverkocht, met telkens 300 bezoekers. 

– Museumnacht
Op zaterdag 8 augustus konden cultuurliefhebbers de Antwerpse musea opnieuw 
op een bijzondere manier ontdekken tijdens de Museumnacht. Die stond dit jaar 
in het teken van ‘Geheimen’. Tussen 19 en 1 uur pakten vijftien musea behalve met 
hun vaste collecties en lopende tentoonstellingen uit met een geheimzinnig nach-
telijk programma, met o.a. een bal masqué, een fotoshoot, een bevreemdende 
soundscape, een geheime ceremonie, spannende kindervertellingen, brieven van 
een topschilder… Een kleine selectie: 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience hield een geheime ceremonie rond •	
de Egyptische kast en toonde de boeken van Richard Lepsius’ Nijlexpeditie;
het KMSKA greep het evenement aan om een echte Rembrand te onthullen en •	
trok maar liefst 5000 bezoekers;
in het Rubenshuis onthulde Leen Huet tijdens een lezing ongekende kanten uit •	
het leven van Rubens;
het Fotomuseum toonde candid foto’s en spionagetoestelletjes die vanaf eind •	
19de eeuw tot en met de Koude Oorlog gebruikt werden.

Nieuw dit jaar was de deelname van het Middelheimmuseum en het Zilvermuse-
um Sterckshof, beide gelegen op een mooie zomerse fietsroute in de groene gordel 
rond de stad. 

Ook voor deze editie werden deals gesloten met de mediapartners Gazet van Ant-
werpen, Radio 2 en ATV. Verschillende media schonken aandacht aan deze edi-
tie, zowel op radio en tv als in dagbladen en online. 

Bezoekcijfers: tijdens de editie 2009 werden 10.725 tickets verkocht. Er waren 29.583 bezoeken 
gespreid over de 15 deelnemende musea.

Concert yuko tijdens Kunst om 8 in het Middelheimmuseum © Foto: Jesse Willems
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communicatie

Ook in 2009 werd verder werk gemaakt van de professionalisering van de com-
municatie. Er waren heel wat vorderingen op het vlak van e-communicatie, de 
opvolging van de permanente communicatie, beurzen en de pers. Voor elk van 
de vier clusters – Boek en Letteren, Historische Huizen, Hedendaagse Beeldende 
Kunst, Stad en Wereld – verleent een communicatieverantwoordelijke service 
en advies aan de betrokken instellingen. De clusterverantwoordelijken kunnen 
rekenen op een professioneel team dat aandacht heeft voor de pers (nationaal en 
internationaal), productontwikkeling, e-communicatie, beurzen, permanente 
communicatie en administratieve opvolging. Per (tentoonstellings)project worden 
projectteams samengesteld.

– E-communicatie
Eind 2008 ging de eerste van negen nieuwe websites online: www.letterenhuis.be. 
Op dat elan gingen we in 2009 verder en net voor de zomer stonden nog eens vier 
nieuwe websites online:

www.middelheimmuseum.be•	
www.consciencebibliotheek.be•	
www.redstarline.be•	
www.rubenshuis.be•	

Vanaf juli werden www.museumnacht.be en www.kunstom8.be gelanceerd met 
een nieuw programma. Nieuw dit jaar was de communicatie via Facebook. Voor 
beide events startten we een Facebook Fanpage op en haalden we zo de banden 
met de fans aan.

E-communicatie Kunstom8 E-communicatie Rubenshuis
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In september was het de beurt aan Elsschot. Met het oog op Elsschot op de Boe-
kenbeurs en het literair en cultureel stadsfestival dat op 30 mei 2010 start, ging 
een gloednieuwe website online: www.destadvanelsschot.be. Ook hier informeren 
we via Facebook geïnteresseerden over de laatste nieuwtjes, het programma enz. 
Het Letterenhuis en het Middelheimmuseum volgden het voorbeeld van Muse-
umnacht, Kunst om 8 en Elsschot, en startten met succes een Facebook-pagina op.

Via www.flickr.com en www.youtube.com zetten we fotoverslagen van events en 
filmpjes online die vervolgens ‘ingebed’ worden op onze nieuwe websites en op 
www.antwerpen.be.

Het aantal abonnees van de elektronische nieuwsbrief steeg aanzienlijk door het gro-
te succes van Elsschot op de Boekenbeurs. We versturen nu info over het reilen en 
zeilen in de Antwerpse musea naar ongeveer 10.000 abonnees. Deze info staat ook 
op www.antwerpen.be, waardoor Musea en Erfgoed Antwerpen net als in 2008 een 
hoofdrol speelden in het onderdeel Cultuur van de nieuwsbrief van de stad.

Aan de tentoonstelling Kamers vol kunst, die in het najaar in het Rubenshuis startte, 
breidden we een online luik. De startpagina van de website stond volledig in het teken 
van de tentoonstelling. Bezoekers konden online op een kunstkamer inzoomen en 
via een YouTube-filmpje kennismaken met Eddy en Xavier, twee sympathieke broers 
die de tentoonstelling op een originele manier gingen promoten in de districten.

– Cijfers
Websites
Letterenhuis (online december 2008)•	
Aantal bezoeken: 18.551
Aantal unieke bezoeken: 13.254
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (online 8 februari 2009)•	
Aantal bezoeken: 14.927
Aantal unieke bezoeken: 9.000
Red Star Line (online 20 februari 2009)•	
Aantal bezoeken: 6.364
Aantal unieke bezoeken: 5.241
Middelheimmuseum (online 13 maart 2009)•	
Aantal bezoeken: 27.248
Aantal unieke bezoeken: 21.353
Rubenshuis (online 20 april 2009)•	
Aantal bezoeken: 25.153
Aantal unieke bezoeken: 20.554
Kunst om 8•	
Aantal bezoeken: 3.451
Aantal unieke bezoeken: 2.368
De Stad van Elsschot•	
Aantal bezoeken: 1.246
Aantal unieke bezoeken: 967

E-communicatie Facebook_middelheimmuseum
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Facebook
Museumnacht: 660 fans•	
Kunst om 8: 307 fans•	
Middelheimmuseum: 550 fans•	
Letterenhuis: 743 fans•	
Elsschot: 295 fans•	

Extra
De musea telden in 2009 97.354 online bezoeken waarvan: •	
73.018 nieuwe bezoekers 
24.336 terugkerende bezoekers
Er waren 837.903 paginaweergaves (=aantal keer dat de pagina’s van de muse-•	
awebsites werden aangeklikt).
De populairste zoekwoorden zijn ‘Rubenshuis’ en ‘Middelheim’. •	
15% van de bezoekers surft rechtstreeks naar de website van het museum, 25% •	
komt de site binnen via een verwijzende site, 60% via een zoekmachine. 
Bezoekers bekijken gemiddeld 8,61 pagina’s per bezoek en blijven gemiddeld •	
2:37 minuten op de website.

– Permanente communicatie en beurzen
Sinds augustus 2008 is er een voltijdse medewerker die de deelname aan beurzen 
en de producten voor de permanente communicatie coördineert en opvolgt. We 
kunnen nu ook voor dat facet een algemene lijn volgen, doelstellingen en richtlij-
nen opstellen.

uit de pers: lokaal, nationaal en internationaal

In 2009 werd de perscel van Musea en Erfgoed Antwerpen uitgebreid. Voortaan 
zetten twee persverantwoordelijken zich in om de projecten van de musea en erf-
goedinstellingen onder de aandacht van de pers te brengen. Hierdoor konden de 
doelstellingen – meer internationale pers, een bredere pers, een diverse doelgroe-
penpers aanspreken – verwezenlijkt worden.

– Internationale pers en nationale/lokale aandacht
Internationale persaandacht genereren voor de stedelijke musea was in 2009 een 
van de doelstellingen voor de perscelvan Musea en Erfgoed Antwerpen. Vooral 
het MAS | Museum aan de Stroom, de zomertentoonstelling in het Middelheim-
museum en de eindejaarstentoonstelling in het Rubenshuis kregen aanzienlijke 
internationale bijval.

In maart 2009 werd het MAS | Museum aan de Stroom op de ITB-beurs in Berlijn 
aan de professionele reissector voorgesteld. Van deze gelegenheid werd gebruik-
gemaakt om ook de Duitse pers met het MAS kennis te laten maken, tijdens een 
persmoment met lunch in de Belgische ambassade in Berlijn. Voor de perslunch 
hadden vijf journalisten zich ingeschreven: Art – Das Kunstmagazin, LoDown Maga-
zine, Westfalen Post, Deutschland Radio en Frankfurter Algemeine Zeitung. 

– Chris Burden / Beam Drop Antwerp – Middelheimmuseum (30.05 – 27.09)
De Amerikaanse kunstenaar Chris Burden creëerde op zaterdag 29 mei 2009 
een nieuw kunstwerk in het Middelheimmuseum. De spectaculaire installatie van 
Beam Drop Antwerp lokte een groot publiek en kreeg ruime nationale en internati-
onale aandacht in de geschreven pers, maar ook online en op radio en tv. Vooraf 
werden telefonische interviews geregeld met de internationale pers, en de natio-
nale pers kreeg de kans om Burden persoonlijk aan de tand te voelen:

Art Press (FR): Chris Burden – One can only be a virgin once – juli/augustus 2009•	
Kunstbeeld (NL): Chris Burden: van kogels tot Meccano – juni 2009•	
LoDown Magazine (DE): Chris Burden – Through Life never Softly – juni 2009•	
De Ingenieur (NL): Kunstbruggen – Chris Burden is een kritische constructivist – juli 2009•	



P 51

Deel 01

The Bulletin: Arts Exhibition Chris Burden – 28.05.2009•	
Le Soir: Le Mikado géant de Chris Burden – 29.05.2009•	
De Nieuwe Gazet: Kunstenaar gooit met balken – 30.05.2009•	
De Nieuwe Antwerpenaar: Kunst met een knal – 01.06.2009•	
De Morgen: Reuzenmikado van staal – 02.06.2009•	
De Standaard: Stuntwerk in beton – 02.06.2009•	
Grenz Echo: Kunst lässt in Antwerpen Stahlträger abstürzen – 06.06.2009•	
Ook de nationale radio- en tv-zenders toonden veel belangstelling voor Chris Burden, met •	
interviews op Klara, Radio 1 (Mezzo en De Ochtend), Exqi Cultuur, VTM en ATV.

– Kamers vol kunst in 7de-eeuws Antwerpen – Rubenshuis (28.11.09 - 28.02.10)
In het begin van de 17de eeuw ontstond in Antwerpen een nieuw genre in de schil-
derkunst: de kunstkamers. Dat stond centraal op deze tentoonstelling. Om ze in de 
internationale kunstpers te promoten nam de persdienst reeds voor de zomer con-
tact op met gerenommeerde kunstbladen in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. Dat leverde mooie resultaten op, zoals de opname in verschillende Eu-
ropese tentoonstellingskalenders en de publicatie van uitgebreide artikels:

The Wall Street Journal Europe (UK) – 28.11.09•	
The Art Newspaper (UK) – 11.09•	
Apollo Magazine (UK) – 11.09•	
The Royal Academy of Arts Magazine (UK) – 11.09•	
La Revue de L’Histoire (FR): La chambre d’absolu de Willem van Haecht – december •	
2009
L’Objet d’Art (FR): L’âge d’or de la chambre d’art – januari 2010•	
Die Welt (DE): Wie der Kaufmann seine Karriere krönte (Das Genre der Kunstkammer-•	
Gemälde in einer spektakulären Antwerpener Schau) – 20.01.10

Ook de nationale pers was behoorlijk enthousiast over Kamers vol kunst:
Belgium Unlimited, Nieuwsbrief Buitenlandse Zaken – september/oktober 2009•	
Gazet Van Antwerpen: Klapper van dit weekend – Rubenshuis vol Kunstkamers -27.11.09•	
De Morgen: Een tentoonstelling in het kwadraat – 28.11.09•	
ATV en VRT-nieuws, uitzending Babel op Klara 15.12.09 •	
La Libre Belgique: Le top? La « chambre abondant d’art » - 18.12.09•	

Staalkaart: Kiezen voor schoonheid (Kamers vol Kunst in het Rubenshuis) – januari 2010-•	
02-01
In de Belgische weekblad- en lifestylepers verscheen een mooi aantal artikels, zoals in Pasar, •	
Markant, Humo, Knack en knack.be, Plus Magazine, Genieten, De Huisarts, Zone 03 en 
op tientallen websites

– Een bredere pers: nationaal, lokaal en doelgroepenpers
Intiemere tentoonstellingen en projecten werden vooral in de nationale en lokale 
pers uitgezet. Naast de kunst- en cultuurpers spreekt de persdienst op nationaal 
vlak ook steeds vaker een brede, doelgroepspecifieke pers aan, zoals de lifestyle- en 
literatuurpers. Er wordt vanaf 2009 ook meer aandacht besteed aan nieuwe pers-
kanalen, zoals blogs en andere internetmedia.

Columbus Achterna – Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet (18.04 – 19.07)
De tentoonstelling over de invloed van de Antwerpse boekdrukkunst in de Nieu-
we Wereld bekoorde vooral de kunst- en cultuurpers, maar kreeg ook aandacht in 
de lifestylepers en op Radio 1 en Klara.

Genieten: Antwerpen: Columbus achterna – 01.04.09•	
Elders & Anders: Columbus achterna – 15.04 .09•	
The Bulletin: Early printed books – 23.04.09•	
De Morgen: Boeken als 16de-eeuws internet – 15.05.09•	
thelowcountries.blogspot.com: Armadillos and Cacao Beans in Antwerp•	

Elsschot in 2009
In het voorlaatste Elsschot-jaar zetten we al een eerste stap naar doelgroepencom-
municatie in de pers. Bij de verschillende persmomenten van de Elsschot-projecten 
in 2009 – De Stad van Elsschot in situ, U schijnt de Stad niet goed te kennen, de overhandi-
ging van het Elsschot-archief aan het Letterenhuis en de voorstelling van De Stad 
van Elsschot – kwamen de verschillende doelgroepen ruim aan bod. Er werd ook 
dankbaar gebruikgemaakt van het inmiddels opgebouwde literaire persbestand in 
Vlaanderen en Nederland.

Belga: Vlaanderen en Antwerpen kopen archief aan van Willem Elsschot – 08.09.09•	
Literatuurplein.nl: Nalatenschap Willem Elsschot overgedragen aan AMVC Letterenhuis – •	
08.09.09
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De Morgen: Elsschot is eindelijk thuis – 09.09.09•	
Knack: 500.000 euro voor Elsschot – 09.09.09•	
Standaard.be: De verlossing: Elsschot eindelijk onder dak – 10.09.09•	
Nrc.nl: Archief schrijver Willem Elsschot aangekocht – 10.09.09•	
Deredactie.be: Willem Elsschot is thuisgekomen – 10.09.09•	
De Volkskrant: Archief van Willem Elsschot naar Letterenhuis – 10.09.09•	
Papierenman.blogspot.com: Elsschot in 2010 herdacht met grootse tentoonstelling – •	
02.11.09
De Nieuwe Gazet: Stad vijf maanden in de ban van Elsschot – 03.11.09•	
De Tijd: De Stad van Elsschot in De Wijde Wereld – 03.11.09•	
Nu.nl: Antwerpen herdenkt Willem Elsschot – 03.11.09•	
Demorgen.be: Antwerpen eert Willem Elsschot met stadsfestival – 03.11.09•	
Tiscali.nl/showbizz: Antwerpen herdenkt Willem Elsschot – 03.11.09•	

Dooreman naar de letter – Letterenhuis 27.09.09 - 03.01.10
Over de overzichtstentoonstelling van grafisch vormgever Gert Dooreman werd 
breed gecommuniceerd, zowel in de geschreven pers als op radio en tv en online. 
Dankzij een up-to-date en uitgebreid literatuurpersbestand in 2009 kregen we 
ook veel aandacht in de Belgische en Nederlandse literatuurpers en op literaire 
websites.

Gazet Van Antwerpen: Typografie is naar oplossingen zoeken – 22.09.09•	
Weekend Knack: Lettervreter – 23.09.09•	
Humo: Lang leve de Fetisjist – 22.09.09 – Humo selecteert 13.10.09•	
De Standaard: Dooreman is een dienstbaar man – 28.09.09•	
Interviews op ATV, Radio 1 en Klara•	
Passionata NL – december 2009•	
Boekendingen.nl: Vormgever Gert Dooreman •	
boekgeschiedenis.nl: Bekende vrienden vertellen over Gert•	
goedgezien.blogspot.com: Antwerpse indrukken: Dooreman en Hendryckx•	
deredactie.be: ANTWERPEN mij NEEMT MIJ ZIET MIJ•	
papierenman.blogspot.com: Boekontwerpen Dooreman krijgt expo in Letterenhuis•	

Museumnacht 08.08.09
De Antwerpse Museumnacht wordt alsmaar populairder. In de pers zagen we een 
brede waaier van aankondigingen en verslaggeving van begin juni tot midden au-
gustus. Vooral de online-vermeldingen waren opmerkelijk talrijk. Dit jaar zagen 
we ook een opvallende stijging van het aantal radio- en tv-interviews.

Plus Magazine: Museumnacht – 01.07.09•	
Knack Weekend: Geheimen van het museum – 29.07.09•	
Gazet Van Antwerpen/Belang Van Limburg – Spannende Museumnacht – 07.08.09•	
De Morgen: Geheimen ontsluieren tijdens de Antwerpse Museumnacht – 08.08.09•	
Het Nieuwsblad: Antwerpse musea verklappen geheimen – 08.08.09•	
De Standaard: Museumnacht trekt 30.000 bezoekers – 10.08.09•	
CJP.be: Nachtelijke mysteries in de Antwerpse musea•	
Interviews op ATV, Vlaanderen Vakantieland, VTM nieuws, Radio 1, Radio 2, Klara, •	
Nostalgie, Q Music en Joe FM

72 x 2 – Camiel Van Breedam – Middelheimmuseum (18.10 – 19.12)
De éminence grise van de Belgische hedendaagse kunst stelde zijn fragiele con-
structies tentoon en de kunst- en cultuurpers zag dat het goed was.

deredactie.be: 7² x 2 = 98 – 03.11.2009•	
(H)Art: Rustbrengende allianties – 22.10.2009•	
De Morgen: De Afrikaanse sjamaan in Camiel Van Breedam – 16.10.2009•	
De Standaard: In het rood tot aan mijn dood – 30.04.2009•	
waterschoenen.blogspot.com: Camiel Van Breedam te gast bij Renaat Braem in het Middel-•	
heimmuseum – 03.11.2009
Klara/Babel: interview met Camiel Van Breedam – 19.10.2009•	

– Benaderen van doelgroepen, een breder persspectrum
De aandacht in een breder mediaspectrum is een trend die in 2009 is ingezet en 
die de persdienst voor alle projecten ziet terugkomen. Dankzij het uitbreiden van 
de nationale en internationale persbestanden kan er nu breder worden gecommu-
niceerd en beter worden ingespeeld op specifieke doelgroepen. Bovendien blijven 
ook de lokale pers en de kunst- en cultuurpers ruime interesse aan de dag leggen 
voor de projecten van Musea en Erfgoed.
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Deze verbreding van de persaandacht was in 2009 ook merkbaar aan de pers-
aandacht voor evenementen als Felix Poetry Festival van Antwerpen Boekenstad, 
Het Grote Gekke Letterfeest van Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet en het 
Sinterklaasfeest in Museum Vleeshuis | Klank van de Stad. Ook voor de verschil-
lende initiatieven in het najaar – Kunst om 8 in het Middelheimmuseum en in de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de voorstelling van het kwalitatief on-
derzoek van Ladda vzw voor MAS in Jonge Handen en van een vierde Founder 
voor het MAS – bewerkten we verschillende doelgroepen. 

Philippe Barbaix, Ruth Cluysen, Laurence De Bolle, Nadia De Vree, Harlinde Pellens en 
Nadine Plehiers

Beam Drop Chris Burden © Foto: Christine Clinckx
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Het Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet werkte een gevari-
eerd programma af met twee tentoonstellingen, tal van evenemen-
ten, rondleidingen en workshops voor jong en oud… We zetten de 
belangrijkste activiteiten op een rijtje.

columbus achterna. Antwerpse boeken en prenten de wereld 
rond (18.04. – 19.07)

Eeuwenlang exporteerden de Officina Plantiniana en andere Antwerpse drukke-
rijen een flink deel van hun productie naar de Nieuwe Wereld en andere Spaanse en 
Portugese gebieden overzee. De tentoonstelling toonde de grote invloed die zij tot 
en met de 18de eeuw hadden op de boekdrukkunst en beeldcultuur in de overzeese 
gebieden. Vanuit Antwerpen vertrokken boeken en prenten van religieuze, histori-
sche, etnografische, natuurwetenschappelijke en mathematische aard. De prenten 
uit Latijns-Amerika van hun kant lieten Europeanen onbekende exotische planten 
en dieren zien, en waren bijzonder populair.

–
MuSEuM PlAnTIn-MorETuS |
PrEnTEnkAbInET

Bibliotheek 1878, Album De Craen BM 41199 © Foto: Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet Binnentuin 1878, Album De Craen BM 41199 © Foto: Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet
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Naar aanleiding van de expositie verscheen bij Acco het begeleidende boek Een we-
reld op papier. Zuid-Nederlandse boeken, prenten en kaarten in het Spaanse en Portugese wereldrijk 
(16de – 18de eeuw) van Werner Thomas en Eddy Stols. Voor het publiek werden 
workshops en rondleidingen georganiseerd.

Bezoekcijfer: 20.321

Familiefeest

Het Grote Gekke Letterfeest was het eerste familiefeest dat het museum organiseerde 
rond de vaste collectie. Het was meteen een schot in de roos. Kinderen konden in 
de grote vakantie een tekening van hun eigen ‘gekke letter’ naar het museum bren-
gen. De tekeningen werden op 6 september met de nodige trots aan de bezoekers 
gepresenteerd. Daarnaast waren er tal van kinderactiviteiten: buttons maken, kij-
ken hoe de drukpers werkt, workshops ‘druk je eigen gekke letter’ volgen, luiste-
ren naar verhalen die werden voorgelezen door o.a. Warre Borgmans, samen met 
een gids in het museum op zoek gaan naar de vreemde letters van vroeger… De 
vele enthousiaste kinderen en tevreden families deden het museum ertoe besluiten 
om dit evenement in 2010 te herhalen.

Cijfers: 360 tekeningen, 758 jonge en minder jonge bezoekers op 6 september

Prijs Frans dille

Op 22 oktober werden voor de vijfde keer de laureaten van Prijs Frans Dille be-
kendgemaakt, een prijs ter promotie van de grafische kunsten: Gitte Le Bruyn 
(1ste prijs), Jan Vissers (2de prijs), Koenraad Claes (zeer eervolle vermelding) en 
Diederik Vlayen (eervolle vermelding). Hun werk werd aangekocht door het Pren-
tenkabinet. De Prijs Frans Dille 2009 belichtte ook de kunstenaar zelf, die zijn 
honderdste verjaardag zou vieren. Er was een tentoonstelling met het werk van de 
jonge deelnemende grafici.

Bezoekcijfer: 10.834

Het museum kreeg op 1 september 2009 een nieuwe directeur: Iris Kockelbergh 
(voormalig directeur Publieksbeleid Musea stad Antwerpen) volgt Francine de 
Nave op, die in 2008 met pensioen ging.

Bezoekcijfer: 76.540

Harlinde Pellens

Grote Gekke Letterfeest © Foto: Sven van Baarle Grote Gekke Letterfeest © Foto: Sven van Baarle

Interactief bezoek in het museum © Foto: Antonina Gern
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rubenshuis

Het Rubenshuis blijft een populaire trekpleister. Het huis investeerde de voorbije 
jaren in de permanente opstelling en in nieuwe bruiklenen. Dat werpt zijn vruch-
ten af: het aantal bezoekers ging in stijgende lijn.

– Presentatie bij nieuw deel in het Corpus Rubenianum
In het voorjaar van 2009 verscheen het nieuwste deel in de reeks Corpus Rubeni-
anum Ludwig Burchard, de meerdelige oeuvrecatalogus van Peter Paul Rubens. In 
het nieuwe volume – Copies and adaptations from Renaissance and later artists: German 
and Netherlandish artists – behandelt Rubensspecialiste Kristin Lohse Belkin de te-
keningen en schilderijen die de jonge Rubens maakte naar het werk van oudere 
Duitse en Nederlandse collega’s. Tekenen naar oude meesters vormde een essen-
tieel onderdeel van de kunstenaarsopleiding. Al kopiërend legde Rubens ook een 
soort databank aan waar hij zijn leven lang uit putte. Later zal hij de tekeningen en 
schilderijen van zijn voorgangers naar zijn hand zetten en verbeteren.

Naar aanleiding van de publicatie organiseerde het Rubenshuis van 13 maart tot 
19 april een kleine presentatie met tekeningen van Rubens naar Jost Amman, To-
bias Stimmer, Hans Weiditz, Lucas van Leyden én een boekje met 44 jeugdteke-
ningen: Rubens maakte die als jonge schildersleerling naar het voorbeeld van de 
Duitse kunstenaar Hans Holbein.

– Klassieke concerten
In 2009 werden in het Groot Atelier acht klassieke concerten georganiseerd. Met 
deze extramuseale activiteiten wil het Rubenshuis zijn programmatie verbreden 
en de collectie op een andere manier belichten.

Bezoekcijfer: 4140
(Concerten in het Kolveniershof inbegrepen)

–
kunSTMuSEA: rubEnShuIS,
rubEnIAnuM En MuSEuM MAyEr 
VAn dEn bErgh

Apelles schildert Campaspe  (schilderij door Willem Van Haecht). | coll.: Mauritshuis.Den Haag
© Foto: Mauritshuis.Den Haag
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– Kamers vol kunst in 17de-eeuws Antwerpen (28.11.09 – 28.02.10)
Kamers vol kunst was een nauwe samenwerking tussen het Rubenshuis en het Mau-
ritshuis in Den Haag, met als curatoren Ben Van Beneden en Ariane van Suchtelen. 
De tentoonstelling belichtte een fascinerend nieuw schildersgenre uit Antwerpens 
17de eeuw. Het had alles te maken met kunstverzamelaars die graag uitpakten met 
hun bezittingen. Centraal stonden drie kunstkamers van Willem van Haecht die 
voor het eerst samen werden getoond en die alle drie de indrukwekkende collectie 
van Cornelis van der Geest (1555-1638) laten zien, een eminente Antwerpse kunst-
verzamelaar. Van Haecht was beheerder van de verzameling. Andere meesterwerken 
van onder meer Antoon van Dyck, David Teniers en Quinten Massys kwamen uit de 
National Gallery in Londen, het Prado in Madrid, het Kunsthistorisches Museum 
in Wenen, de Engelse Royal Collection en privéverzamelingen. Het Rubenshuis is 
een uitgelezen plek voor een dergelijke expositie: de meester bezat zelf een enorme 
kunstcollectie en had… een kunstkamer. De reacties van de pers op de tentoonstel-
ling waren lovend. Bij de expositie verscheen de publicatie Kamers vol kunst in zeven-
tiende-eeuws Antwerpen van Ariane van Suchtelen en Ben Van Beneden.

Publiekswerking en communicatie spanden zich in om deze expositie over een 
toch minder bekend thema in de markt te zetten. Naast een algemene commu-
nicatiecampagne in binnen- en buitenland was er speciale aandacht voor de Ant-
werpenaar. In samenwerking met de dienst Marketing en Communicatie van de 
stad kregen Antwerpenaren gratis toegang tijdens het openingweekend van de 
tentoonstelling, en dat door middel van een bon in het stadsmagazine. Maar liefst 
1078 Antwerpenaren maakten daar gebruik van. Voor kinderen werden work-
shops georganiseerd en zoekblaadjes gerealiseerd. Bezoekers genoten tijdens hun 
bezoek van de speciaal voor de tentoonstelling gemaakte audioguide of de galle-
ryguide, en gratis rondleidingen boden individuele bezoekers de mogelijkheid om 
aan te sluiten bij een deskundige gids. Tot slot bezocht de Reizende kunstkamer van 
Eddy en Xavier Ryckaert – een ludieke act die verwees naar de tentoonstelling – de 
kerstmarkten en nieuwjaarsrecepties in en rond Antwerpen om mensen warm te 
maken voor de tentoonstelling.

Bezoekcijfer: 148.527Vermoedelijk portret van Willem Van Haecht, detail uit ‘De Kunstkamer van Cornelis van der Geest’
© Foto: Marc Leenaerts
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Zie hierboven onder ‘Rubenshuis’ voor het nieuwe deel in de reeks Corpus Rube-
nianum Ludwig Burchard en de bijbehorende presentatie.

In het Kolveniershof vonden verscheidene activiteiten plaats, in totaal goed voor 
5400 bezoekers. Hiervan kwamen de meesten (3600) voor de middagconcerten 
op vrijdag, die worden georganiseerd door Middagconcerten van Antwerpen vzw. 
Andere activiteiten in het Kolveniershof waren recepties, vergaderingen…

De collectie werd in 2009 onder handen genomen. Een van de rariora, het Theatrum 
Pictorium van David Teniers II uit 1684, werd gerestaureerd met het oog op de 
presentatie in de tentoonstelling Kamers vol kunst in 17de-eeuws Antwerpen (Rubens-
huis). De hele collectie rariora kreeg een conservatorisch verantwoorde opberging 
in nieuwe kasten, waar ze nu liggend bewaard worden 

Het Rubenianum sloot het jaar af in feeststemming. In november bestond het Cen-
trum voor de Vlaamse kunst van de 16de en de 17de eeuw 50 jaar. De viering vond 
plaats in januari 2010, maar de organisatie werd grotendeels voorbereid in 2009.

Bezoekcijfer: 6443, van wie 1040 binnen- en buitenlandse onderzoekers in de 
leeszaal

Museum Mayer van den bergh

Het Museum Mayer van den Bergh werkte het aanbod van rondleidingen verder uit. 
Die belichten elk een aspect van de boeiende permanente collectie. Een groot deel 
van het aanbod is uitgewerkt rond kerkelijke hoogdagen: rondleidingen over heili-
gen in de periode van Allerheiligen, Kerst en engelen komen in december en januari 
aan bod, en Pasen is een vast item in april. Daarnaast zijn er ook de thema’s ‘por-
tretten’ en ‘bloemen’. De rondleidingen kunnen worden geboekt door individuele 
bezoekers en groepen. Het museum organiseerde in 2009 geen tentoonstellingen.

Daarnaast programmeerde het museum in het voor- en het najaar een aantal the-
atervoorstellingen van Dulle Gulle Griet, naar een tekst van Erik Vlaminck en met 
actrice Guusje Van Tilborgh. De tickets waren snel de deur uit. De combinatie van 
theater en beeldende kunst werd erg gesmaakt.

Bezoekcijfer: 18.326

In 2009 ging directeur 
Kunstmusea Hans Nieuw-
dorp met pensioen. Hij is 
momenteel nog niet ver-
vangen.

Harlinde Pellens

‘Dulle gulle griet’ © Foto: Sven van Baarle
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De werking van het museum is vanaf 2009 opgesplitst in twee onderdelen: Mid-
delheimmuseum en [Middelheimproductie]. Hieronder worden de belangrijkste 
projecten van het Middelheimmuseum besproken. Over [Middelheimproductie] 
leest u meer op pagina 85.

Ook in 2009 bleef het Middelheimmuseum zich vernieuwen en 
zich op de toekomst richten. De internationale oriëntering van de 
instelling en de aandacht voor (de creatie van) relevante hedendaagse 
kunstprojecten blijven aandachtspunten.

chris burden (30.05 – 27.09)

De Amerikaan Chris Burden (°1946) is een spilfiguur in de heden-
daagse kunst. Zijn performances uit de jaren 1970 hebben de mo-
gelijkheden van het medium geherdefinieerd, en zijn sculpturen en 
installaties verlegden de grenzen van wat fysiek mogelijk is in de 
beeldende kunst. De tentoonstelling in het Middelheimmuseum 
maakte duidelijk dat er sinds die eerste snoeiharde performances 
ontzettend veel is veranderd in de vormtaal van de kunstenaar, maar 
ook dat basisideeën zijn blijven voortleven. Ze bood de toeschouwer 
een unieke combinatie van werken uit de beginjaren van Burdens 
carrière met enkele van zijn meest recente werken. Hoogtepunt was 

Beam Drop Antwerp. Deze sculptuur 
werd op 30 mei live opgebouwd voor 
een groot publiek. In het Braempavil-
joen en het Kasteel Middelheim toon-
de Burden een selectie van zijn Bridges, 
exacte schaalmodellen van bijzondere 
bruggen van over de hele wereld, die 
geheel zijn vervaardigd uit meccano 
en de Amerikaanse variant erector.

–
MIddElhEIM-
MuSEuM

Beam Drop Chris Burden © Foto: Christine Clinckx
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Met de installatie en de sculpturen van Chris Burden bracht het Middelheimmuse-
um opnieuw een baanbrekend kunstenaar onder de aandacht, die niet alleen dertig 
jaar geleden de geschiedenis van de beeldende kunst voorgoed veranderde, maar 
ook vandaag nog de beeldhouwkunst eigenhandig heruitvindt. 

Bezoekcijfers
Live-installatie van Beam Drop Antwerp: 3.525
Tentoonstelling: ca. 70.000 

camiel Van breedam (18.10.09 – 10.01.10)

Het werk van Camiel Van Breedam (°1936, Boom) kreeg in 2009 met drie ten-
toonstellingen de verdiende aandacht. In het voorjaar waren er collages te zien in 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en tijdens 
de zomermaanden werden werken over oorlog en geweld tentoongesteld in het 
Ieperse In Flanders Fields Museum (IFFM). Het jaar werd afgerond met recente 
assemblages in het Middelheimmuseum. De tentoonstellingen vulden elkaar chro-
nologisch én inhoudelijk aan.

Het Middelheimmuseum pakte in het Braempaviljoen uit met onder meer recent 
werk in 7² x 2. Vanaf zijn beginperiode (1956) maakt Van Breedam gebruik van 
assemblagetechnieken en zijn materiaalkeuze bleef geïnspireerd door zijn verlan-
gen om allerlei voorwerpen te redden uit de westerse wegwerpcultuur. Zijn tech-
niek om gevonden voorwerpen een nieuwe context te geven is een manier om de 
ontgoochelende werkelijkheid te herwaarderen. Hij biedt de gehavende en ver-
sleten overblijfselen een nieuwe kans om te communiceren. Van Breedam toonde 
in zeven groepen 98 kleinere werken: ouder werk in confrontatie met de recente 
productie (2000-2009). De vormgeving van de tentoonstelling gebeurde met alle 
respect voor de architectuur van het Braempaviljoen, op uitdrukkelijke vraag van 
de kunstenaar. Bij deze najaarstentoonstelling hoorde een kunstenaarsboek met 
teksten van Jean-Pierre Rondas en vormgegeven door Nej De Doncker.

Bezoekcijfer: ca. 25 000. Wegens succes werd de tentoonstelling verlengd tot 
10 januari 2010.

Publiekswerking

Ook in 2009 speelde het museum een voortrekkersrol op het vlak van publieks-
werking.

In 2009 werd naar goede gewoonte een breed gamma rondleidingen en work-
shops voor kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd, individueel of in 
groepsverband. Er kwamen in het museum 161 groepen met gids, goed voor 
5028 deelnemers. Het gidsenteam verzorgde 402 gidsbeurten, en groepsbezoe-
ken zonder gids waren goed voor 125 groepen of 7204 personen. Ook de ateliers 
werden drukbezocht: 42 groepen, 1190 deelnemers, 72 gidsbeurten. De combi-
natie ‘rondleidingen en ateliers’ trok 21 groepen en 708 deelnemers aan, met 105 
gidsbeurten.

Het project Bij-buurten op het Kiel werd afgerond met een studiedag, een publicatie 
en een fotoboek. In mei werd het verjaardagsvolksfeest van het Nest georgani-
seerd, in september vond in het museum een buurtmaaltijd plaats en in november 
werd een restauratiesessie uitgevoerd. Alle acties gebeurden in samenwerking met 
NOVA, Rechtop en Samenlevingsopbouw Stad Antwerpen.

Nieuw deze zomer was het jongerenproject Sculpturized!, in samenwerking met 
Piazza dell’arte: een twintigtal jongeren kregen de kans om een multimediale 
beeldentour te maken en zo de collectie in beeld te brengen. De resultaten van de 
workshops worden in een PDA-systeem gegoten, waardoor weer andere jongeren 
aangesproken worden om de collectie te (her)ontdekken. Het eindproduct wordt 
op 1 april 2010 feestelijk voorgesteld.

In het voor- en najaar werd samengewerkt met cc De Kern Wilrijk, dat in het 
museum de theaterwandeling Kramp van Tg Elektra organiseerde, theater door en 
voor jongeren.

Het Middelheimmuseum nam ook deel aan de Museumnacht (553 bezoekers) en 
Kunst om 8 (300 bezoekers), twee evenementen die een nieuw publiek aanspreken.
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sculpturized © Foto: piazza dell’arte Jan  de Lichte Bolivarplaats © Foto: Middelheimmuseum

collectie

De collectie werd uitgebreid met Beam Drop Antwerp van Chris Burden, het resul-
taat van de live installatie van 30 mei 2009. 

Wat het collectiebeheer betreft, zijn onder meer de volgende verwezenlijkingen 
van belang:

de beelden •	 Ursula van Julio Hernandez en Zang van Shin Hongo werden gerestau-
reerd door een laatstejaarsstudente van de Artesis Hogeschool Antwerpen (Ko-
ninklijke Academie voor Schone Kunsten, afdeling Restauratie en Conservatie);
Dabei sein ist Alles •	 van Kati Heck (polyester), La place van Didier Vermeiren (brons), 
Windzoeker III van Ingmar Hellgren (kunststof) en De Wolvin van Arturo Martini 
(terracotta) werden door privérestauratoren gerestaureerd;

de plaatsing van het beeld •	 Jan de Lichte van Roel d’Haese aan het nieuwe ge-
rechtshof.

Bezoekcijfer: 175.387

Lucie Bausart, Laurence De Bolle, Nora De Smet, Menno Meewis en Greet Stappaerts
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bouw en sponsoring 

De bouw van het MAS werd in 2009 zo goed als afgerond. Het ge-
bouw wordt definitief opgeleverd begin 2010. Ook de aanleg van 
het plein begon.

In september 2009 verbond de vierde en laatste Founder zijn naam 
aan het MAS: hr-specialist SD Worx (zie hierover pagina 15)

Ook particulieren en (kleinere) bedrijven gaven blijk van hun betrok-
kenheid. In 2009 kochten reeds meer dan 500 partners een Handje om 
het te laten bevestigen aan de gevel van het MAS. Op 19 maart 2009 
bevestigden Dora Janssen-Arts en schepen Philip Heylen de eerste 
Hand, meteen het startschot voor een grootse campagne om bedrijven 
te overtuigen hun eigen Hand aan de MAS-gevel te verwerven.

Merkverhaal, thema’s en scenografie

In 2009 werd de inhoud van het MAS verder bepaald. Ook het 
MAS-merkverhaal werd uitgewerkt en uitgedragen. De basispo-
sitionering van het museum luidt als volgt: ‘Een havenstad is een 
kruispunt aan land en water: mensen van over heel de wereld ko-

men er samen, om hun goederen uit 
te wisselen, samen met hun ideeën 
en culturen. Van daaruit vertrekken 
anderen naar heel de wereld om het-
zelfde te doen. Telkens laten ze spo-
ren na, als waren het handafdrukken. 

–
MuSEuM AAn dE 
STrooM (MAS)

Dora Janssen en Philip Heylen bevestigen de eerste Hand aan de gevel van het MAS © Foto: Michel Wuyts
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Het MAS vertelt hoe Antwerpen hiervan een eigen, unieke versie maakte: je 
herkent sporen van anderen bij ons, je herkent sporen van ons bij anderen. Het 
enthousiasme waarmee we dat altijd deden en doen, is wat van deze stad ‘Antwer-
pen’ maakt. Het MAS nodigt de mensen uit om vandaag hùn handafdruk achter 
te laten, voor altijd herkenbaar voor iedereen. Dit unieke verhaal wordt gebracht 
in een unieke architecturale verwezenlijking, die de skyline van de stad, van ver 
zichtbaar vanaf de stroom, een nieuw uitzicht geeft.’ 

Het MAS gaat dus over de stad en de wereld. De MAS-ploeg werkte in 2009 de 
inhoudelijke thema’s uit. Thema’s die aan bod zullen komen zijn: ‘Antwerpen, 
de haven en de wereld’, ‘Mensen en macht’, ‘Leven en dood’ en ‘Mensen en hun 
leefwereld’. Op basis van deze thema’s wordt de scenografie uitgewerkt. Op 10 
augustus 2009 werd de scenografieopdracht ‘Uitwerking van het concept voor de 
museale inrichting van de museumboxen’ gegund aan B-Architecten.

Publieksmomenten 

Het toekomstige museum wist al in 2009 bezoekers te boeien… Zo steeg het aan-
tal bezoekers aan het MAS-infopunt tot meer dan 13.000, een riante verdubbe-
ling ten opzichte van 2008. Hoogdagen waren er in het weekend van Waterkant 
(26 en 27 september), waarbij men het infopunt kon bezoeken en enkele van de 
MAS-museumkranen kon beklimmen. Deze activiteiten verlokten zowat 2340 
geïnteresseerden.

Het MAS | Etnografisch Museum was slechts de eerste helft van het jaar open en 
trok een kleine 9700 betalende bezoekers. Er waren er meer dan 1000 bezoekers 
tijdens de feestelijke sluitingsdag op zondag 28 juni 2009, voor die gelegenheid 
was de toegang gratis. Dit zijn succesvolle getallen in vergelijking met de 16.338 
bezoekers die in 2008 over een heel jaar werden geteld.

Havenkranen | © Foto: Bart Huysmans en Michel Wuyts

Het Maritiem park, de buitenafdeling van het MAS | Nationaal Scheepvaartmu-
seum, was open van 1 april tot 31 oktober. Een goede 29.000 bezoekers kwamen 
de schepen uit de binnen- en pleziervaart, de visserij en van de militaire marine 
bewonderen.



P 67

Deel 02

blik op de toekomst: openingsdatum, jongeren, visienota

Het MAS zal zijn deuren feestelijk openen in het weekend van 14 en 15 mei 2011. 
Dit werd midden 2009 beslist door het College van Burgemeester en Schepenen. 
De officiële openingsdatum voor het publiek is 17 mei 2011.

In opdracht van de afdeling Publiekswerking van het MAS voerde in 2009 Ladda 
vzw kwalitatief onderzoek bij 24 Antwerpse jongeren om te achterhalen wat zij 
denken over erfgoed en musea, en meer specifiek over het MAS. De resultaten van 
dit onderzoek, dat de naam A La Karte kreeg, werden op 1 december 2009 voor-
gesteld aan de pers. Tijdens het Jongerenfestival Winterkamp van Ladda vzw op 3 
december in Gent werden ze aan de sector bekendgemaakt.

Eind 2009 werd de visienota MAS als stuurman van het Cultureel-erfgoedconvenant in-
gediend. Hierdoor kan het MAS jaarlijks een subsidie van 800.000 euro ontvan-
gen van de Vlaamse Gemeenschap. In de visienota werd bepaald dat het MAS een 
essentiële rol zal spelen op drie vlakken: 

uitwisseling van kennis en expertise;•	
vertellen van de verhalen van stad, stroom, haven en wereld;•	
ondersteunen van het lokaal cultureel-erfgoedbeleid.•	

Bezoekcijfers
MAS-infopunt: 13.197 
MAS | Etnografisch Museum (eerste jaarhelft): 9.694 
Maritiem park: 29.024 
MAS | Volkskundemuseum: gesloten voor publiek 
MAS | Nationaal Scheepvaartmuseum: gesloten voor publiek 

Fara Deburchgrave

Sluitingsfeest Etnografisch Museum | © Foto: Interstudio
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2009 was een jaar van bevestiging en zonder grote vernieuwingen. 
Het aantal bezoekers bleef, na enkele jaren met een forse stijging, 
ongeveer stabiel.

grote dagen: Erfgoeddag, Museumnacht en 
Sinterklaasfeest

De ‘grote dagen trokken iets minder bezoekers dan de voorbije ja-
ren. Erfgoeddag stond in het teken van ‘Muziek onder vrienden’, met 
rondleidingen over huis- en salonmuziek en om de twee uur een con-
certje door het duo Cammermusique (fluit en klavecimbel).

Tijdens de Museumnacht, die in het teken van ‘Geheimen’ stond, 
werd het fenomeen van het ‘Beeldmotet’ belicht met een kleine ten-
toonstellingspresentatie, rondleidingen en een lezing.

Op 6 december was er voor de tweede maal een geslaagde sinter-
klaasanimatie voor kinderen. Een nieuw initiatief was Valentijn in het 
Vleeshuis, met een tango-initiatie en concertjes.

Andere activiteiten

Op 6 april vond – op initiatief van Resonant – in het Vleeshuis een internatio-•	
naal symposium plaats over best practices in het muzikaal erfgoed;
van 13 tot 21 juni was er een presentatie rond 125 jaar orgelbouw door het •	
familiebedrijf Verbeeck;
van april tot september werden wekelijks rondleidingen op de kathedraaltoren •	
georganiseerd;
tijdens de zomervakantie vonden drie kinderateliers plaats rond de thema’s •	
‘Muziek in de 17de eeuw’ en ‘Torenmuziek’;
in de zomer werden twee nieuwe multimediaschermen in gebruik genomen, •	
met historische informatie over het Vleeshuis en zijn omgeving;
ook sinds de zomer kunnen de bezoekers uitblazen in twee rusthoeken met •	
comfortabele zeteltjes en tafeltjes.

Bezoekcijfer: 43.347

Karel Moens

–
MuSEuM VlEEShuIS | 
klAnk VAn dE STAd

Tango-initiatie op Valentijn © Foto: Museum Vleeshuis | Klank van de Stad
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Jong talent met trompet op het kinderatelier rond de 17de eeuw © Foto: Museum Vleeshuis | Klank van de Stad Optreden van Jan de Smet tijdens het Sinterklaasfeest © Foto: Museum Vleeshuis | Klank van de Stad

Anne Galowich aan het Dulcken-klavecimbel tijdens de Erfgoeddag © Foto: Museum Vleeshuis | Klank van de Stad
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2009 was een goedgevuld jaar voor het Letterenhuis. Dankzij een 
ruim en gevarieerd aanbod aan activiteiten kon het publiek op een 
andere manier kennismaken met literair erfgoed en het belang ervan. 
De tentoonstelling rond grafisch vormgever Dooreman belichtte de 
innige band van deze vakman met de letteren. En met de overdracht 
van het archief van Willem Elsschot aan het Letterenhuis is de vrees 
dat deze unieke nalatenschap verdeeld en versnipperd zou raken 
definitief van de baan.

dooreman naar de letter (27.09.09 – 03.01.10)

Affiche- en boekenontwerper Gert Dooreman (1958) was drie maanden te gast 
in het Letterenhuis. Dooreman is een begrip. Hij staat bekend als vaste vormgever 
van Tom Lanoye, hielp De Standaard en Humo aan een vernieuwde stijl, ontwerpt 
spraakmakende affiches voor talrijke theatergezelschappen en boeken voor onge-
veer alle belangrijke uitgeverijen in Vlaanderen en Nederland. Uit zijn zorgvuldig 
gestapelde archief maakte hij een persoonlijke selectie en gaf zo een overzicht van 
ál zijn grafische werk: van illustratie tot affiche, van boek tot spandoek. Voor het 
Letterenhuis was de innige band van Gert Dooreman met de Vlaamse letteren een 
uitgelezen reden om deze vakman en kunstenaar in de schijnwerpers te zetten.

–
lETTErEnhuIS

Overzicht van de tentoonstelling ‘Dooreman naar de letter’ © Foto: Bert Weis Overzicht van de tentoonstelling ‘Dooreman naar de letter’ © Foto: Bert Weis
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In het kader van de tentoonstelling nodigde het Letterenhuis 15 fans van het werk 
van Dooreman uit om over diens vakmanschap te vertellen. Jongerenvideoproduc-
tiehuis VideAntz maakte daar vodcasts van die op de site en op de Facebookpa-
gina van het Letterenhuis te bekijken waren. Voor het activiteitenprogramma De 
vrienden van Dooreman kon het Letterenhuis rekenen op schrijvers, theatermakers, 

Het zonovergoten binnenplein van het Letterenhuis tijdens Zuurvrij op Zondag © Foto: Cédric Raskin

vormgevers en andere artiesten die hun enthousiasme over het vakmanschap van 
Dooreman met het publiek deelden. Exclusieve rondleidingen, twee dubbelge-
sprekken, respectievelijk met Dooreman en Tom Lanoye en met Dooreman en 
Michiel Hendryckx, en twee namiddagen over boekvormgeving en afficheont-
werp waren het resultaat.
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Naast deze vaste evenementen organiseerde het Letterenhuis een aantal andere 
activiteiten over literatuurhistorische onderwerpen. Zo waren er zes ontbijtvoor-
drachten op zondagochtend waar telkens een andere auteur werd belicht. Na het 
ontbijt hoorden de aanwezigen een specialist aan het woord over Cyriel Buysse, 
Willem Elsschot, Ivo Michiels, Karel van de Woestijne, Paul van Ostaijen en 
Hugo Claus.
Verder waren er opnames van een aantal Radioboeken in samenwerking met het 
Vlaams-Nederlandse cultuurhuis deBuren, boekvoorstellingen, studiedagen en 
colloquia, poëzie tijdens de lunchpauze met de Donderdagen van de Poëzie (geor-
ganiseerd met Antwerpen Boekenstad).

In 2009 werd voor het eerst ook Zuurvrij op Zondag georganiseerd, waarop het 
nieuwe nummer van het berichtenblad Zuurvrij werd gepresenteerd. Op het zon-
overgoten binnenplein van het Letterenhuis vernam het publiek meer over artike-
len uit het blad. Cocktails, muziek en voorleessessies zorgden voor een ontspan-
nen en boeiende namiddag.

Aanwinsten en archieftaak

Het Letterenhuis werkte verder aan het verzamelen en bewaren van het literair erf-
goed. De collectie werd verrijkt met literaire archieven en handschriften- en brie-
venverzamelingen. Tot de aanwinsten van 2009 behoren onder meer het archief 
van de dichteres Blanka Gyselen, handschriften uit het archief Gerard Walschap 
(artikelen, lezingen, essays…), archivalia (handschriften, knipsels, drukwerk, af-
fiches) van de dichter Luuk Gruwez (aanvulling bij een vorige schenking) en het 
archief van de uitgeverij Houtekiet (vanaf 1991). Dankzij het Dotatiefonds voor 
Boek en Letteren en het Centrum voor de Studie van het Vlaamse Cultuurleven 
werd ook het bijzondere gastenboek (1883-1932) van mevr. Elise Menzel Gol-
denberg verworven, met opdrachten, herinneringen, muziekfragmenten, plas-
tisch werk en handtekeningen van honderden bekende schrijvers en kunstenaars, 
onder wie talrijke wereldberoemde figuren.

Vitalski leest teksten van Paul Snoek en Gust Gils tijdens Zuurvrij op Zondag | © Foto: Cédric Raskin

Activiteiten

Behalve bij de Dooremanexpo verzorgde het Letterenhuis nog een gevarieerd aan-
bod aan andere publieksactiviteiten, waarmee het huis zijn opdracht als geheugen 
van de Vlaamse literatuur in de zichtbare praktijk omzet.

Behalve Erfgoeddag en de Museumnacht is Gedichtendag (29.01) een van de vaste 
afspraken van het Letterenhuis. De zoetgevooisde Liseuses Fabuleuses verwenden 
de museumbezoekers met ontroerende en krachtige poëzie uit Vlaanderen en uit 
verre en nabije buitenlanden.
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Het handschrift van Lijmen van Willem Elsschot

De meest bijzondere aanwinst van 2009 was het archief van Willem Elsschot, dat 
werd aangekocht door de stad Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap, en werd 
overgedragen aan het Letterenhuis. Dankzij deze gemeenschappelijke aankoop is 
de vrees dat dit unieke archief opgedeeld en versnipperd zou raken definitief van 
de baan. De verzameling blijft als één ondeelbaar geheel samen en wordt voor 
bewaring toevertrouwd aan het Letterenhuis, waar ze ter beschikking staat van 
onderzoekers. Het archief omvat de literaire nalatenschap en het persoonlijke en 
zakelijke archief van Alfons de Ridder / Willem Elsschot, zoals het tot op de dag 
van vandaag door de erven werd bewaard. Door zijn aard, authenticiteit en om-
vang is dit archief van eminent cultuurhistorisch belang. Het is onmisbaar voor 
voortgezet onderzoek naar het leven en werk van Willem Elsschot én vormt de 
basis voor de Elsschotstudie. Voor het Letterenhuis, dat al een aantal handschrif-
ten en vele brieven van Elsschot bezat, betekent deze verwerving een bekroning 
van vele jaren inspanningen ter vrijwaring van dit archief. Het Letterenhuis zal het 
Elsschotarchief volgens de regels van de archivistiek bewaren, beschrijven, ont-
sluiten en ter beschikking stellen van het onderzoek. Naar aanleiding van de 50ste 
verjaardag van het overlijden van Willem Elsschot plant het Letterenhuis in 2010, 
op basis van dit archief, een spraakmakende expo over het leven en werk van de 
schrijver.

Ook in 2009 stelde het Letterenhuis zijn expertise ter beschikking van literair-
erfgoedbeheerders, onder meer door de uitgave van een folder die archiefvormers 
praktische tips geeft voor het bewaren van hun archief. Naast kennisdeling werkte 
het Letterenhuis aan de verdere ontwikkeling van zijn expertise inzake de zorg 
voor het literair erfgoed in Vlaanderen. Zo werd een proefproject afgerond dat 
een begin maakt met het opsporen van het literair erfgoed in openbare en privé-
collecties verspreid over Vlaanderen. Het project reikt een methodiek aan om dit 
Vlaamse literair erfgoed optimaal in kaart te brengen.

Bezoekcijfer: 12.993

Anaïs Lebreton
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De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience ging in mei 2009 haar 
tweede jaar in onder haar nieuwe naam. De bibliotheek blijft dé plek 
om alles te weten te komen over de geschiedenis van de stad. Zij is 
het papieren geheugen van Antwerpen. Daarnaast kunnen ook lief-
hebbers van Nederlandse letterkunde en cultuurgeschiedenis hun 
hart ophalen aan de collectie. 

Aanwinsten

De collectie oude en nieuwe drukken groeide gevoelig aan. Zo kre-
gen de oude drukken van het voormalige Volkskundemuseum een 
plaats in de collectie. Daarnaast kocht de bibliotheek in juni op de 
veiling van The Romantic Agony een handschrift van de Antwerpse 
kunstschilder Abraham Genoels (1640-1723). Daarin licht deze nu 
vrijwel vergeten, maar eens gewaardeerde schilder de wiskundige 
principes achter de perspectiefleer toe.

De bibliotheek kon op veilingen (Alain Ferraton, Brussel, 24 april 
2009; AioloZ, Amsterdam, 16 mei 2009; Bernaers, Antwerpen, 
21 oktober 2009) en dankzij een aanbod van antiquariaat De Slegte 
in Antwerpen haar collectie Vlaams bibliofiel drukwerk uitbreiden. 
Daarnaast schonk kunstenaar Jef Geys – die in 2009 Vlaanderen ver-

tegenwoordigde op de Bi-
ennale van Venetië – de vol-
ledige collectie van Het 
Kempens informatieblad aan de 
bibliotheek. Ze werd gedi-
gitaliseerd en is online raad-
pleegbaar op de website.

De bibliotheek verwierf ook binnen- en buitenlandse gelegenheidsliteratuur van 
en over Tom Lanoye (1958), uit de privécollectie van de auteur.

In het voorjaar van 2009 was er de herontdekking van twee handgeschreven brie-
ven van de Franse auteur Victor Hugo (1802-1885). De brieven, die in de jaren 
1950 aan de toenmalige Stadsbibliotheek waren geschonken, waren sinds lang 
vermist. De vondst kreeg ruime weerklank in de nationale en internationale pers.

De instelling zag haar indrukwekkende aanbod aan periodieken groeien. Ver-
meldenswaard is de overname van ruim 160 tijdschriften uit de bibliotheek van 
FARO, het Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed. Ook de schenking van oud-
stadsarchivaris Jan Van den Nieuwenhuizen van oude godsdienstige tijdschriften, 
met onder meer de volledige 38-delige reeks La Semaine religieuse d’Anvers (1872-
1913), is een bijzondere aanvulling.

–
ErFgoEdbIblIoThEEk 
hEndrIk conScIEncE

Abraham Genoels © collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen
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Hugo Claus © collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen Kempens informatie blad © collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen
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Tom Lanoye Gent Wevelgem © collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen

affiche tentoonstelling Mooi Marginaal 
© collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience, Antwerpen

Tom Lanoye maar nog zo goed als nieuw
© collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
Antwerpen

Projecten

De instelling nam actief haar rol op als stedelijke bewaarbibliotheek. Naar aanlei-
ding van de verhuizing van een aantal stedelijke diensten naar het centrale complex 
Den Bell worden stelselmatig alle kleine en grotere vakbibliotheken van deze dien-
sten gecentraliseerd in een nieuwe vakbibliotheek. De verouderde vakliteratuur 
wordt overgebracht naar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, die ook de 
uitwerking van het concept voor deze vakbibliotheek begeleidde. 

De bibliotheek zette in 2009 haar schouders onder een project dat focust op de 
bibliotheken binnen Musea en Erfgoed Antwerpen: centraal staan een inhaalope-
ratie inzake de registratie en ontsluiting van de collecties en het uitwerken van een 
netwerkstructuur.
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De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience biedt onderdak aan de Vlaamse Erf-
goedbibliotheek VZW, het netwerk van zes representatieve erfgoedbibliotheken 
in Vlaanderen: de Universiteitsbibliotheek Antwerpen, de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience, de Openbare Bibliotheek van Brugge, de Universiteitsbi-
bliotheek Gent, de Provinciale Bibliotheek Limburg en de Universiteitsbiblio-
theek Leuven. De VZW wordt betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap.

Tentoonstellingen en evenementen

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience haalde in 2009 twee gasttentoon-
stellingen in huis, naast twee zorgvuldig geselecteerde gelegenheidstentoonstel-
lingen (naar aanleiding van Museumnacht en Kunst om 8). Mooi Marginaal toonde 
fraaie, met de hand ingebonden boeken, vaak sublieme staaltjes van typografie en 
stuk voor stuk papieren kunstwerkjes. Elk boek probeerde te verleiden met een 
hoogstpersoonlijk verhaal van behoedzaam benaderde schoonheid. 

In het zog van Mooi Marginaal werd in het voorjaar als thema voor de Nottebohm-
lezingen gekozen voor ‘kunst(enaars)boeken’. De meest opmerkelijke lezing was 
die van Tom Lanoye over zijn bibliofiele uitgaven.

Ook muziekliefhebbers werden verwend. Naar aanleiding van de opera Aquarius 
werd in de Vlaamse Opera Antwerpen en de Erfgoedbibliotheek een expositie 
georganiseerd rond componist Karel Goeyvaerts. Bezoekers konden een mooie 
selectie brieven, foto’s en partituren bewonderen die het onderzoekscentrum 
MATRIX (Leuven) en de afdeling Musicologie van de KULeuven maakten uit 
het persoonlijke archief van de componist.

In het najaar stond muziek centraal in de keuze van de sprekers. Daarnaast or-
ganiseerde de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in samenwerking met de 
Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en de Universiteit Antwerpen de acade-
mische lezingenreeks Lectuur > Lecture. Hierop werden vier internationale sprekers 
uitgenodigd om een toelichting te geven bij diverse aspecten van het vak boekge-
schiedenis.

bruiklenen

De bijzondere collectie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience wordt 
niet alleen in Antwerpen gewaardeerd. De bibliotheek gaf in 2009 zestig boeken 
en prenten in bruikleen voor in totaal negen tentoonstellingen.

Bezoekcijfer: 20.409

Anaïs Lebreton

Tentoonstelling Mooi Marginaal | © Foto: Steven Stausens
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Tussen 1873 en 1934 reisden meer dan twee miljoen passagiers van 
de Scheldestad naar Amerika met de legendarische scheepvaartmaat-
schappij Red Star Line. Op het Eilandje staan nog drie historische 
havenloodsen van Red Star Line. In de lente van 2012 opent op deze 
historische locatie Red Star Line | People on the Move de deuren, een 
plek voor herinnering, beleving, debat en onderzoek naar internatio-
nale mobiliteit vroeger en nu. Het verhaal van Red Star Line en haar 
passagiers zal er weer tot leven komen.

bouw en restauratie 

Het New Yorkse ontwerpbureau Beyer Blinder Belle staat in voor 
de restauratie, de nieuwbouw en de scenografie van het museum. 
Het ontwerpteam bestaat onder meer uit de ontwerpers die de res-
tauratie uitvoerden van het wereldbekende museum van immigratie 
op Ellis Island in New York. In de zomer van 2009 werd alvast het 
basisconcept scenografie voor de vaste tentoonstelling (fase 3 van de 
werken) goedgekeurd.

De bouwvergunning voor de werken aan het historische gebouw 
werd in december verleend. Minister Geert Bourgeois kende een 
premie van maximaal 747.138 euro toe voor de eerste fase van de 

restauratiewerken. Die 
omvat de ontmantelings- 
en funderingswerken. 
Tegelijk wordt een kelder-
niveau toegevoegd voor 
de technische installaties. 
In een volgende fase is de 
restauratie gepland van de 

bovengrondse structuren, het metselwerk en de daken. Er komt ook 
een nieuwe toren met een zicht op de Scheldebocht, van waar de 
schepen vertrokken naar de Nieuwe Wereld. De bouwwerkzaamhe-
den starten in het voorjaar van 2010.

research

Het Red Star Line-museumverhaal werd inhoudelijk verder uitgewerkt. De focus 
lag op de aanwezigheid van Red Star Line in de Oost-Europese emigratieregio’s, 
de organisatie van de transit-emigratie in Antwerpen en de geschiedenis van de ge-
bouwen aan de Rijnkaai. Daarvoor werden binnen- en buitenlandse archieven in 
Antwerpen, Beveren-Waas, Krakau en Warschau geraadpleegd. Het onderzoeks-
team kwam interessant audiovisueel materiaal op het spoor, zoals historische beel-
den van medische emigrantencontroles en hygiënische procedures die vergelijk-
baar zijn met degene die plaatsvonden in de gebouwen van Red Star Line.

–
rEd STAr lInE |
PEoPlE on ThE MoVE

Bezoek aan de historische gebouwen van Red Star Line tijdens Waterkant, Red Star Line © Red Star Line
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Daarnaast werd de collectie aangevuld met waardevolle objecten uit de Noord-
Ierse privécollectie White Star Line. Via eBay en dankzij rechtstreekse aanbiedin-
gen werd de hand gelegd op markante objecten van Red Star Line-passagiers: kof-
fers, briefwisseling, persoonlijke documenten…

Oproepen op Amerikaanse genealogieblogs kregen onverwacht veel respons van 
nazaten. Het Amerikaanse publiek werd uitgenodigd om oude foto’s, objecten en 
verhalen van verwanten die met de Red Star Line migreerden, aan het museum te 
schenken. Naast mooi fotomateriaal leverde de oproep interessante hints op voor 
verder onderzoek naar persoonlijke migratieverhalen in de VS. Onder andere met 
het oog daarop werden eind 2009 de eerste contacten gelegd met de US National 
Archives.

Projecten in de Verenigde Staten

We startten een samenwerking met de Amerikaanse non-profitorganisatie The 
American Friends of the Red Star Line. Deze in Philadelphia gevestigde vereni-
ging zal het Red Star Line-museumproject mee promoten in de VS.

One Foot in America. Antwerp, Red Star Line and Eugeen Van Mieghem in het Vlaams 
Huis in New York (25.02 – eind augustus)
Behalve tekeningen en schilderijen van de Antwerpse havenschilder Van Mieghem 
waren op deze tentoonstelling originele Red Star Line-affiches te bewonderen. De 
kortfilm Red Star Line | People on the Move werd doorlopend getoond. De tentoonstel-
ling trok naar schatting 3000 bezoekers.

Bezoek aan de te renoveren gebouwen tijdens Waterkant © Red Star Line Droogdok in Belfast, gebouwd voor onder andere de Belgenland © Red Star Line
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One Foot in America. The Jewish emigrants of the Red Star Line and Eugeen Van Mieghem in 
YIVO, Institute for Jewish Research, New York (10.09 – 31.12)
Op de openingsavond van deze tentoonstelling, die 300 bezoekers lokte, werd de 
gelijknamige publicatie voorgesteld aan het Amerikaanse publiek. Het boek was 
een initiatief van de Eugeen Van Mieghem Stichting in samenwerking met de stad 
Antwerpen. Op 16 september namen 200 mensen deel aan een colloquium over 
de rol van Red Star Line en andere passagiersmaatschappijen in de Joodse migratie 
naar de VS.

Projecten in eigen land
In eigen land nam Red Star Line deel aan de Joodse erfgoeddag op 6 september. 
86 bezoekers volgden een themawandeling over Red Star Line.

Verder kreeg het grotere publiek de kans om tijdens het weekend van Waterkant 
de Red Star Line-gebouwen te bezichtigen en de renovatieplannen in te kijken. 
Tevens kon men er genieten van een korte film met historische getuigenissen van 
emigranten. Op deze dagen werden 800 bezoekers geteld.

In november 2009 kreeg Musea en Erfgoed Antwerpen van de Vlaamse over-
heid projectsubsidies in het kader van de oproep Managers van Diversiteit. Bedoeling 
van dit project is in de komende drie jaar nieuwe Antwerpenaren beter te betrek-
ken bij de werking van het Red Star Line Museum en het MAS. Partners zijn het 
Onthaalbureau Inburgering en de Publiekswerking Atlas van stad Antwerpen. 
De belangrijkste doelstelling is het opzetten en ontsluiten van een verzameling 
actuele migratieverhalen. Een ander aandachtspunt is de deelname van nieuwe 
Antwerpenaren aan toetsings- en focusgroepen en aan de vrijwilligerswerking van 
de musea.

Bezoekcijfer (inclusief USA): 5.986

Bram Beelaert, Fara Deburchgrave, Kris Geysen en Luc Verheyen
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Erfgoeddag 2009: uit vriendschap

Cultureel erfgoed zegt veel over mensen: wat ze denken, waar ze 
naar streven, wat ze doen. Het verklaart of verduidelijkt ook de veel-
soortige relaties die er tussen individuen, groepen en culturen zijn, 
vroeger en nu. Die lieten immers sporen na. De sporen van vriend-
schappelijke relaties stonden op de negende Erfgoeddag op zondag 
26 april 2009 centraal.

39 Antwerpse musea, archieven, kerken, heemkundige kringen en 
andere erfgoedzorgers zetten gratis hun deuren open en vijf deelthe-
ma’s maakten de keuze uit het rijke aanbod overzichtelijk:

‘Vrienden van het erfgoed’ (over de vele vriendenverenigingen en •	
over mecenaat);
‘Kunstzinnige vrienden’ (over kunstenaars en hun vriendschappen);•	
‘Spirituele vrienden’ (over het verbindende van het spirituele en •	
rituelen);
‘Verenigde vrienden’ (over het verenigingsleven);•	
‘Vrolijke vrienden’ (over de toevalligheid die bij vriendschap komt •	
kijken).

De Antwerpse programmabrochure presenteerde het aanbod met 
rijk beeldmateriaal en ruime achtergrondinformatie.

Erfgoeddag is een mooie illustratie 
van een integrale en geïntegreerde 
erfgoedwerking. Vertegenwoordigers 
van de verschillende erfgoedsectoren 
buigen zich in een stuurgroep over 
een gezamenlijke presentatie van het 
Antwerpse erfgoedveld en het pu-

bliek krijgt een globaal erfgoedprogramma aangeboden waarin de 
zeer verscheiden erfgoedbewaarders op een evenwaardige en aan-
trekkelijke manier worden gepresenteerd. Het jaarlijks wisselende 
thema legt inhoudelijke verbanden.

–
ErFgoEd

Campagnebeeld Erfgoeddag ‘Uit vriendschap!’
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Bezoekcijfers: Antwerpen was op 26 april door de Marathon & Ten Miles moeilijker 
bereikbaar. Toch kreeg Erfgoeddag 19.831 bezoekers (op een landelijk totaal van 
210.393 deelnemers).

onderzoek naar het Antwerpse erfgoedveld

Het MAS ontwikkelt zijn werking als erfgoedforum in de negen districten van de 
stad Antwerpen. Een van de opdrachten is nagaan welke wensen en noden bij de erf-
goedorganisaties leven. Het MAS kan daarop inspelen en zorgen voor een verdere 
uitwisseling van kennis, kunde en ervaring binnen de Antwerpse erfgoedsector. 

Als basis hiervoor begon het MAS in 2008 met de voorbereiding van een groot-
schalig onderzoek naar het Antwerpse erfgoedveld. Het ging daarvoor in zee met 
het bureau voor procesbegeleiding AjouR. Eind maart 2009 ging de eerste fase 
van de studie van start met een digitale bevraging die werd verstuurd naar diensten 
en organisaties die in aanraking komen met erfgoed: van archieven en musea, over 
heemkundige kringen en kerkfabrieken, tot kunstopleidingen en cultuuranten-
nes. Er werd onder andere gepeild naar de plek van erfgoed binnen hun werking en 
naar de vragen en noden.

In november 2009 werd het eerste luik van de tweede fase aangevat. Die gaat die-
per in op de domeinen waar samenwerking en uitwisseling van expertise mogelijk 
zijn. In deze fase concentreert het onderzoek zich op de erfgoedbewaarders: dien-
sten en organisaties die een collectie cultureel erfgoed bewaren. Deze groep kan 
men op basis van hun werking indelen. Verschillende subgroepen zullen op een 
eigen manier worden benaderd. In 2009 startten de plaatsbezoeken aan erfgoed-
bewaarders die geen erkenningslabel kregen van de Vlaamse Gemeenschap. Na 
een uitgebreid gesprek volgt steeds een bezoek aan de collecties.

De veldanalyse loopt verder in 2010. Dan zullen de kerkfabrieken en de erfgoed-
bewaarders met een erkenningslabel aan bod komen. Alle gegevens worden in een 
rapport gebundeld. Op basis daarvan kan het MAS zijn cultureel-erfgoedbeleid in 
de stad verder ontwikkelen en verbeteren.

Vera De Boeck en Sofie De Ruysser
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De werking [Middelheimproductie], de tweede pijler van de werking 
van het Middelheimmuseum, omvat drie domeinen:

creatie en presentatie van nieuwe kunst: sinds 2009 heeft deze •	
werking geen vaste stek meer in het HessenHuis, maar leidt ze 
een zwervend bestaan in de stad, met gelegenheidsprojecten en 
-samenwerkingsvormen op gelegenheidslocaties. Per jaar worden 
een drietal exposities georganiseerd;
Beeld in de Stad: het museum neemt de verantwoordelijkheid op •	
voor het onderhoud en de aankoop van beelden in de stad Ant-
werpen;
Bij-buurten: de buurtwerking, met extra aandacht voor minder •	
evidente doelgroepen.

creatie en presentatie

Jonge kunstenaars of een jonge curator worden uitgenodigd om een 
project voor de openbare ruimte op te zetten. 

In 2008 werd met Entree>Exit het startsein gegeven voor een vast 
samenwerkingstraject met het hoger kunstonderwijs in Antwerpen. 
Onder dezelfde titel werd in 2009 een tentoonstelling samengesteld 
met de afstudeerprojecten van de Artesis Hogeschool (Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten) en 
de Karel de Grote Hogeschool (Kunst-
academie Sint-Lucas). De selectie van 
de kunstenaars, een ‘best of ’ van de 
afstuderenden uit verschillende rich-
tingen, gebeurt door/ in samenspraak 
met een gastcurator.

Entree>Exit
Locatie: Hofstraat 15, 2000 Antwerpen (voormalige 
kantoorruimte)
Periode: 2.10 – 31.10
Gastcurator: Pieter Boons (Heimat Office, designcen-
ter De Winkelhaak)
Aantal bezoekers: 699
Deelnemende kunstenaars: Roeben Beddeleem (B), Eve-
lien Cox (B), Liesbeth De Haes (B), Oscar Hugal (B), 
Lore Scheurman (B), Gaetan Teller (B), Ineke Van den 
Heuvel (B), Anouk Van Puyvelde (B), Jan Vissers (B). 

–
bEEldEndE 
kunST

Entree_Exit42 © Foto: Wilfried Peersman

Entree_Exit33
© Foto: Wilfried Peersman
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In samenspraak en samenwerking met het Wereldculturencentrum Zuiderpers-
huis wordt vanaf 2009, en alvast gedurende de eerstkomende drie jaar, (minimaal) 
één tentoonstelling per jaar samengesteld die past bij het artistieke profiel en mis-
sion statement van het centrum. Dit jaar was dat From rain to sun (and everything in 
between), een project met een actueel verhaal: per maand worden via de Antwerpse 
haven tot 8000 afgedankte wagens verscheept naar West-Afrika, meestal auto’s 
die niet meer voldoen aan de Belgische normen. Twee jonge Antwerpse kunste-
naars schaften zich zo’n ‘meerderhandse’ auto aan, lieten zich samen met de wagen 
verschepen van Antwerpen naar Dakar en legden met hun voertuig de terugreis 
naar Antwerpen af over land. De reis werd gedocumenteerd met dia, film en tekst. 
Na hun terugkeer werd er gedurende enkele weken intensief gewerkt aan de cre-
atie van nieuw artistiek werk (sculpturen, tekeningen e.a.), met nieuw materiaal en 
met materiaal dat ze onderweg aantroffen en meenamen.

From rain to sun (and everything in between)
Locatie: Wereldculturencentrum Zuiderpershuis
Periode: 23.10 – 22.12
Totaal aantal bezoekers: 908
Deelnemende kunstenaars: Tamara Van San (B), Lode Geens (B)

De tentoonstellingswerking speelt kort op de bal en reageert alert op (kleinscha-
lige) voorstellen van jonge kunstenaars en curatoren die in of vanuit het Middel-
heimmuseum mogelijk worden gemaakt. Zo werd in januari 2009 met het werk 
Draaiende Grasschijf van Jesse Cremers, een jonge afgestudeerde van de Hogeschool 
Gent, een ingreep gedaan in de vaste collectie van het museum. En in het kader 
van de multidisciplinaire kunsthappening Into the Light 09 (december – i.s.m. Error 
One) werden werken in de openbare ruimte van Joris Van de Moortel (B) en Marie 
José Burki (CH) mogelijk gemaakt.

From rain to sun | © Foto: Lode Geens Matchbox | © Foto: Wilfried Peersman Matchbox | © Foto: Wilfried Peersman
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Exhibition in a Matchbox
Locatie: Slachthuislaan 68, 2060 Antwerpen
Periode: 6.9 – 27.9
Totaal aantal bezoekers: 534 

Exhibition in a Matchbox was een ‘art factory’-project van Hans Wuyts. 18 kunste-
naars gingen de dialoog aan met een leegstaand kantoorgebouw dat dienst deed 
als onderzoeksplatform én experimenteerruimte voor de visuele vertaling van de 
samenwerking tussen kunstenaars van en met verschillende disciplines, origine, 
visies en mogelijkheden. Dit project resulteerde onder meer in de integrale sculp-
tuur Artist residence. 

Deelnemende kunstenaars: Hans Wuyts (B), Leon Vranken (B), Vaast Colson (B), 
Erki De Vries (B), Anton Boon (B), Ilke De Vries (B), Emi Kodama (B), Pieter 
Huybrechts (B), Bissy Bunder (B/D), Rinus Van De Velde (B), Jasper Rigole (B), 
Philippe van Wolputte (B), Ludo Mich (B), Lieven Segers (B), Sarah & Charles (B), 
Joris van de Moortel (B), Chris Gillis (B), Rufus (B).

Bezoekcijfer [Middelheimproductie]: 3141

Filip Janssen en Sara Weyns

beeld in de Stad

– De commissie Beeld in de Stad
De commissie geeft advies over voorstellen van kunstintegratie (het wel of niet 
plaatsen of het verplaatsen van kunstwerken). In 2009 vonden acht vergaderingen 
plaats. De agendapunten worden talrijker en de komende jaren zijn er meerdere 
kunstintegraties in de publieke ruimte gepland. Er zullen daarom binnen de com-
missie kleinere subgroepen gevormd worden om de artistieke waarde van de voor-
stellen te evalueren.

Samenstelling van de commissie
Vertegenwoordigers van het stadsbestuur:

Menno Meewis, voorzitter Beeld in de Stad, directeur Middelheimmuseum•	
Jan Rombouts, kabinetschef, kabinet schepen voor Cultuur en Toerisme•	
Jan Goolaerts, deskundige Groen, bedrijf Stads- en Buurtonderhoud•	
Walter De Backer, deskundige Groen, bedrijf Stadsontwikkeling•	
Eline Daelman, consulent Wetenschappelijk Werk, Monumentenzorg•	
Carlo Vansant, deskundige Bouwtoezicht, Patrimoniumonderhoud•	

Externe leden:
Ludo Bekkers, kunstcriticus•	
Antoon Van Ruyssevelt, gewezen bibliothecaris Erfgoedbibliotheek Hendrik •	
Conscience
Ulrike Lindmayr, curator•	
Anne-Mie Van Kerckhoven, kunstenares•	
Jan Van Broeckhoven, voorzitter regionale omroepen•	
Secretariaat: Lucie Bausart, conservator Middelheimmuseum•	
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Poetsploeg
De collectiebeheerder van het Middelheimmuseum coördineert de poetsploeg 
Beeld in de Stad. Deze ploeg reinigt de beelden in de stad (publieke ruimte) in de 
mate van het mogelijke: de ploeg bestaat uit tijdelijke en ongeschoolde werkne-
mers (meestal zonder rijbewijs) en kampt met een tekort aan personeel. In maart 
2010 wordt de ploeg versterkt met vijf man van Werkhaven (waaronder één res-
taurateur).

Gereinigde beelden:
Jules Pecher, 1. Jacob Jordaens, Oever
Constantin Meunier, 2. Buildrager (sokkel), Suikerrui
Wilfried Pas, 3. Willem Elsschot, Mechelsplein
O.L. Vrouwbeeld op Pompzuil, 4. Kleine Markt
Léonard de Cuyper, 5. Theodoor Van Ryswyck, Theodoor Van Ryswyckplaats
Georgi Frangoeljan, 6. Peter De Grote, Kloosterstraat
Leopold Van Esbroeck, 7. Moeder Netje, Pompstraat
Monument voor de gedeporteerden, 8. districthuis Merksem
Leopold II, 9. Ekeren (bij de kerk)

Lucie Bausart

 

bij-buurten

Van 2006 tot 2009 werkte het Middelheimmuseum aan het project ‘Bij-buurten 
op het Kiel’.
Zo wilde het Middelheimmuseum de sociale woonwijk Het Kiel als naaste buur 
leren kennen en nagaan wat beide partners mekaar te vertellen en te bieden heb-
ben. De beleving van (beeldende) kunst stond hierbij centraal. Het museum wilde 
zo zijn rol als bemiddelaar tussen beeld en toeschouwer verder uitdiepen over de 
fysieke en territoriale grenzen van het museum heen. 
Binnen de wijk het Kiel wilde het museum zich focussen op de doelgroepen al-
lochtonen, jongeren, mensen in armoede, sociaal-culturele organisaties, scholen. 
De expertise die het museum opbouwde in deze buurtgerichte werking, biedt een 
goed praktijkvoorbeeld voor andere musea. 
Het museum gelooft in de meerwaarde van de samenwerking. Het museum gaat 
ervan uit dat diversiteit van culturen en levensvisies elkaar en het museum verrij-
ken. Er komt meer culturele diversiteit naast (en in) de dominante cultuur. Deze 
maakt communicatie van, met en over de specifieke context van de doelgroep mo-
gelijk en verrijkt op deze manier de samenleving. Hierdoor creëert het museum 
een lokaal draagvlak voor zijn werking en bouwt het expertise op rond verschil-
lende doelgroepen om verder te werken aan een aanbod ‘op maat’.

De betrokken partners waren De Veerman, organisatie voor kunsteducatie, Recht-
op vzw,een vereniging waar armen het woord nemen, De Kern, Cultuurcentrum 
Wilrijk, via het Nova-platform. In dit overlegplatform ontmoeten uiteenlopende 
sociaal-culturele organisaties uit het Kiel elkaar. 

Poetsploeg Bids-onderhoud Jacob Jordaens
© Foto: Middelheimmuseum
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In het laatste jaar (van 1/2008 tem 30/6/2009) lag de focus op:
Implementatie van het project in de vaste museumwerking•	
Evaluatie van het project•	
Vervolgproject met SPIA. Ontwikkelen van rondleidingen die meer aansluiten •	
bij het leerplan technisch- en beroepsonderwijs; Na denken over een eventuele 
samenwerking met andere partners om de opgedane ervaringen ruimer toe te 
passen in Antwerpen: Berchem, Borgerhout, Hoboken, Wilrijk… maar in de 
praktijk enkel mogelijk met extra mankracht en extra financiën
Publicatie eindverslag van het project, om de ervaringen voor externen toegan-•	
kelijk te maken. Er komt een boek voor professionelen en een brochure met 
fotoverslag en DVD voor een ruimer publiek
Organisatie studiedag over het project “Bij-buurten” voor de museumwereld, •	
het sociaal-culturele en kunsteducatieve veld, 11 mei, in Cultuurcentrum 
NOVA.

Na afloop van het project zal het museum de coördinerende en bemiddelende taak 
van de extra medewerker overnemen en in eerste instantie ‘eenvoudige’ initiatie-
ven opzetten zoals rondleidingen in het museum en op het Kiel voor de Kielenaars 
ism de bestaande partners. Dankzij een overkoepelend (door de dienst Publieksbe-
leid) georganiseerd systeem van reductietarieven voor Antwerpse welzijnsorgani-
saties en OCMW, kan het museum de opgedane ervaringen ruimer toepassen in 
Antwerpen.

Het museum ziet het belang in van het opentrekken van deze Buurtwerking naar 
andere buurten van de stad: Wilrijk, Hoboken, Berchem, Borgerhout. Maar dit 
kan enkel gerealiseerd worden met extra personeel en extra financiën.
De resultaten van het publieksonderzoek en de reeds opgestarte aanpassingen 
worden verder geïmplementeerd.
Beeld in de Stad zal hopelijk de ervaringen uit het Kielproject meenemen naar de 
werking in andere wijken in de stad: informeren en in een volgende stap consulte-
ren van buurtbewoners.
De gidsen, betrokken bij het project blijven beschikbaar voor verdere activiteiten 
met de wijk.

De jongerenwerking blijft een aandachtspunt om er een structureel onderdeel van 
de museumwerking van te maken, zonder beperking tot het Kiel.
De samenwerking met en het nieuwe aanbod voor buurtscholen blijft een structu-
reel onderdeel van de museumwerking.
De wijkwandeling is een vast aanbod voor en in de wijk.

Greet Stappaerts
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De activiteiten in het kader van het programma De Stad van Elsschot en 
de integraties van de stadsgedichten van Joke van Leeuwen waren de 
grote blikvangers van Antwerpen Boekenstad in 2009.

de Stad van Elsschot

Willem Elsschot (1882-1960) is onverbrekelijk met Antwerpen 
verbonden. Hij is geboren en getogen in de Scheldestad, stichtte er 
zijn gezin en zaak, en schreef er zijn bekendste boeken. De Stad van 
Elsschot 2007-2010 is een vierjarig literair-cultureel stadsprogramma 
dat Elsschot en zijn unieke band met de stad in de kijker plaatst:

een zestal studenten van de Antwerpse academie, afdeling •	 In situ, 
creëerden in 2009 kunstwerken in de openbare ruimte die verwe-
zen naar het leven en werk van Elsschot. Zo werden er tussen 7 en 
31 mei 2009 werken geplaatst in de hal van Centraal Station, op 
de Melkmarkt, aan de Vlaamse Opera en de Sint-Jansvliet;
acht professionele letterkappers creëerden een kunstwerk met •	
een citaat uit Het Dwaallicht dat een vaste stek kreeg op een van 
de belangrijke plekken uit het boek. Tussen 10 september en eind 
oktober 2009 bezochten zowat 8000 bezoekers de tijdelijke ten-
toonstelling Letterbeelden met vrij letterkapwerk in het Mercator 
Orteliushuis;

de •	 Dwaallichtwandeling die Toerisme Antwerpen aanbiedt, bekoorde in 2009 32 
groepen;
in 2009 werd ook het programma voorbereid van het vijf maanden durende •	
finale van De Stad van Elsschot in 2010. 

Meer informatie: www.destadvanelsschot.be 

Stadsdichter Joke van leeuwen

Begin 2008 werd Joke van Leeuwen aangesteld als vierde stadsdichter van Antwer-
pen. Zij schreef in 2009 tien stadsgedichten. Dankzij de samenwerking met ont-
werper Bob Takes kregen die ook op allerlei manieren een bijzondere plek in de stad. 

–
lETTErEn

Elfhonderdmeter gedicht in de vloetgangerstunnel van Joke van Leeuwen | Foto: © rv
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Zo was een gedicht van ruim een kilometer te lezen in de voetgangerstunnel en 
prijkt nog steeds het Lied voor de Kanaalzone reuzegroot op de Bosto-toren in 
Merksem.
Alle stadsgedichten van Joke van Leeuwen zijn te lezen op www.stadsdichterjo-
kevanleeuwen.be. 

Jaarlijks weerkerende literaire evenementen

De structurele ondersteuning door Antwerpen Boekenstad van de grote literai-
re evenementen draagt bij tot de verankering en groei van de Boekenbeurs, Het 
Andere Boek, De Nachten en ZuiderZinnen. De 73ste Boekenbeurs boekte af 
op 175.000 bezoekers. Het Andere Boek lokte 3700 bezoekers naar het Zuider-
pershuis en het literaire festival ZuiderZinnen verleidde 15.000 bezoekers om van 
literatuur en muziek te komen genieten. De Nachten lokte 3500 bezoekers naar 
deSingel.

De Antwerpse Arenbergschouwburg ontving voor de eerste maal ook het succes-
volle interdisciplinair festival Crossing Border.

Antwerpen Boekenstad zette in samenwerking met Poetry International, PEN 
Vlaanderen en deBuren de eerste editie op van een nieuw internationaal dich-
tersfestival, het Felix Poetry Festival. Dat wil jaarlijks het beste uit de wereld van de 
poëzie brengen, uit binnen- en buitenland. Samen met het initiatief de Donderda-
gen van de Poëzie bereikte Antwerpen Boekenstad hiermee een publiek van 1000 
poëzieliefhebbers.

*Verder ondersteunde Antwerpen Boekenstad vele kleine en grote literaire initia-
tieven, zoals het jongerenschrijfproject De Wondere Pluim, reminiscentieprojec-
ten van Het Uitzicht, de workshops Woord voor het Murga-project, de literaire 
salons van Moussem en de literaire programma’s van Behoud de Begeerte in biblio-
theek Permeke.

Bezoekcijfer: 10.640

Michaël Vandebril

De citatenroute Het Dwaallicht | Foto: © Alain Giebens

Een aantal maanden versierde een 
versregel uit stadsgedicht tegen 
kindermishandeling, ‘Ben ik’ van 
Joke van Leeuwen de luifel van 
het Theaterplein | Foto: © Sven 
van Baarle
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De Antwerpse burcht staat opnieuw volop in de belangstelling. In 
2008 en 2009 vonden grootschalige opgravingen plaats op drie 
nieuwbouwprojecten in de burchtzone, tussen de Jordaenskaai en 
Burchtgracht. Net zoals de eerste burchtopgravingen door A.L.J. 
Van de Walle in de jaren 1950 en 1960 leverden de recente opgravin-

gen belangrijke resultaten op voor de 
kennis over het ontstaan en de groei 
van de stad. De stedelijke afdeling 
Archeologie vindt hierdoor aanslui-
ting met het HERA-project, dat ook 
de klemtoon legt op de Antwerpse 
burcht (zie hierover pagina 38). Het 
Steen, icoon van de Antwerpse burcht 
en van de stad in het algemeen, zal bo-
vendien een nieuwe invulling krijgen. 

In dat kader laat de stad een bouwhistorische studie uitvoeren. Al deze elementen 
dragen bij tot een betere kennis van en meer waardering voor de burchtzone.

de burchtzone: staalkaart van historisch Antwerpen

Het burchtonderzoek richt zich op de registratie en studie van onder meer (in om-
gekeerde chronologische volgorde): de post- en laatmiddeleeuwse bebouwing op 
de gedempte burchtgracht, de middeleeuwse burchtmuur, de prestedelijke occu-
patiefasen, de vroegmiddeleeuwse aarden omwalling als voorloper van de burcht-
muur, de burchtgracht, de zogenaamde ‘dark earth layer’ of ‘zwarte laag’, sporen uit 
de Gallo-Romeinse periode en sporen of vondsten uit de proto- en prehistorie. 

–
ArchEologIE

Onderzoek van een Gallo-Romeins crematiegraf | © Foto: Tim Bellens stad Antwerpen afdeling archeologieBenen voorwerpen | © Foto: Tim Bellens stad Antwerpen afdeling archeologie
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Dit lijstje maakt duidelijk dat de burchtzone een uitgelezen en goed bewaarde 
staalkaart biedt van zowat alle cultuurperioden uit het rijke verleden van Antwer-
pen, met een sterke nadruk op de vroeg- en volmiddeleeuwse perioden (8ste tot 
12de eeuw). Net deze tijdsspanne lijkt cruciaal voor de kennis over het ontstaan 
van Antwerpen en de groei tot latere handelsmetropool, en verdient daarom de 
komende jaren meer aandacht.

De opgravingen leverden exemplarische sporen of vondsten op uit de geschiedenis 
van de burcht. Vaak hebben die museale waarde, zoals een goed bewaarde vlecht-
werkwand uit de 9de eeuw die getuigt van vroegmiddeleeuwse bewoning binnen 
een omwalde nederzetting. Onder het vlechtwerk ontdekten de archeologen een 
fraaie schijffibula of mantelspeld. Dergelijke vroegmiddeleeuwse juwelen komen 
slechts uitzonderlijk aan het licht bij archeologische opgravingen, maar vormen 

wel wetenschappelijk gekaderde uitingen van vroege handelsnetwerken. Vaststaat 
dat ook voorwerpen in been of gewei, zoals kammen, spinschijfjes of priemen, 
deel uitmaakten van dergelijke handelsactiviteiten. De vondst van half- en afge-
werkte producten in been en gewei tijdens de opgravingen plaatst Antwerpen dan 
ook op de vroegmiddeleeuwse kaart.

Schijffibula | © Foto: Tim Bellens stad Antwerpen afdeling archeologie

Vlechtwerkwand tijdens de opgraving | © Foto: Tim Bellens stad Antwerpen afdeling archeologie
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Tijdens de laatste opgravingscampagne in september 2009 ontdekte de stedelijke 
afdeling Archeologie een tiental graven uit de Gallo-Romeinse periode, vermoe-
delijk uit de 2de/3de eeuw n.C. Dat is voor onze kennis van de toenmalige neder-
zetting een belangrijke ontdekking.

naar een kenniscentrum voor stadsarcheologie in Antwerpen

De talloze gegevens en vondsten uit de recente opgravingen worden momenteel 
verwerkt, in een interdisciplinair kader. Het bundelen van archeologische, natuur-
wetenschappelijke en historische gegevens zal uiteindelijk leiden tot een bredere 
kennis van het vroegste Antwerpen. De stedelijke afdeling Archeologie profileert 
zich dan ook meer en meer als kenniscentrum voor stadsarcheologie (urban archaeo-
logy) in Antwerpen. De kennis uit bijna een halve eeuw opgraven in de stad wordt 
dag na dag aangevuld met nieuw onderzoek en nieuwe inzichten. Naast onder-
zoek is het voor de afdeling een hoofddoel om de kennis te delen met een zo breed 
en divers mogelijk publiek, van vakspecialist tot stadsbewoner of bezoeker. Het 
wordt voor de afdeling Archeologie in 2010 dan ook dé uitdaging om deze wer-
king te blijven verzekeren. 

Tim Bellens en Anne Schryvers
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–
MonuMEnTEn- 
En wElSTAndS-
zorg

Landhuis gelegen in de Edward Caertsstraat te Sint-Mariaburg, Ekeren
© Foto: dienst monumenten- en welstandszorg

cultuurhistorische inventarisatie voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (ruP’s)

De inventarisatie van waardevol erfgoed is een van de basistaken van de dienst Mo-
numentenzorg. Om de beschikbare tijd en mankracht optimaal te laten renderen 
speelt de dienst in de eerste plaats in op concrete vragen, ontwikkelingen of pro-
jecten. Input leveren voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) 
– de vroegere BPA’s of bijzondere plannen van aanleg – is daar één van.
Bij de opmaak van zo’n RUP worden ook de cultuurhistorische waarden van een 
projectgebied in kaart gebracht.

Dat gebeurt door een cultuurhistorisch onderzoek. Doel is aan te geven wat be-
houden moet blijven omdat het de uitstraling en het karakter van het plangebied 
bepaalt of een andere intrinsieke erfgoedwaarde heeft. Tegelijk wordt duidelijk op 
welke plaatsen vernieuwende ingrepen – in harmonie met de bestaande bebouwing 
– het straatbeeld kunnen versterken. De aanpak en de inhoudelijke diepgang van 
de inventarisatie is afhankelijk van de grootte en diversiteit van het plangebied.

In 2009 werd een inventaris opgemaakt van waardevolle en beeldbepalende pan-
den bij de realisatie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen Sint-Mariaburg, Dam 
en Deurne Dorp. Samen met de beschrijving van de historische context en de cul-
tuurhistorische karakteristieken van het gebied is de inventaris een houvast voor 
beleidsmakers, ruimtelijk planners en architecten om de juiste keuzes te maken bij 
het realiseren van een toekomstvisie.
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veel meer. Niet alleen beschermde monumenten maar ook andere panden kun-
nen worden ingevoerd, met een vrijwel onbeperkt aantal gegevens. Het systeem 
houdt per adres een basisfiche bij waaraan secundaire informatie kan worden toe-
gevoegd. Daarnaast omvat het verschillende gekoppelde modules, zoals bescher-
mingen, afbeeldingen, documentatie… Talloze zoek- en rapportagemogelijkhe-
den maken het tot een soepel en bruikbaar werkinstrument. Hoewel momenteel 
nog embryonaal, kan het systeem een verband leggen met GIS, zodat informatie 
ook via een kaart benaderd en opgevraagd kan worden.

In de nabije toekomst zal BEA technisch verder geoptimaliseerd worden en wordt 
werk gemaakt van het systematisch invoeren van de beschikbare informatie in het 
systeem. De voordelen van een digitaal beheerssysteem worden immers bepaald 
door de kwaliteit en de kwantiteit van de gegevens.

Van het eerste (het stadhuis) tot het laatste (de zwemschool op de Luchtbal) monument: probleemloos 
terug te vinden in het beheerssysteem BEA. | © Foto: Jan Marstboom

Van het eerste (het stadhuis) tot het laatste (de zwemschool op de Luchtbal) monument: probleemloos 
terug te vinden in het beheerssysteem BEA. | © Foto: Jan Marstboom

Een digitaal beheerssysteem voor het bouwkundig erfgoed

Eind 2003 realiseerde de dienst Monumentenzorg samen met Digipolis Antwer-
pen de intranettoepassing MNZ of Monumentenzorg voor het beheer van basisin-
formatie over de wettelijk beschermde onroerende goederen op het grondgebied 
van de stad. Door de versnelling en verruiming van de informatievergaring werd 
de voorbije jaren de nood voelbaar aan een meer flexibel en inhoudelijk meer om-
vattend beheerssysteem. Behalve het bijhouden van informatie over beschermde 
monumenten behoort ook het verzamelen van data over andere waardevolle gebou-
wen en ensembles immers tot de taak van een stedelijke dienst Monumentenzorg.

In 2009 kreeg dan ook – eveneens in samenwerking met Digipolis Antwerpen – 
een nieuw digitaal beheerssysteem vorm: BEA, een acroniem voor Bouwkundig 
Erfgoed Antwerpen. Deze internettoepassing vervangt de vorige, maar doet ook 
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leven op de begraafplaats

Van 22 tot 31 mei 2009 werd in Antwerpen voor de tweede maal de Week van de 
Begraafplaatsen georganiseerd, die het funerair erfgoed op de Antwerpse begraaf-
plaatsen onder de aandacht brengt. In samenwerking met vzw Grafzerkje en de 
dienst Begraafplaatsen werd een gevarieerd programma samengesteld.

Op zeven begraafplaatsen werden rondleidingen georganiseerd. Daarbij lag de fo-
cus hoofdzakelijk op grafsymboliek en het levensverhaal van de doden. Speciale 
aandacht ging ook naar de militaire ereperken, de geschiedenis van de wijk Sint-
Mariaburg en de merkwaardige Borgerhoutse enclave Silsburg op grondgebied 
Deurne. Vitalski nam de aanwezigen op sleeptouw tijdens een nachtwandeling op 
het begraafpark Sint-Fredegandus en de theatervoorstelling In Memoriam van Het 
Paleis werd hernomen. Bij valavond werden voorstellingen gespeeld op verschil-
lende begraafplaatsen, een unieke kans om de dodenakkers anders te beleven. In 
de hal van het kasteel Schoonselhof werd werk geëxposeerd van fotografe Mieke 
Versées en was er een overzichtstentoonstelling door vzw Epitaaf over het werk en 
leven van beeldhouwer Oscar Jespers.

In tegenstelling tot de traditionele herdenking van de doden in de sombere maand 
november vindt de Week van de Begraafplaatsen plaats in de zonnigste periode 
van het jaar. Als oases van groen en rust en plaatsen met een rijke geschiedenis 
weten de begraafplaatsen steeds meer mensen te overtuigen van hun historische 
waarde. De Week van de Begraafplaatsen is een initiatief dat kan uitgroeien tot 
een vaste waarde in het cultureel aanbod van de stad.

Jan Marstboom, Tamara Rogiest en Johan Veeckman

Grafmonument van de familie Schurgers langs de hoofdweg op de begraafplaats Silsburg
© Foto: Jan Marstboom
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Archief versus Archief, een confronterende 
tentoonstelling…

Het FelixArchief heeft een belangrijke publieksfunctie. Het onder-
steunen van evenementen en het organiseren van activiteiten die het 
archief beter bekend maken bij een breed en divers publiek, is een 
van zijn opdrachten. In het voorjaar 2009 was de kunstenaar Den-
mark te gast met de tentoonstelling Archief versus Archief, waarop hij 
zijn eigen archief met dat van de stad confronteerde. Hij verdiepte 
zich in een vraagstuk waarmee ook het stadsarchief dagelijks wordt 
geconfronteerd: hoe gaan we om met de eindeloze vloed aan infor-
matie die onze samenleving dagelijks produceert en verwerkt?

Er zijn opvallende gelijkenissen in de wijze waarop de stad haar ge-
heugen een plaats geeft en waarop Denmark zijn kunstwerken ten-
toonstelde. Zo bestond de tentoonstelling deels uit een dertigtal ‘rol-
containers’ om werken te verplaatsen en te ontsluiten. Vergelijkbare 
karren worden dagelijks gebruikt in de leeszaal en de magazijnen van 
het stadsarchief. Een andere reeks van werken bestond uit geperste 
kranten, versneden boeken, bewerkte wetboeken, gelooide kunst-
magazines…, waarbij de kunstenaar verouderde informatiedragers 
een nieuwe rol geeft als dragers van artistieke betekenissen.

De werken werden opgesteld in di-
verse ruimtes van het archief: in de pu-
blieksruimtes op de zesde verdieping, 
in het pomphuis op de gelijkvloerse 
verdieping, achter de balies in de kan-
toorruimte en in de leeszaal. Zo con-
fronteerde Denmark zijn werk met een 
divers publiek, van toevallige passanten 
tot onderzoekers die dagelijks archieven 
gebruiken.

… en een blijvend kunstwerk

Denmark besloot het grootste werk uit de tentoonstelling, Zonder titel, 1995 (3 be-
tonnen platen, 3 dossiers), aan het FelixArchief te schenken. Het staat sinds het 
voorjaar van 2009 permanent opgesteld in het pomphuis op de gelijkvloerse ver-
dieping van het FelixArchief en is permanent te bezichtigen tijdens de openings-
uren. Het is een interpretatie door de kunstenaar wat archiveren in de hedendaagse 
samenleving betekent en kan bezoekers tot nadenken stemmen.

Lieve Eyskens

–
STAdSArchIEF

Het geschonken werk “‘Zonder titel, 1995’ 
bestaande uit 3 betonnen platen en 3 dossiers”  
is een interpretatie van de kunstenaar omtrent 
archiveren in de hedendaagse samenleving.
© Foto: Stadsarchief Antwerpen
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–
AnTwErPEn
ToErISME &
congrES

Een hoogwaardige gidsenpool

In 2009 nam de Antwerpse gidsenwerking 6646 gidsbeurten op 
zich. Voor deze rondleidingen doet Antwerpen Toerisme & Congres 
(ATC) een beroep op een pool van zowat 130 erkende stadsgidsen. 
Zij beschikken over een diploma ‘Toeristische gids Antwerpen’ uit-
gereikt door Toerisme Vlaanderen, spreken vlot en correct meerdere 
talen en staan in voor kwalitatieve rondleidingen.
Behalve een 40-tal vaste begeleide wandelingen nemen de stads-
gidsen ook rondleidingen tijdens evenementen op zich. In 2009 
waren dat onder meer de tentoonstellingen Kamers vol kunst in het 
Rubenshuis, Reünie in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Godsge-
schenk in het Rockoxhuis en Columbus achterna. Antwerpse boe-
ken en prenten de wereld rond in het Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet.

Internationale promotie musea en erfgoed

In 2009 zette Antwerpen Toerisme & Congres verschillende pro-
motieacties op om de Antwerpse musea en het erfgoed in de stad 
internationaal in de kijker te plaatsen. In het Tate Britain Museum 
vond in het voorjaar een tentoonstelling over Van Dyck plaats. ATC 

speelde hierop in door een consu-
mentenactie op te zetten met Tate. 
De abonnees van de online nieuws-
brief en lezers (online en offline) van 
The Times konden aan een wedstrijd 
deelnemen met als prijs een weekend 
in Antwerpen, de geboortestad van 
Van Dyck.

Groep met gids op Reunie © stad Antwerpen
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Bij de prijs hoorde ook een ticket voor de tentoonstellingen Reünie of Kamers vol 
kunst. Uit 3000 deelnames werden zes winnaars gekozen, die elk een weekend in 
Antwerpen doorbrachten. 

het MAS op de internationale reismarkt

Met de opening van het MAS in het vooruitzicht startte Antwerpen Toerisme & 
Congres in 2009 de promotie en communicatie rond het nieuwe stadsmuseum 
op. Om de internationale reismarkt te bereiken namen afgevaardigden van het 
museum samen met ATC deel aan drie van de grootste toeristische vakbeurzen: 
FITUR in Barcelona, WTM in Londen en ITB in Berlijn. De travel trade kreeg op 
deze beurzen als eerste een introductie op het MAS en kon de maquette van het 
museum bekijken. De deelnames waren een succes. Ook in 2010 gaat ATC naar 
de vakbeurzen met het MAS als topper.

Miek De Roeck

De Antwerpen stand op de beurs WTM © stad Antwerpen

Beursstand op World Travel Market London © stad Antwerpen
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kAAilAnd

Van 19 maart tot 21 juni 2009 organiseerde Antwerpen Open 
KAAiLAND, een cultureel stadsproject dat iedereen bewust naar 
de kaaien wou doen kijken en bezoekers een idee wou geven van hoe 
de kaaien er in de toekomst zouden kunnen uitzien. Zo was er een 
gratis tentoonstelling over het verleden, het heden en de toekomst 
van de kaaien, KAAiLAND Expo, en een unieke Scheldetocht van 
50 minuten op de festivalboot Kaailandia. Verder werden er geleide 
wandelingen georganiseerd en waren er workshops voor kinderen, 
theatervoorstellingen en openluchtfilms.

Van 24 april tot 24 mei was er een kunstinstallatie in openlucht: 
KAAiLAND Zuid, met voorbeelden van mobiele architectuur uit 
binnen- en buitenland en een urban camping. Ten slotte bracht Ant-
werpen Open, in samenwerking met Toerisme Antwerpen en Lu-
dion, een fotoboek uit: KAAILAND. Langs de kade van Antwerpen.

KAAiLAND had een breder draagvlak dan andere projecten en 
was een succes op het vlak van burgerparticipatie. De verschillende 
onderdelen van het project samen slaagden in hun opzet: aandacht 
scheppen voor de kaaien.

Bezoekcijfer: 24.690 tickets verkocht 
voor alle betalende programmaonder-
delen, met (na afronding) een totaal 
aantal bezoekers van 50.000

wintervuur linker oever (29.12.09 – 03.01.10)

De derde editie van Wintervuur was een groot succes. Het Frederik van Eeden-
plein op Linkeroever werd voor de gelegenheid omgedoopt tot een warm en 
gezellig Wintervuurplein. Op het openingsfeest – met lokale kraampjes, fanfa-
remuziek, warmte, vuurinstallaties en vuurspektakel, en met de inhuldiging van 
De Plankskes – waren ongeveer 2500 aanwezigen. De dagen nadien was er een 
dag- en avondprogramma, samen goed voor meer dan dertig activiteiten: circus-
acts, theatervoorstellingen, concerten, bustours, eetvoorstellingen… Enkele top-
pers: de wervelende circusvoorstelling Circenses van Circus Ronaldo, de intiemere 
circusvoorstelling La Serre, het jonge theatergezelschap Compagnie Frieda en de 
acrobatieën van IETO. Muziekfanaten werden dagelijks verwend met gratis na-
middag- en avondconcerten in de Spiegeltent, waaronder Brazzaville, Sukilove en 
Rudy Trouvé Septet.

–
AnTwErPEn
oPEn

Wintervuur 2010 © Foto: Sigrid Spinnox
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Wie geen kaartjes had, kon op het Wintervuurplein genieten van de Crazy Ciné-
matographe, een nagebouwde reizende bioscoop met stille filmpjes met live piano-
begeleiding en hilarische commentaren van Luk D’Heu en Alain Rinckhout.

Tijdens de volgende editie van Wintervuur (januari 2012) zullen we ons nestelen 
in Hoboken.

Bezoekcijfers: van de 11.000 tickets voor betalende voorstellingen ging 99% de 
deur uit. Nog eens 14.000 mensen namen deel aan minstens één gratis activiteit. 
In totaal telden we voor deze editie van Wintervuur ca. 25.000 bezoekers.

Mia Prce

Wintervuur 2010 © Foto: Sigrid Spinnox

Wintervuur 2010 © Foto: Sigrid SpinnoxWintervuur 2010 © Foto: Sigrid Spinnox
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Prospekta is operationeel sinds 1996. De vzw is het resultaat van een 
samenwerkingsverband tussen de provincie en de stad Antwerpen. 
De werking van Prospekta heeft tot doel de cultuurparticipatie, cul-
tuurbeleving en cultuurspreiding te ondersteunen en te bevorderen.  

gidsenboekingen via balie Info cultuur

Prospekta is sinds 1998 betrokken bij de gidsenwerking van de 
Antwerpse musea en de boekingen van de museJa!-pakketten en 
de workshops/ateliers. Prospekta speelt een intermediaire rol bij 
de boekingen. De balie van Info Cultuur is het informatie- en aan-
spreekpunt voor geïnteresseerde (school)groepen. Bij een reservatie 
checken de baliemedewerkers de beschikbaarheid van het aanbod, 
zoeken ze gidsen en bevestigen ze aan alle betrokkenen (groep, mu-
seum en gids) de boeking. De facturatie van scholen/groepen en de 
verloning van de museumgidsen gebeurt door medewerkers van de 
dienst Publieksbeleid van Muse en Erfgoed Antwerpen. Ook thema-
rondleidingen en geleide bezoeken aan tijdelijke tentoonstellingen 
voor individuele bezoekers worden via het ticketingsysteem van Info 
Cultuur verkocht. De meeste musea doen ook een beroep op Info 
Cultuur voor de verkoop van tickets voor de vakantieateliers. 

In 2009 werden de volgen-
de activiteiten geboekt via 
Info Cultuur:–

ProSPEkTA –
cEnTruM Voor
kunSTcoMMunIcATIE

AcTIVITEITEn PEr MuSEuM
AAnTAl 

boEkIngEn
AAnTAl 

bEzoEkErS

ETnogrAFISch MuSEuM

MUSEJA!-PAKKET 18 563

Wereldreis op kindervoetjes (KLEUTERS) 10 176

DAGPROGRAMMA A LA CARTE (I.S.M. ANTWERPEN AVERECHTS) 9 289

ATELIERS 10 186

RONDLEIDING SECUNDAIR 44 967

RONDLEIDING HOGESCHOOL 2 28

RONDLEIDING VOLWASSENEN 11 217

RONDLEIDING SPECIFIEKE DOELGROEPEN/SOCIAAL TARIEF 0 0

TICUNA-PROJECT 16 301

VAKANTIEATELIERS

-KROKUS 2 12

-PAAS 6 63

PlAnTIn MorETuS MuSEuM | PrEnTEnkAbInET

MUSEJA!-PAKKET 66 1389

WORKSHOP ETSEN/DRUKKEN/BOEKBINDEN 236 2967

DAGPROGRAMMA A LA CARTE (ISM KEy MINNEBO) 0 0

SPECIFIEKE ExPO

40 JAAR AVANT GARDE DE ZWARTE PANTER

- WORKSHOPS VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN 3 7

- RONDLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN OP ZONDAGOCHTEND 4 21

COLUMBUS ACHTERNA 

- RONDLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN OP ZONDAGOCHTEND 14 23

- WORKSHOPS VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN 3 6

WORKSHOP HET VERSIERDE TEKEN 1 2

WORKSHOPS FRANS DILLE 4 7
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VAKANTIEATELIERS

-KROKUS 4 42

-PAAS 6 51

-ZOMER 12 81

-HERFST 5 39

-KERST 7 74

MuSEuM MAyEr VAn dEn bErgh

MUSEJA!-PAKKET 11 208

ATELIER ZeG het met bloemen/dWepen met madonna en venus 16 298

THEMARONDLEIDINGEN

ENGELEN 4 64

PASEN als balsem op de Wonde 0 0

VOORJAAR: BLOEMEN EN LANDSCHAPPEN 5 11

NAJAAR PORTRETTEN 4 20

NAJAAR HEILIGEN 4 6

WINTER KERSTVISITE 5 58

WORKSHOP WERELDDIERENDAG 4/10/2009 1 4

THEATERMONOLOOG dulle Gulle Griet 12 412

VAKANTIEATELIERS

-KROKUS 0 0

-PAAS 1 5

-ZOMER 5 48

-HERFST 1 4

-KERST 1 11

MAS | VolkSkundEMuSEuM

BOEKINGEN POESJE VAN ANTWERPEN 43 2107

MUSEUM VLEESHUIS | DE KLANK VAN DE STAD

TORENBEKLIMMING KATHEDRAAL 50 680

MAS | VolkSkundEMuSEuM

VAKANTIEATELIERS

-ZOMER 3 15

-HERFST 0 0

MuSEuM rubEnShuIS

KERSTATELIERS 2 25

MIddElhEIM MuSEuM

ZOMERATELIERS 20 166

ToTAAl 681 11653

BOEKINGEN BEZOEKERS

Museumkaart Antwerpen

Voor € 20 biedt het pakket Lijnrecht naar ’t museum gedurende 48 uur onbeperkte 
toegang tot de permanente collectie van de musea en monumentale kerken van 
Antwerpen, en is er een reductietarief bij tijdelijke tentoonstellingen. De Lijn-
kaart is in de prijs inbegrepen. De Museumkaart Antwerpen is geldig in de musea 
stad Antwerpen, het Maagdenhuismuseum, de provinciale musea, de kathedraal 
en de Sint-Jacobskerk, KMSKA, M HKA en het Rockoxhuis.
 
In 2009 werden 788 Museumkaarten verkocht via de deelnemende musea en ker-
ken, Info Toerisme, Info Cultuur en De Lijnwinkels. Ook verschillende hotels 
boden de kaart aan. In het vierde kwartaal was er een sterke stijging, vooral bij 
Toerisme Antwerpen.



P 108

2009
Jaarboek

Expobrochure

Op vraag van de dienst Publieksbeleid van Musea en Erfgoed Antwerpen geeft 
Prospekta de halfjaarlijkse overkoepelende Expobrochure van de Antwerpse mu-
sea uit. De brochure wordt gedrukt op 50.000 exemplaren en de dienst Publieks-
beleid coördineert de verspreiding in binnen- en buitenland. De brochure biedt 
een overzicht van de tijdelijke tentoonstellingen in de Antwerpse musea. Aan de 
hand van dit boekje kan de lezer zijn persoonlijke Antwerpse tentoonstellingsa-
genda samenstellen. Informatie over tentoonstellingen met een internationale uit-
straling wordt in samenspraak met Toerisme Antwerpen vertaald naar het Engels, 
Frans en Duits.

Expobrochure 2009

Amuze – UiT in de provincie Antwerpen
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Amuze en de nieuwe Antwerpenaar

Prospekta geeft mee vorm aan het driemaandelijkse provinciale tijdschrift Amuze. 
Dat wordt gedrukt op 10.000 exemplaren en verspreid in de provincie Antwer-
pen. Ondertitel is UiT in de provincie Antwerpen. Er kwamen in 2009 ruim 1200 
abonnees bij.
Vanaf 2010 wordt Amuze op 15.000 exemplaren gedrukt. Het magazine wordt 
verspreid bij abonnees, de diensten voor Toerisme in de regio Antwerpen, Info 
Cultuur Antwerpen en op tal van grote culturele evenementen.
Voorheen werden in het tijdschrift alleen evenementen van de provinciale instel-
lingen zelf aangekondigd. Nu is er ook ruimte voor niet-provinciale initiatieven. 

Voorwaarde is dat ze een bovenlokale uitstraling hebben of op tournee zijn in de 
provincie. Er zijn rubrieken zoals expo- en podiumagenda’s, artikels en interviews 
met een inhoudelijke meerwaarde. Speciaal voor gezinnen is er een Vliegpagina in 
samenwerking met CultuurNet Vlaanderen.

Sinds mei 2009 verzorgt Prospekta de vormgeving en redactie van de UiTagenda 
in De Nieuwe Antwerpenaar. Deze tweewekelijkse kalender wordt opgesteld  aan de 
hand van datarapporten die rechtstreeks uit de UiTdatabank worden getrokken. 
Die worden ook doorgestuurd naar de districten en op basis daarvan stellen zij 
hun UiTagenda voor de districtpagina’s samen. Prospekta geeft ook advies aan de 
redactie van De Nieuwe Antwerpenaar inzake focusstukken en culturele artikels.

cultuurmarkt van Vlaanderen

Op 30 augustus 2009 gaf de Cultuurmarkt van Vlaanderen het startschot van het 
nieuwe cultuurseizoen, met een XXL infomarkt en liveoptredens. 190.000 be-
zoekers maakten kennis met het ruime culturele aanbod en genoten van een geva-
rieerd en kwalitatief programma. De erfgoedsector verzamelde op de drukke maar 
gezellige Meir. Bovendien stelden twaalf Antwerpse musea hun deuren gratis open. 

cultuurnacht

De Cultuurnacht beleefde in 2009 zijn vierde editie en vond plaats op zaterdag 24 
januari. Het evenement was voor de eerste maal te gast in de Warande in Turnhout, 
na drie edities in het Antwerpse Provinciehuis. Naast onder meer de cultuurcentra 
Antwerpen, deSingel en ’t Arsenaal was ook de museumsector sterk vertegenwoor-
digd op deze culturele infomarkt.

Jef De Clerck

Cultuurmarkt van Vlaanderen 2009 - Infomarkt Meir © Foto: Eddy Hagen
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diamantmuseum

– Goddelijk vertoon (12.02 - 05.05)
Voor het tweede jaar op rij startte het Diamantmuseum zijn werk-
jaar met een ‘topstuk in de kijker’. Het museum kreeg in het najaar 
van 2008 een 17de-eeuwse monstrans, bezet met diamanten, in 
langdurige bruikleen van de Keizerskapel te Antwerpen. Dat was de 
aanleiding om enkele van de mooiste kerkschatten van Antwerpen 
te onthullen en de banden met de lokale kerkfabrieken aan te halen. 
Goddelijk vertoon liet de bezoeker kennismaken met de symboliek en 
de evolutie van de monstrans in het christelijk geloof. Dat gebeurde 
aan de hand van eeuwenoude monstransen en religieuze attributen 
als scepters, Mariakroontjes en rijksappels versierd met de mooiste 
edelstenen en juwelen, afkomstig uit donaties van de gelovigen. In 
het kader van de expositie organiseerde het museum geleide bezoe-
ken aan de tentoonstelling en aan de Keizerskapel. 

– HRD awards - Er was eens… (18.06 - 02.09)
Deze tweejaarlijkse internationale wedstrijd is een initiatief van 
Antwerp World Diamond Center, dat gevestigde en ontluikende 
ontwerpers wil aanzetten tot een creatief gebruik van diamant in 
hun juweelontwerpen. In 2009 was het thema ‘Sprookjes’. Uit 1089 
inzendingen van 654 ontwerpers werden dertig juwelen geselec-

teerd en gerealiseerd. Die werden ten-
toongesteld in het Diamantmuseum, 
waarna ze gedurende twee jaar rond 
de wereld reizen als uithangbord van 
Antwerpen Diamantstad. Het win-
nende diamantjuweel, Mirror mirror on 
my hand van Isabelle Geeroms, wordt 
achteraf in langdurige bruikleen aan 
het museum gegeven.

–
ProVIncIE 
AnTwErPEn

HRD-Awards 2009 - winnend juweel Mirror mirror on my hand © Foto: AWDC
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Er waren ook kleine meesterwerken, zoals een snuifdoos met de initialen van 
Leopold II, een laat-18de-eeuws balboekje en enkele niet-diamanten collectie-
stukken, zoals een zelfportret van Léon Spilliaert of het reliekschrijn van de hei-
lige Justus. De bonte verzameling vormde de inspiratiebron voor vijfentwintig 
fictieve verhalen waarin de stukken letterlijk het woord namen.
In de tentoonstelling werd de bezoeker geconfronteerd met een eigenzinnige in-
terpretatie van elk van deze verhalen, die door het museum heen als tableaux vi-
vants in scène werden gezet. Het was aan het publiek om de rol van de stenen en 
diamantobjecten te bekijken, te beluisteren en te interpreteren. De kracht van de 
expositie schuilde in het feit dat elk stuk een oneindig aantal interpretaties toeliet. 
Het museum daagde dan ook samen met Creatief Schrijven de bezoeker uit om 
een eigen verhaal rond tien geselecteerde objecten te creëren en in scène te zetten, 
als tweede luik van de tentoonstelling.

Bezoekcijfer:  67.050

Liene Geeraerts

Monstrans
© Foto: Diamantmuseum/
Jacques Sonck Broche Coulon en Debut © Foto: Wartski/Petit Palais Paris

– Als stenen spreken (29.10 - 16.02)
Terwijl in het verleden tentoonstellingen een cultuurhistorisch aspect van het dia-
mantjuweel belichtten, koos het Diamantmuseum voor zijn najaarsexpositie voor 
een radicaal nieuwe aanpak. Als stenen spreken was een tentoonstellingsproject dat 
uitging van de kracht van de verbeelding.
We daagden de curatoren van de tentoonstelling uit om een verhaal te maken bij 
een collectie spraakmakende objecten die op het eerste gezicht weinig of niets met 
elkaar te maken hebben. Om hun fantasie te prikkelen gaf het museum de curato-
ren vrij spel: ze mochten als het ware zonder enige kunst- of cultuurhistorische, 
technische of wetenschappelijke voorkennis in de vitrines van musea en privéver-
zamelaars snuffelen, op zoek naar curiosa die de verbeelding tarten: door hun on-
gebruikelijke vorm, hun onconventioneel materiaalgebruik of de ‘petites histoires’ 
die elk voorwerp in zich draagt. De zoektocht leverde een verbluffende collectie 
van meer dan 130 voorwerpen op, waaronder topstukken van de hand van grote 
juweelhuizen, zoals Cartier, Van Cleef en Arpels, Boucheron, Lacloche & Frères. 
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Fotomuseum (FoMu)

– Thematische ontsluiting van de eigen collectie
Het FoMu kiest voor een wisselende thematische ontsluiting van de collectie. 
In 2009 vonden twee thematische collectiepresentaties plaats.

Collectiepresentatie [03] – Fotografie in België tijdens het interbellum
Het interbellum was een (korte) tijd van ingrijpende maatschappelijke vernieuwin-
gen. De ontwikkelingen in de fotografie vormen daarvan een afspiegeling. Door 
de toegenomen koopkracht en belangrijke technische innovaties kwam die in het 
bereik van steeds grotere lagen van de bevolking. In vele steden werden nieuwe 
verenigingen van amateurfotografen opgericht. Daar speelde zich een vaak heftige 
strijd af tussen ‘traditionalisten’ en ‘modernisten’. De discussies werden aangewak-
kerd door de vele gespecialiseerde tijdschriften. Ook de beroepsfotografie beleef-
de turbulente tijden. De traditionele portretstudio’s kregen het vaak moeilijk. Ze 
legden zich daarom toe op de detailhandel in fotografische producten. Anderzijds 
openden zich heel nieuwe toepassingsgebieden. Kranten en tijdschriften ruimden 
steeds meer plaats in voor fotografische illustraties. Het aantal persfotografen nam 
sterk toe en de mode- en reclamefotografie werden steeds belangrijker.
Er ging op de tentoonstelling aandacht naar de fotografische creaties van kunstenaars 
zoals R. Magritte, P. Nougé, R. Ubac, M. Lefrancq, M. Seuphor of R. Guiette.

The spy who photographed me
Met de komst van de camera-gsm en het internet kan iedereen zich ontpoppen tot 
een volleerd detective, voyeur of ‘on the spot’-journalist. Het dagelijks leven werd 
nog nooit zo authentiek en onbevangen in beeld gebracht. De fotografie heeft al-
tijd een cruciale rol gespeeld in surveillancestrategieën. De invoering van de droge 
plaat rond 1880 maakte het voor iedereen mogelijk heimelijk plaatjes te maken 
van zijn omgeving. Rond die tijd werden heel wat geheimcamera’s op de markt 
gebracht die je in je kledij of in je handpalm kon verbergen. Om ze zo onopvallend 
mogelijk te maken, werden ze vaak verborgen in gebruiksvoorwerpen, zoals wan-
delstokken, dassen, zakhorloges, verrekijkers, boeken en hoeden.

Zelfportret | © Foto: Frans Rombout
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EyeCandy 1984 – 2009 | © Foto: Erwin Olaf

Tegen het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hadden de kleinbeeld- en mini-
atuurcamera’s, die door hun geringe afmetingen nog gemakkelijker te verbergen 
en onopvallend te gebruiken waren, de rol van hun voorgangers overgenomen. 
De minitoestelletjes konden nu ingewerkt worden in luciferdoosjes, transistorra-
dio’s, pakjes sigaretten, aanstekers, balpennen of polshorloges, en behoorden tot 
de standaarduitrusting van beroeps- of gelegenheidsspionnen en paparazzi. Een 
aantal stukken uit onze apparatuurcollectie en bibliotheek over dit thema werd 
samengebracht voor de tentoonstelling.

–	 Fotografie	monografisch	en	thematisch	gepresenteerd

Monografische tentoonstellingen van nationale en internationale fotografen
erwin olaf – eyeCanDy 1984 – 2009

Erwin Olaf is veruit de bekendste en meest controversiële Nederlandse fotograaf. 
Hij heeft zowel succes in het galerie- en museumcircuit als in de reclamewereld. 
De tentoonstelling bood een blik op het beste van deze twee fotografiewerelden.

Baghdad Calling / Why Mister, Why? | © Foto: Geert Van Kesteren
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Dolen – onderweg in Europa | © Foto: Michiel Hendryckx

baghDaD Calling / why Mister, why? – geert Van kesteren

Geert Van Kesteren brengt sinds de operatie Desert Fox uit 1998 met indringende 
beeldreeksen verslag uit over de oorlog in Irak. In de zomer van 2009 stelde hij in 
het FoMu zijn Irakprojecten tentoon. De tentoonstelling gaat een stap verder dan 
de media en geeft een intens en persoonlijk beeld van deze oorlog, waarbij de mens 
centraal staat. 

Dolen – onDerweg in europa – MiChiel henDryCkx

De huisfotograaf van De Standaard ligt mee aan de basis van de journalistieke 
beeldvorming in Vlaanderen. In opdracht van het FoMu reisde hij al dolend door 
Europa. In zijn werk staan de mens en de dagdagelijkse verwondering centraal.

Thematische tentoonstellingen
theatres of the real – britse fotografie VanDaag

Deze tentoonstelling bracht de nieuwe Britse fotografie van de laatste 15 jaar in 
kaart. Gastcuratoren David Green en Joanna Lowry selecteerden veelbelovende 
Britse fotografen die de sociale, documentaire Britse fotografietraditie opnieuw 
uitvinden.

infantization – europalia China

Infantization bracht een selectie van de meest representatieve werken van jonge 
kunstenaars – de zogeheten ‘Gelatine Generatie’ – uit heel China. Naast fotografie 
bevatte ze schilderijen, animatie, video, installaties, cartoons, graffiti en digitale 
projecties. Infantization verbeeldde hoe deze generatie de confrontatie aangaat met 
de heersende commerciële trends en bijdraagt tot de ontwikkeling van een multi-
mediale beeldcultuur die karakteristiek is voor het China van de 21ste eeuw. Dit 
project verliep in samenwerking met het Shanghai Art Museum.

Bezoekcijfer: 79.923

Isabelle Willems
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Modemuseum (MoMu)

2009 was voor het ModeMuseum een goedgevuld en succesvol jaar. 

– Twee thematentoonstellingen
Met de tentoonstelling Paper Fashion (06.03 - 16.08) onthulde het ModeMuse-
um, in samenwerking met Atopos Cultural Organisation, een uitzonderlijk stukje 
modegeschiedenis: het gebruik van papier in de mode is een nauwelijks bekend en 
bestudeerd fenomeen. Vertrekkend van een unieke verzameling papieren jurken 
uit de jaren 1960 uit de Atopos collectie, focuste Paper Fashion op het gebruik van 
papier en vergelijkbare materialen in de hedendaagse mode.

Paper Fashion - 06.03-16.08.2009 - MoMu, Antwerpen | © Foto: Boy Kortekaas Paper Fashion - 06.03-16.08.2009 - MoMu, Antwerpen © Boy Kortekaas
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In het najaar programmeerde het MoMu de expo DELVAUX. 180 Jaar Belgische 
Luxe (17.09.09 - 21.02.10), naar aanleiding van het 180-jarig bestaan van het 
Belgische luxelederwarenhuis Delvaux. Deze overzichtstentoonstelling schetste 
een beeld van het Huis Delvaux vanaf de productie van reisgoederen voor de plaat-
selijke adel in de 19de eeuw, over de opkomst van de moderne handtas in de 20ste 
eeuw, tot aan de hedendaagse visie van het bedrijf, met Veronique Branquinho als 
artistiek directeur.
Huis Delvaux is hofleverancier en zijn geschiedenis loopt parallel met de nationale 
geschiedenis. Vandaar de aandacht van het koningshuis voor deze expo: op don-
derdag 1 oktober bracht koningin Paola een bezoek.

Delvaux 180 Jaar Belgische Luxe - 17.09.2009-21.02.2010 - MoMu, Antwerpen | © Foto: Michael James ‘O BrienDelvaux 180 Jaar Belgische Luxe - 17.09.2009-21.02.2010 - MoMu, Antwerpen | © Foto: Michael James ‘O Brien

De twee thematentoonstellingen sloegen aan bij het brede publiek, wat ook bleek 
uit de mooie bezoekcijfers. De geregistreerde aantallen lagen gemiddeld 15% ho-
ger dan in 2008. De tentoonstellingen telden (in 2009) 74.122 geregistreerde be-
zoekers. Ook de persaandacht voor beide tentoonstellingen was meer dan behoor-
lijk, met respectievelijk een 200- en 300-tal persaanvragen van zowel nationale als 
internationale media.
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Twee wetenschappelijk medewerkers van het MoMu startten met het onderzoek 
in december 2008 en rondden de lijst in september 2009 af. Op basis van deze lijst 
zal een commissie van de Vlaamse Gemeenschap een definitieve Lijst van Topstuk-
ken opstellen die het belangrijkste textielerfgoed in Vlaanderen in kaart brengt.

Met betrekking tot het eigen collectiebeleid is vooral de aankoop van het archief 
van Veronique Branquinho vermeldenswaard. Het MoMu kreeg het voorrecht om 
een selectie te maken uit de collectie en het archief van deze belangrijke Belgische 
ontwerpster. Op deze manier kon het MoMu zijn collectie over Belgische (Ant-
werpse) ontwerpers uitbreiden.

De restauratie van enkele belangrijke stukken uit de eigen collectie werd uitbe-
steed. Zo werd een kostbare 18de-eeuwse blauwe zijden damesjapon geconser-
veerd en opstelbaar gemaakt: losliggende draden van het weefsel werden vastge-
legd, zwakke plaatsen ondersteund en voor de ontbrekende oorspronkelijke rok 
werd een replica gemaakt.

Ten slotte mocht het MoMu in mei 2009 de Museumprijs van de Kinderjury in 
ontvangst nemen. De prijs is een initiatief van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, 
in samenwerking met LinkLaters en de Nationale Loterij. Een kinderjury koos het 
MoMu als beste museum in Vlaanderen voor kinderen, een blijk van waardering 
voor het werk van het hele MoMu-team!

Bezoekcijfer: 74.122

Leen Borgmans

6+ Antwerp Fashion - 11.04-28.06.2009 - Tokyo, Japan. | © Foto: MoMu

– Reizende tentoonstellingen
Het MoMu ging op reis met twee oudere tentoonstellingen:

Maison Martin Margiela ‘20’ The exhibition•	  liep van 20 maart tot 1 juni in het Haus 
der Kunst in München (20.000 bezoekers);
6+. Antwerp Fashion•	  was in de Japanse Tokyo Opera City Art Gallery te zien. Ze 
liep er van 11 april tot 28 juni en trok 23.683 bezoekers.

– Museale basisfuncties
Het MoMu bleef ook zijn andere museale functies behartigen: 
Het museum kon zijn expertise aanwenden voor een onderzoeksproject van de 
Vlaamse Gemeenschap: het samenstellen van een Proeflijst Topstukken Textiel in 
Vlaanderen.
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zilvermuseum Sterckshof

– Sterckshofopdrachten op reis
Sinds 1996 geeft het Zilvermuseum Sterckshof jaarlijks aan een Belgische edel-
smid de opdracht om een nieuwe zilvercreatie te maken. Sinds de introductie van 
deze zogenaamde Sterckshofopdracht engageert het museum zich ten volle als 
promotor van Belgisch hedendaags zilver, een missie die voor tal van de geselec-
teerde edelsmeden al leidde tot (internationale) onderscheidingen. De recent op-
gezette samenwerking met galerijen en musea zet de Belgische edelsmeedkunst 
nog nadrukkelijker op de kaart en biedt aan de kunstenaars een forum om hun 
werk bij een ruimer publiek bekend te maken.
In 2009 waren de Sterckshofopdrachten in binnen- en buitenland te zien: in de 
galerij van Design Vlaanderen in Brussel, het Nederlands Goud-, Zilver- en Klok-
kenmuseum in Schoonhoven, het Design museum Gent en Kunstgalerij De Mijl-
paal in Heusden-Zolder. Die laatste ging nog een stapje verder en bestudeerde 
ook de impact van de Sterckshofopdracht. De tentoonstelling Schitterend zilver il-
lustreerde hoe de veertien edelsmeden zich na de opdracht hebben ontwikkeld. 
Fotografische voorstellingen van de Sterckshofopdrachten werden uitgebreid en 
aangevuld met recent werk.

– Museumnacht en andere evenementen
Na de Museumnacht enkele jaren aan zich te hebben laten voorbijgaan, nam het 
Zilvermuseum Sterckshof op zaterdag 8 augustus 2009 opnieuw deel, met veel 
succes: 1159 personen bezochten het museum en voor 743 van hen was dit het 
startpunt voor hun Museumnacht. Op een originele manier speelde het museum in 
op het thema ‘Geheimen’. Er werd gefocust op de napoleontische 19de eeuw: gid-
sen in prachtige empirejurken gaven de geheimen van de toenmalige tafeletiquette 
prijs, terwijl dansautoriteit Lieven Baert de mysteries van eigentijdse dansstijlen 
ontrafelde als opwarming voor het bal masqué. Gekostumeerde bezoekers mochten 
poseren voor de lens en kregen een cadeau mee naar huis. 
Het veelzijdige programma werd fel gesmaakt en door de media opgepikt, onder 
meer in Gazet van Antwerpen, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuws-
blad, ATV en het VTM-nieuws. Foto’s van deze memorabele avond zijn online te 
raadplegen op www.flickr.com/zilvermuseumsterckshof. 

Uitnodiging of kalender Sterckshofopdrachten. | © Vormgeving: Kunstgalerij De Mijlpaal.
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Belangrijke aandachtspunten in het masterplan zijn de absoluut noodzakelijke 
restauratie van het historische gebouw en een betere bereikbaarheid en integrale 
toegankelijkheid van het volledige museumcircuit, rekening houdend met de he-
dendaagse eisen op het vlak van beveiliging, klimatisatie en energieprestaties. De 
museale ruimten zullen worden uitgebreid met een documentatiecentrum met ex-
pertiseruimte, een educatief atelier en een polyvalente ruimte. 

Tijdens de grootschalige infrastructuurwerken wenst het Zilvermuseum Ster-
ckshof zijn rol als expertisecentrum en promotor van Belgisch hedendaags zilver 
voort te zetten. De programmatie loopt nog door tot 1 mei 2012. Nadien zul-
len bestaande waardevolle initiatieven, zoals Zilvertalenten en de presentatie van de 
Sterckshofopdrachten, op andere locaties voortgezet worden. Bovendien krijgt 
het museum dankzij de samenwerking met Umicore vanaf 2011 de gelegenheid 
om in een paviljoen bij het MAS een deel van zijn collectie te tonen.

Bezoekcijfer: 63.498

Ann De Block

Campagnebeeld 
Zilvermuseum 
Sterckshof voor 
Museumnacht 2009.
© Foto: Zilvermuseum 
Sterckshof

Foto van vernieuwde ingang. Vormgeving: Conix Architects.
© Foto: Conix Architects.

Het hoge bezoekersaantal tijdens de Museumnacht ligt in de lijn van bezoekers-
records bij andere evenementen in 2009: de Zilvermarkt lokte 1465 personen 
(1019 in 2008) en Zilverzondag was goed voor 656 personen (265 in 2008).

– Bekendmaking masterplan
Op vrijdag 18 september 2009 maakte gedeputeerde voor Cultuur Ludo Helsen 
het masterplan van het Zilvermuseum Sterckshof bekend. De laatste renovatie da-
teert van 1992-1994 en nieuwe ingrepen dringen zich op om de museale werking 
van het gebouw te optimaliseren. Het Antwerpse provinciebestuur zal ruim 8,5 
miljoen euro investeren. De aanbestedingsopdracht werd reeds in 2006 uitge-
schreven en na onderzoek toegewezen aan de TV Conix Architects en Steenmijer 
Architecten. Hun concept biedt zowel voor het beschermde monument als voor 
de ontwikkeling van de museale functie de grootste garantie.
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dienst Erfgoed

De werking van de dienst Erfgoed bestrijkt alle facetten van het erfgoed: onroe-
rend, archeologisch, roerend en immaterieel erfgoed. Daarnaast maken ook het 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen en het Provinciearchief deel uit 
van de werking van de dienst, die onder leiding staat van Willem Aerts. We focus-
sen in deze bijdrage op de databank voor het roerend erfgoed van de bijna 400 
kerkbesturen in de provincie, en op het Architectuurarchief en het Provinciear-
chief, die in 2009 verhuisden naar een nieuwe locatie in het centrum van de stad.

Mater Dolorosa (detail) opgenomen in de databank. | © Foto: Provincie Antwerpen, dienst Erfgoed
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De bezoekers van het Architectuurarchief kunnen terecht in een comfortabele en eigentijdse leeszaal.
© Foto: APA

databank voor kerken. online registratie van kerkinventarissen

Sinds 1975 zorgt de dienst Erfgoed voor de inventarissen van de kerkfabrieken in 
de provincie Antwerpen. Sinds begin 2009 gebeurt de registratie digitaal via de 
speciaal voor religieus erfgoed uitgewerkte databank, een samenwerking tussen 
het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur en de provincies Oost-Vlaanderen 
en Antwerpen. De databank is beschikbaar via het internet maar is beveiligd met 
wachtwoorden en een rechtensysteem. Per object kan een uitgebreide fiche wor-
den ingevuld met zowel identificatiegegevens als beheersgegeven en foto’s. Op-
zoeken kan dank zij gestandaardiseerde woordenlijsten. Door een samenwerking 
met de cel Kunstdiefstallen (ART) van de Federale Politie kunnen gestolen objec-
ten onmiddellijk internationaal worden geseind. Als publieksgerichte component 
van de databank werd de website www.religieuserfgoed.be opgezet.
De provincie heeft hiermee een belangrijke stap gezet in een efficiënt en toe-
komstgericht beheer van de collecties van de ca. 390 kerkfabrieken in de provin-
cie. Medewerkers van de dienst Erfgoed begeleiden en ondersteunen de tientallen 
vrijwilligers van de kerkfabrieken bij hun taak.

Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA)

Architectuurarchieven – de archieven van architecten en aanverwante actoren in 
het bouwbedrijf, zoals aannemers en interieurarchitecten, maar evengoed sociale 
huisvestingsmaatschappijen en bouwpromotoren – zijn behalve nuttige bronnen 
voor onderzoek ook roerend erfgoed met een intrinsieke waarde. Om dit erfgoed 
te vrijwaren en er een professionele archiefwerking rond op te bouwen riep het 
provinciebestuur in 1988 het APA in het leven om architectuurarchieven met be-
trekking tot de Antwerpse bouwgeschiedenis uit de 19de en 20ste eeuw te pros-
pecteren en te verwerven, en daarrond een volwaardige archiefwerking tot stand 
te brengen. Tot nu toe telt de groeiende verzameling een 75-tal archieven, met 
zwaartepunten in het interbellum en de naoorlogse periode. Ook de bezoekerscij-
fers stijgen jaar na jaar, net als de verzoeken voor medewerking aan tentoonstel-
lingsinitiatieven van derden, terwijl ook eigen projecten worden gelanceerd.

Groei en succes genereren ook nieuwe noden. Al geruime tijd was duidelijk dat 
een nieuwe huisvesting voor het APA een noodzakelijke voorwaarde was, niet al-
leen om de groeiende collectie te kunnen herbergen, maar onder meer ook om 
de publiekswerking en de verwerking en inventarisatie in betere banen te leiden. 
Op 3 juni 2009 vond de plechtige opening plaats van het Archiefhuis, de nieuwe 
huisvesting van het APA en van de historische collectie van het Provinciearchief. 
Ze zijn voortaan gehuisvest in de voormalige Centrale Openbare Bibliotheek van 
Antwerpen, waar het boekenmagazijn verbouwd is tot archiefdepot met quaran-
taineruimte en enkele aanpalende zones omgevormd zijn tot leeszaal, verwer-
kingsruimte en bureauruimtes. Op die manier is er een betere materiële omkade-
ring van de groeiende collectie en een betere huisvesting voor archiefmedewerkers 
en lezers.
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Archief | © Foto: APA

Archief | © Foto: APA

Het PAA bewaart zo’n 9 kilometer archief | © Foto: Provinciearchief Antwerpen
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De goede bewaring van de bestanden is ook voor het PAA een prioriteit © Foto: Provinciearchief Antwerpen

Door de toezichtfunctie van het provinciebestuur op de gemeenten bewaart het 
Provinciearchief een schat aan informatie over lokale geschiedenis die lokaal soms 
is verloren gegaan en dus historisch zeer waardevol is. Ook de speciale collecties 
van het Provinciearchief kregen onderdak in het nieuwe depot van het Archief-
huis. De collecties ‘Kaarten en bouwtekeningen’, ‘Drukwerk’ en ‘Sportpaleis’ zijn 
heel diverse bestanden met unieke tekeningen, foto’s en documenten. In de toe-
komst zal de nadruk in de werking van het historische PAA liggen bij ontsluiting 
en valorisatie.

Ann Bries, Jan Geudens en Marc Mees (databank), Stefaan Grieten, Dirk Laureys en Wim 
Luyckx (APA) en Hans Suykens (PAA)

Provinciearchief (PAA)

2009 was een mijlpaal voor het Provinciearchief van Antwerpen (PAA). De his-
torische collectie van het provinciebestuur werd overgebracht naar het nieuwe 
Archiefhuis. Vanuit de vroegere Centrale Bibliotheek Antwerpen in de Paro-
chiaanstraat kan het PAA vanaf dit jaar niet enkel een specifieke historische ar-
chiefwerking ontplooien maar ook een betere accommodatie aanbieden aan haar 
bezoekers. Het archiefhuis deelt het PAA met het APA, hoewel beide collecties 
inhoudelijk sterk verschillen.
In de historische collectie van het PAA ligt de nadruk op documenten, kaarten en 
affiches uit de 19de en vroeg 20ste eeuw. Het gaat vooral om bestuursdocumenten 
die de gouverneur en zijn administratie opmaakten en die, na hun administratief nut 
te hebben bewezen, bewaard worden vanwege hun historisch-cultureel belang.
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koninklijk Museum voor Schone kunsten Antwerpen

– Tentoonstellingen
Goya, Redon, Ensor. Groteske schilderijen en tekeningen was de grote voor-
jaarstentoonstelling van het KMSKA. Ze confronteerde werken van 
Francisco Goya, Odilon Redon en James Ensor met elkaar. Deze 
drie merkwaardige kunstenaars worden gezien als de pioniers van de 
moderne kunst. Ze verwerkten ieder op hun eigen manier het gro-
teske in hun oeuvre. Goya, Redon, Ensor werd een publiekstrekker en 
was opvallend populair bij jongeren tussen 19 en 26 jaar.

In het najaar organiseerde het KMSKA voor het eerst in West-Eu-
ropa een retrospectieve met het werk van de Hongaarse kunstenaar 
Lajos Vajda. In het voetspoor van Bartók. Lajos Vajda en het Hongaarse sur-
realisme toonde zowat 70 werken van deze weinig bekende maar uit-
zonderlijke kunstenaar die met zijn vormelijke en inhoudelijke expe-
rimenten de avant-garde nieuwe impulsen gaf.

Het KMSKA vindt het belangrijk kleinere tentoonstellingen te orga-
niseren of te ondersteunen. Zo toonde Marcel Maeyer in het najaar 
werk in de permanente collectie van het museum. Daarnaast was het 
M HKA tijdens zijn sluiting te gast met het kunstenaarscollectief 
Potential Estate en een installatie van Joe Scanlan. In het prentenka-

binet was er werk van o.a. Camiel Van 
Breedam en Jos Leonard.

Rubens doorgelicht, het samenwerkings-
project van het KMSKA met The 
Getty Foundation in Los Angeles, 
presenteerde een dossiertentoonstel-
ling over Rubens’ schilderij Aanbid-
ding door de koningen.

–
AndErE
PArTnErS In
dE STAd

Campagnebeeld tentoonstelling Goya, Redon, Ensor. Groteske schilderijen en tekeningen.
© Foto: Vormgeving Tom Hautekiet & Herman Houbrechts
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Een opmerkelijke gast in 2009 was Jef Geys, die in 1971 voorstelde om het KMS-
KA op te blazen. Hij breide nu in datzelfde museum een vervolg aan het project 
dat hij in 1991 concipieerde voor de Biënnale van São Paulo. Zijn tentoonstelling 
Villa Wintermans kwam tot stand in samenwerking met de Provincie Antwerpen en 
het M HKA. Even opmerkelijk waren de Appel en het Ei die kunstenaar Benjamin 
Verdonck, in het kader van zijn Kalender-project, een jaar lang op het dak van het 
museum liet prijken. Kunst is voor de ene levensnoodzakelijk en voor de ander 
even waardevol als… een appel en een ei.

– KMSKA in het buitenland…
Het KMSKA werkte mee aan verschillende tentoonstellingen in het buitenland. 
Samen met de stad Antwerpen, M HKA en het Museum Plantin-Moretus maakte 
het museum de tentoonstelling A Story of the Image, die in het voorjaar Shanghai 
veroverde en later doorreisde naar Singapore. Het museum was ook de belangrijk-
ste bruikleengever van een grote overzichtstentoonstelling van het werk van James 
Ensor, eerst in het Museum of Modern Art (MoMA) in New York en daarna in het 
Musée d’Orsay in Parijs. Wetenschappers van het KMSKA werkten actief mee aan 
de voorbereiding van de tentoonstelling en de bijbehorende catalogus.

– …maar ook dichtbij
Op 18 mei vertrokken acht monumentale altaarstukken naar de plek waarvoor ze 
ooit geschilderd werden: de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Het zijn de pronk-
stukken van de erg populaire tentoonstelling Reünie. Van Quinten Metsijs tot Peter Paul 
Rubens. De werken blijven in de kathedraal tot na de renovatie van het KMSKA.

In 2009 voltooide het KMSKA de restauratie van De Zeven Sacramenten van Rogier 
van der Weyden. Na drie jaar werk onder leiding van dr. Griet Steyaert zijn de ori-
ginele kleurenpracht en subtiele details van de prachtige triptiek opnieuw te zien. 
Het werk kreeg een nieuwe lijst en verhuisde prompt naar de openingstentoonstel-
ling Rogier van der Weyden 1400 | 1464 - De Passie van de Meester in het Leuvense M. 
Omdat de houten panelen niet gemaakt zijn om veel te reizen, zullen ook zij op 
hun gastplek blijven tot na de renovatie van het KMSKA.

In augustus bevestigde prof. Ernst van de Wetering, eminent Rembrandtkenner 
en drijvende kracht achter het Rembrandt Research Project, dat het doek De predikant 
Eleazar Swalmius een echte Rembrandt is. Zo werd het KMSKA het tweede mu-
seum in België dat een Rembrandt in huis heeft. Het nieuws verspreidde zich in-
ternationaal en bracht een recordaantal nieuwsgierigen op de been tijdens de Ant-
werpse Museumnacht op 8 augustus.

Dr. Griet Steyaert voltooide in 2009 de restauratie van De Zeven Sacramenten van Rogier van der Weyden
© Foto: Wenke Mast
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Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen sluit voor verbouwingen in 2011. 
Tot die tijd zijn er nog tentoonstellingen.

Bezoekcijfer: 134.388

Vik Leyten

Het schilderij De predikant Eleazar Swalmius – een echte Rembrandt – was de blikvanger van de Antwerpse 
Museumnacht © Foto: Wenke Mast
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M hkA

In 2009 sloot het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen vijf maan-
den lang zijn deuren (28.03 – 12.09) om opfrissingswerken te laten uitvoeren. 
‘M HKA’ (zonder U) is niet alleen het nieuwe logo maar sinds 12 september 2009 
ook de nieuwe schrijfwijze van de naam van het museum. In 2009 veranderde ook 
MuHKA_media van naam en werd ‘Cinema Zuid’: op 12 september 2009 ging 
deze filmwerking van start met een vernieuwd programma. Verder bracht het 
M HKA een gevarieerd programma aan performances, lezingen, panelgesprekken, 
concerten, symposia, debatten, boekpresentaties, wandelvoordrachten, museum-
babbels en museumontbijten… 

– De presentatie van de eigen collectie
Het M HKA ging verder met het actief presenteren van zijn intussen geïnventari-
seerde collectie:

COLLECTIE XXIII•  (04.10.08 – 01.04.09) toonde ruimtevullende installaties 
van Kutlug Ataman, Guillaume Bijl, Raoul De Keyser, Jan Fabre, Dan Flavin, 
Jan Kempenaers, Oleg Kulik, Ilya Kabakov, Hans Op de Beeck, Pipilotti Rist 
en Marijke Van Warmerdam die de bezoeker bewust maken van de fysieke re-
latie tot hun omgeving.
De video-installatie •	 THE PASSING OF A PERFECT DAY (REVISITED) 
(31.01- 27.03), een ‘Insert’ van Katleen Vermeir (°1973), deed een beroep op 
de suggestieve kracht van de ruimte. Dit werk werd door het M HKA aange-
kocht.

Zaalzicht Textiles © Foto: Bram Goots yang Fudong, East of que Village, 2007, collectie M HKA © Foto: M HKA
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Ook •	 USEFUL LIFE (11.09.09 – 28.02.10), een sleuteltentoonstelling in de 
ontwikkeling van de Chinese hedendaagse kunst in het kader van Europalia.
china, werd door het M HKA in haar geheel verworven voor de eigen collectie: 
het gaat om foto’s, videowerk en installaties van Xu Zhen, Yang Fudong en 
Yang Zhenzhong, drie internationaal toonaangevende Chinese kunstenaars. 
De aandacht van Europalia voor China blijft daarmee permanent verankerd in 
het Vlaamse kunstpatrimonium;
USEFUL LIFE•  maakte deel uit van COLLECTIE XXIV - RECENTE AAN-
WINSTEN (11.09.09 – 28.02.10): met werken van Indische kunstenaars als 
Boran Hansda & CK RAJAN, naast kunstenaars van bij ons, kreeg deze col-
lectiepresentatie een globaal perspectief.

Ook de bovenruimten van de reeks •	 LONELY AT THE TOP zijn dit jaar bij de 
collectiewerking ingeschakeld, met artistieke invalshoeken uit Centraal-Azië 
en uit de Kaukasus. [LATT ‘Een groter Europa’, #1 Dmitry Prigov en Said Ata-
bekov (11.09 – 08.11), #2 Yelena Vorobyeva & Viktor Vorobyev (Kazachstan) 
en Vahram Aghasyan (Armenië) (19.11.2009 – 10.01.2010).
East of Que Village•  (07.02 – 07.06), de poëtische installatie die het MuHKA 
toont op de vierde verdieping van het FotoMuseum, is een metafoor voor de ge-
voelens van isolatie en verlatenheid die de kunstenaar Yang Fudong bespeurt in 
de hedendaagse maatschappij. Het werk werd aangekocht door het M HKA.
Er wordt hard gewerkt aan de collectiesamenhang en het museum gaat inten-•	
sief met de verzameling om. Er werden werken getoond in cultuurcentra en 
bibliotheken over heel Vlaanderen (VISIT. Cultuurcentra ontvangen M HKA-col-
lectie: 03.04 – 10.09) en er waren belangrijke collectiepresentaties in Charleroi 
(T_TRIS: 12.09 – 29.11), Havana (DESPUES DEL ARTE: 02.10 – 15.11), 
Shanghai en Singapore (A STORY OF THE IMAGE: VISUAL ART AS VI-
SUAL CULTURE, Shangai Art Museum: 21.04 – 21.06 & National Museum 
of Singapore: 13.08 – 01.11).

– Twee grote tentoonstellingen
In 2009 organiseerde het M HKA twee grote tentoonstellingen:

LE(S ) MOI(S) DE LIZENE•	  (31.01 – 27.03) werd geconcipieerd door de Luik-
se kunstenaar Jacques Lizène.
TEXTILES. Kunst en het sociale weefsel•	  (11.09.09 – 03.01.10) toonde kunstenaars 
uit de 20ste en 21ste eeuw die textiel gebruiken om er sociale onderwerpen 
mee aan te kaarten.

– Extra muros
Behalve collectiepresentaties in binnen- en buitenland organiseerde het M HKA 
de tentoonstelling ALL THAT IS SOLID MELTS INTO AIR/AL HET VAST-
STAANDE VERDAMPT (21.03 – 21.06) in het kader van het stadsfestival 
Stadsvisioenen te Mechelen, en installeerde het museum in het KMSKA het pa-
viljoen PASSING TROUGH van de Amerikaanse kunstenaar Joe Scanlan (28.03 
– 10.09).

Fudong yang, Forest Diary, 2000, collectie M HKA © Foto: M HKA
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De tentoonstellingen SERGEI EISENSTEIN: THE MEXICAN DRAWINGS
(03.04 – 21.06) in Extra City en JEF GEYS-VILLA WINTERMANS (04.12.09 – 
17.01.10) in het KMSKA kwamen tot stand in samenwerking met het M HKA.

Het M HKA participeerde aan evenementen als ART BRUSSELS met M HKA 
web-TV en aan projecten als CULTUURSTRATEN. Het toonde ook het afge-
wezen project voor de Biënnale van Venetië van Jacques Charlier in de straten van 
Antwerpen. 

Bezoekcijfer: M HKA + 4de verdieping FoMu + Cinema Zuid: 84.328 

Rita Compère

Merklap © Foto: Maagdenhuis Museum – 
OCMW Antwerpen

Affiche © Foto: Maagdenhuis Museum – 
OCMW Antwerpen

Maagdenhuis

– In het Maagdenhuis gespeld. Letters en merktekens uit de linnenkast.
2009 stond vooral in het teken van de voortzetting van het drieluik van exposities 
over merklappen. Na het Historisch Museum de Bevelanden in het Nederlandse 
Goes kwamen in 2009 de Heemkundige Kring van Kontich (04.04 – 05.07) en 
het Modemuseum Antwerpen (19.09 – 29.11) aan bod. Met gesmaakte lezingen 
door respectievelijk Hilde Schollen en Frieda Sorber (24 april en 23 oktober) 
werd de actualiteit van het gebeuren extra benadrukt. Een typerondleiding voor 
de stadsgidsen werd druk bijgewoond.
De bezoekcijfers gingen sterk de hoogte in, hoewel de piek die in het najaar van 
2008 met het eerste luik behaald werd niet meer is geëvenaard. Toch kon dit ini-
tiatief afgesloten worden met een positieve balans én was het een stimulans om de 
volgende grote tentoonstelling ook rond textiel te maken: Kant-tekeningen (vanaf 
19.11.2010).
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– Behoud en Beheer
In 2009 werd de verlichting aangepakt. De grote zaal/oude kapel kreeg een ‘kroon-
lijst’ over de hele lengte, waardoor de neonverlichting minder agressief werd en het 
tongewelf ook beter tot zijn recht komt. Ook in de ‘salons’ werden rails en spots 
aangepast.

Eind 2009 werd een broodnodige en reeds lang noodzakelijke UV-zonnewerende 
folie aangebracht op de raampartijen aan de straatzijde (gelijkvloerse verdieping) 
én de binnenkoer (idem).

Ten slotte kwam ook de samenwerking met de Artesis Hogeschool tot een goed 
einde: de offerblok en gedenktekens in de gang/op de binnenkoer werden vakkun-
dig gerestaureerd door de studenten van Patrick Storme (eindwerk).

Stand in de voormalige kapel van het Meisjesweeshuis © Foto: Maagdenhuis Museum – OCMW Antwerpen Merklap © Foto: Maagdenhuis Museum – OCMW Antwerpen



P 134

2009
Jaarboek

– Evenementen
Het Maagdenhuismuseum nam deel aan zowat alle reguliere evenementen. Tij-
dens de Museumnacht was de heruitvoering, na exact 375 jaar (!), van het sonnet 
aan de Faustina/Caritas-groep (binnenkoer) een unicum. Dit monument, dat herin-
nert aan de uitbreiding van het meisjesweeshuis in 1634, bevat op de zijgevel een 
muzikale notitie. De a capella-uitvoering lokte een groot aantal bezoekers, wat 
van het OCMW-museum een van de toppers van de Museumnacht maakte. Ook 
de media (kranten, radio) brachten er verslag over uit. De vraag rijst zelfs of dit qua 
draagkracht van het museum nog verantwoord is.

Ook de Open Monumentendag over het thema ‘Zorg’ was een voltreffer: voor dit 
evenement was er een samenwerking met het socio-cultureel centrum Elzenveld 
en diverse andere OCMW-locaties.

Bezoekcijfer: 11.226

Daniël Christiaens 

Tentoonstelling Godsgeschenk, aankondiging 
tentoonstelling © Foto: KBC Bank NV, 
Rockoxhuis

Museumnacht 2009 © Foto: KBC Bank NV, 
Rockoxhuis

rockoxhuis

Het Rockoxhuis werd samen met vier andere musea genomineerd voor de Museum-
prijs 2009, een initiatief van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en Linklaters. De 
prijs ging naar het Museum voor Schone Kunsten in Gent. De nominatie was voor 
het Rockoxhuis een grote eer en zette het museum in de top 5 van Vlaamse Musea.

– Godsgeschenk. Privémecenaat in de Antwerpse kerken in de 16de en 17de 
eeuw (05.06 – 15.11)

In 2009 vierde het bisdom Antwerpen zijn 450-jarig bestaan. In hun rijke geschie-
denis groeiden de kathedraal en de andere Antwerpse kerken uit tot schatkamers 
van religieuze kunst met altaarstukken, beeldhouwwerken, maar ook kleinere 
ambachtsproducten in edele metalen, marmer en hout. Een van de belangrijkste 
periodes was de Contrareformatie, waarin veel kunst de religie ondersteunde. De 
tentoonstelling in het Rockoxhuis naar aanleiding van deze verjaardag concen-
treerde zich vooral op giften van patriciërs aan de Antwerpse kerkgemeenschap 
in die periode. Kleine altaarstukken, schitterende portretten en schilderijen met 
rijke kerkinterieurs maakten er deel van uit. Voor de tentoonstelling konden we 
een beroep doen op bruiklenen uit gerenommeerde verzamelingen, zoals het Fit-
zwilliam Museum in Cambridge, het Rijksmuseum in Amsterdam, het Liechten-
steinmuseum in Wenen en de belangrijkste musea in Antwerpen en Brussel.

– Te gast in het Rockoxhuis
Na de tentoonstelling Godsgeschenk bleven vier kunstwerken uit het KMSKA in het 
Rockoxhuis in langdurige bruikleen, waaronder het beroemde drieluik Het ongeloof 
van Thomas dat Rockox in 1613 bij Rubens bestelde voor zijn grafkapel in de Min-
derbroederskerk in Antwerpen.

Het museum kreeg ook vier schilderijen in langdurige bruikleen uit een privéver-
zameling, waaronder een prachtig stilleven van Clara Peters. Eén werk uit de 
kathedraal zal voor een aantal jaar de verzameling verrijken: Hendrik van Balen 
(1575-1632), Heilige familie met engelen, geschilderd kort na 1622.
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Museumnacht 2009 © Foto: KBC Bank NV, Rockoxhuis Zomeratelier gekoppeld aan de tentoonstelling Godsgeschenk © Foto: KBC Bank NV, Rockoxhuis

Erkenning 
Op 15 januari 2009 diende de vzw Museum Nicolaas Rockox een aanvraag in bij 
het Vlaamse ministerie van Cultuur om in het kader van het nieuwe Cultureel-
erfgoeddecreet het kwaliteitslabel als collectiebeherende cultureel-erfgoedorgani-
satie te verkrijgen. Eind oktober kende minister Joke Schauvliege vijf kwaliteitsla-
bels toe, onder meer aan het Museum Rockoxhuis.

Andere publieksactiviteiten
Op 26 april nam het Rockoxhuis deel aan Erfgoeddag. Onder de noemer ‘Vriend-
schap’ sloegen het Rockoxhuis, het Maagdenhuis, het Rubenshuis en het Museum 
Plantin-Moretus | Prentenkabinet de handen in elkaar en werkten ze samen een 
vriendschapswandeling uit: Flaneren met Peter-Paul, Nicolaas, Balthasar en… de Maag-
dekens. Voor kinderen was er een apart kinderparcours.

Het Rockoxhuis nam op zaterdag 8 augustus deel aan de Museumnacht met als 
thema ‘Geheimen’. Het oude-muziekensemble Ardalus bracht Les Sécrets de l’amour 
in de vroeg-17de-eeuwse stadstuin. Ook het wandelparcours in het museum, de 
tentoonstelling Godsgeschenk, op zoek naar geheimen, met stadsgidse Key Minnebo en 
de toelichting door conservator Hildegard Van de Velde waren een groot succes.

Bezoekcijfer: 24.646

Hildegard Van de Velde
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Monumentale kerken Antwerpen vzw

– Publiekswerking
In 2009 bezochten 606.420 mensen de vijf monumentale kerken, een significante 
stijging met 15,9% ten opzichte van 2008. Vier kerken boekten positieve cijfers, 
wat grotendeels te danken is aan de grote en kleine tentoonstellingen. Reünie. Van 
Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens. Meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de 
Kathedraal zorgde voor een grote toeloop, met 200.000 bezoekers op vijf maanden 
tijd. Ook kleinere tentoonstellingen konden op de belangstelling van het publiek 
rekenen: in de Sint-Jacobskerk liep in de herfst een boeiende expo over de beel-
den die de broederschappen in de kerk en in de straten eromheen hebben laten 
oprichten. Wegens succes werd de tentoonstelling Paulus in Sint-Paulus in de Sint-
Pauluskerk verlengd tot eind oktober. 
De Monumentale Kerken Antwerpen bereiken hun potentiële bezoekers via de 
website die maandelijks door ca. 22.000 individuele bezoekers wordt geraad-
pleegd, een folder die op 75.000 exemplaren wordt verspreid en publicaties, zoals 
de nieuwe Capitoolgids Antwerpen.

– Roerend erfgoed
De vijf monumentale kerken beheren een collectie van bijna 12.000 inventaris-
nummers. In 2009 werd prioritair verder gewerkt aan het digitaliseren van de 
collectie in de online CRKC-databank, dankzij de inzet van vrijwilligers-regis-
tratoren. Zo zijn nu de volledige inventarissen van de Sint-Andrieskerk, Sint-Ja-
cobskerk en Sint-Pauluskerk ingevoerd en wordt momenteel de omvangrijke col-
lectie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal overgezet. In 2009 werd de collectie 
van de Sint-Carolus Borromeuskerk geïnventariseerd door kunsthistorici van het 
CRKC en samen met digitale foto’s in de online databank ingevoerd. Eind decem-
ber 2009 waren reeds 8500 fiches ingevoerd. Voor het fotomateriaal is een grote 
inhaalbeweging nodig. Twee vrijwilligers fotografeerden in 2009 een groot deel 
van de collectie van de Sint-Andrieskerk; ze werken er in 2010 aan verder.

Schade na de brand in de Sint-Carolus Borromeuskerk © Foto: Loo Gils
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– Behoud en beheer
Op zondag 30 augustus 2009 veroorzaakte een brand ernstige schade aan de tri-
bunes van de Sint-Carolus Borromeuskerk. Door een goed calamiteitenplan – dat 
in 2008 werd opgesteld – en het zeer snelle optreden van de hulpdiensten werd een 
grote ramp vermeden en valt de schade aan het interieur al bij al mee. Eén kunst-
werk is zwaar beschadigd en enkele objecten liepen waterschade op; de overige 
stukken zijn slechts oppervlakkig beroet, net als het hele interieur. Onmiddellijk 
hebben reinigingsploegen zich aan het werk gezet, zodat de eredienst twee weken 
later weer in de kerk kon doorgaan. Werkgroepen roerend en onroerend erfgoed 
werken momenteel aan een geïntegreerd herstelplan voor de komende jaren.
Ter voorkoming van dergelijke calamiteiten investeren de monumentale kerken 
veel tijd en geld in veiligheid. Het MKA-veiligheidsteam, dat om de twee maan-
den samenkomt, heeft in 2009 nieuwe gemeenschappelijke contracten afgedwon-
gen voor de aanschaf en het onderhoud van de brandblusapparaten en de nood-
verlichting door één enkel bedrijf. Ook werd in samenspraak met de brandweer 
een elektronische sleutelkluis ontworpen om de toegang tot de kerken voor de 
hulpdiensten te vereenvoudigen. De calamiteitenplannen worden regelmatig ge-
evalueerd en aangepast.

Bezoekcijfer: 606.420

Kathedraal: 337468
Sint-Andrieskerk: 17796
Sint-Caroluskerk: 174853
Sint-Jacobskerk: 8838
Sint-Pauluskerk: 67465

Claire Baisier

Rondleiding op de tentoonstelling REUNIE in de Kathedraal © Foto: Wim Hendrix
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& Michel Wuyts

Samengesteld panoramisch beeld van het atelier van Jozef Peeters (anno 2010) © Foto: Bart Huysmans & 
Michel Wuyts

historische huizen

– Einde van een project
Van 2006 tot 2008 waren de stad en de provincie Antwerpen en kasteel van 
Gaasbeek (Vlaamse Gemeenschap) partners in het erfgoedproject Historische hui-
zen Vlaanderen. Dat mondde onder meer uit in een netwerk van voor het publiek 
toegankelijke, waardevolle huizen. Het idee achter het netwerk was dat de deel-
nemende huizen – of beter: ensembles van architectuur, kunst, geschiedenis en 
groen – binnen een formeel netwerk makkelijker hun kennis en expertise kunnen 
uitwisselen, sterker staan in de publiekscommunicatie en gezamenlijk hun wensen 
en behoeften aan de diverse overheden kenbaar kunnen maken. De professionele 
cultuur- en erfgoedwereld kreeg er als het ware een object bij, met bijzondere 
facetten: historische huizen kan men door hun bijzondere aard niet met andere 
‘cultuurhuizen’ of musea over dezelfde kam te scheren. De beleving van de bewo-
nings- en architectuurgeschiedenis is een zeer belangrijk onderdeel van een be-
zoek aan zo’n huis. Ook stelt een historisch huis aparte eisen inzake onderhoud, 
beveiliging, publieksbeleid en beheer.

Met de voltooiing van het project kwam er een einde aan de subsidiëring door de 
Vlaamse overheid binnen het Cultureel-erfgoeddecreet. Kasteel van Gaasbeek en 
Musea en Erfgoed stad Antwerpen besloten om de werkzaamheden van het opge-
richte netwerk met de hun beschikbare middelen op twee punten te continueren: 
de website wordt verder onderhouden en zo mogelijk aangevuld met partners (zie 
www.historischehuizen.be); de bestaande contacten worden in stand gehouden 
door geregeld belangstellenden (onder wie beheerders, eigenaars en bewoners) 
samen te brengen rond relevante thema’s. (Dat lag in 2009 moeilijk: er was wei-
nig respons op een initiatief over het opstellen van een calamiteitenplan en op een 
geplande studiedag.)

De projectmedewerker van het netwerk vervult sinds voorjaar 2009 een andere 
functie en het archief van het project is overgedragen aan het Museum Plantin-
Moretus | Prentenkabinet, dat binnen de groep Musea en Erfgoed Antwerpen als 
historisch huis het sterkste profiel heeft.
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– Een nieuw huis
Sinds medio 2009 is de aan de Scheldekaaien gelegen atelierflat van de avant-gar-
deschilder Jozef Peeters (1895-1960) in het bezit van de stad Antwerpen en in be-
heer van de dienst Musea en Erfgoed. Het interieur is volledig door de kunstenaar 
ontworpen en beschilderd, en werd door de laatste bewoonster, Peeters’ dochter 
Godelieve, na haar overlijden in april 2009 aan de stad geschonken. De voorberei-
dingen van de publieksontsluiting van deze uiterst bijzondere en kunsthistorisch 
zeer waardevolle flat moeten in 2010 leiden tot een geregelde openstelling.

– De toekomst
In de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap staat expliciet vermeld 
dat het Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet ook omtrent historische collec-
ties in historische huizen een motorfunctie opneemt en zijn expertise actief ter be-
schikking stelt van de sector. Het museum heeft al de mogelijkheden onderzocht 
hoe het kan omgaan met hedendaagse museumtechnieken in een historisch ge-
bouw, zowel voor het behoud en beheer als voor de publiekswerking. Het museum 
zal deze weg verder inslaan. Sinds eind 2009 is een personeelslid hiermee belast.

In oktober 2011 organiseert Musea & Erfgoed Antwerpen in samenwerking 
met het kasteel van Gaasbeek de jaarlijkse bijeenkomst van het ICOM-comité 
Demhist, met als thema Catching the Spirit. Theatrical Assets of Historic Houses and 
their Different Approaches in Reinventing the Past (for the Future).

Iris Kockelbergh en Jan Robert

Detailbeeld eetkamer in het appartement van Jozef Peeters (anno 2010) © Foto: Bart Huysmans &
Michel Wuyts
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De (overkoepelende) directeuren van de op Vlaams niveau erkende musea 
namen het initiatief om bij het aantreden van de nieuwe minster van cultuur Joke 
Schauvlieghe volgende open brief aan haar te richten. In deze open brief worden de 
kansen, de mogelijkheden, de impact, maar ook problemen van de erkende musea 
opgelijst.

Mevrouw de Minister,

Waarom zouden we naar het museum gaan vandaag? Waarom zou een overheid 
in deze woelige en onzekere tijden, waarin kranten bol staan van faillissementen, 
CO2-doemscenario’s en mensen die in de global village de weg kwijt zijn, investeren 
in musea? 
Toegegeven, er was een tijd dat musea tempels waren die angstvallig over hun col-
lecties waakten en die het publiek niet altijd met open armen ontvingen. Maar die 
tijd ligt ver achter ons - gelukkig. Vandaag staat het museum met beide voeten 
in de samenleving. Het museum is steeds meer een ontmoetingsplaats, een plaats 
voor dialoog, een plaats waar ook het publiek iets te vertellen heeft – letterlijk en 
figuurlijk.

Dit is geen evidente koers. Daarom hebben wij, de musea (inclusief samenwer-
kingsverbanden) die op Vlaams niveau erkend zijn en de drie erfgoedfora, de han-
den in elkaar geslagen en een eigen museumplatform opgericht. Samen dragen we 
al zorg voor een belangrijk deel van de Collectie Vlaanderen. Door structureel overleg 
kunnen we dat nog beter doen. Samen kunnen we een nog groter, nog verscheide-
ner publiek uit binnen- en buitenland laten genieten van die collectie.
Het museumplatform wil ook een gesprekspartner zijn voor u, de nieuwe minister 
van Cultuur. Samen met de Vlaamse instellingen KMSKA en M HKA willen we 
in Vlaanderen en daarbuiten scoren.

Samen met u willen we naar antwoorden zoeken op de uitdagingen van vandaag 
en morgen. 
Zit de samenleving dan te wachten op die antwoorden? Zeker. Vorig jaar ont-
haalden de op Vlaams niveau erkende musea, met een duizendtal medewerkers, 
maar liefst 2.500.000 mensen. Ze konden er onder de indruk komen van ongeveer 
2.500.000 stukken, van Broodthaers’ Mosselpot tot Van Eycks Madonna met kanunnik 
Van der Paele, van Rubens tot Ensor, van Memling tot Luc Tuymans, van de oor-
logshel in Ieper tot de waanzin in het Gentse Guislain. Van die 2.500.000 mensen 
waren er 500.000 jonger dan 26. En 20 tot 25 procent kwam uit het buitenland. 
Niet onaardig allemaal. Maar we willen nog beter kunnen. 

–
oPEn brIEF AAn dE MInISTEr 
VAn culTuur
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In woelige tijden heeft het meer dan ooit zin naar onze fundamenten terug te grij-
pen, naar ons cultureel erfgoed, ons cultureel DNA. En de musea, die meer nog 
dan andere erfgoedinstellingen een publieke rol te vervullen hebben, willen daar-
bij een voortrekkersrol spelen.
 
De voorbije jaren zijn al belangrijke stappen gezet. Maar het werk is nog niet af. 
We willen de komende jaren nog nadrukkelijker onze maatschappelijke rol op-
nemen, het beheer van onze collectie nog meer professionaliseren. Vier woorden 
vatten die ambitie goed samen: kwaliteit, vernieuwing, samenwerking en interna-
tionalisering.

Eerst en vooral moeten we in al onze basisopdrachten dezelfde hoge kwaliteit 
kunnen halen. Het volstaat niet alleen waardevolle stukken te kopen. Ook in de 
manier waarop we de stukken bewaren, onderzoeken en presenteren, moeten we 
hetzelfde topniveau halen. Vooral de uitbouw van een professioneel depotbeleid 
staat hierbij hoog op de agenda. 

Publiek bereiken we niet langer met kwaliteit alleen. Er is ook vernieuwing nodig, 
vooral wanneer dat publiek steeds meer vertrouwd is geraakt met interactiviteit 
en er een hele generatie zit aan te komen waarvoor web 2.0 zelfs een minimum 
is. Met innoverende erfgoedprojecten en communicatie op maat kunnen we som-
mige doelgroepen nog beter bereiken. Dat is nodig want diversiteitsbeleid mag 
dan wel mooi ogen in onze beleidsnota’s, de intentie alleen volstaat niet. We willen 
de woorden in daden omzetten en resultaten zien. 

Samenwerking: we zijn er deze open brief mee begonnen. We willen de komende 
jaren nog nauwer samenwerken, met elkaar, en met vele andere partners, uit het 
onderwijs, de wetenschappelijke wereld en de toeristische sector bijvoorbeeld. De 
professionele expertise die we opbouwen, willen we delen met de musea van regio-
naal en lokaal niveau. Archeologische musea en musea die in historische gebouwen 
gehuisvest zijn, willen zoeken naar manieren om het roerend en onroerend erfgoed, 
respectievelijk gemeenschaps- en gewestmaterie, beter op elkaar af te stemmen.

Tot slot de internationalisering. In de global village die de wereld geworden is, zijn 
onze topstukken tot in China bekend, maar ook de duizenden buitenlandse musea 
bereiken de wereld nu veel makkelijker. De concurrentie is groter dan ooit. Meer 
dan ooit is het belangrijk onze internationale netwerken te verzorgen en prestigi-
euze internationale tentoonstellingen en projecten op te zetten en promoten. Al-
leen dan zijn we echte ambassadeurs voor Vlaanderen.

Dat zijn onze doelstellingen voor de komende vijf jaar. Het is geen geringe ambi-
tie. We kunnen ze alleen maar waarmaken als u ons hierin ten volle steunt. Met 
centen, dat zeker. Jaarlijks 7,7 miljoen euro werkingssubsidies, voor de op Vlaams 
niveau erkende musea samen, is meer dan Vlaanderen vroeger investeerde, maar 
nog bescheiden in vergelijking met wat lokale overheden in musea pompen. Ook 
ten opzichte van de andere cultuursectoren is een verdere inhaalbeweging op zijn 
plaats. Maar er is ook andere steun mogelijk. De Vlaamse overheid kan ons bij-
voorbeeld expertise aanreiken om innoverende projecten te realiseren. Of bij de 
realisatie van het beleid kan de nieuwe Vlaamse regering archeologie, monumen-
tenzorg en cultuur aan elkaar koppelen en zo het leven voor archeologische musea 
en historische huizen een stuk eenvoudiger maken.

We kiezen niet voor de gemakkelijkste weg - we schreven het al - maar dat kan 
ook niet in deze woelige tijden. Musea mogen niet buiten de samenleving staan. 
Ze moeten hun veilige haven uit, de volle zee op, met een internationale koers op 
het kompas, dwars door alle stormen heen. We rekenen erop dat u onze schepen 
helemaal zeewaardig helpt te maken. 

Patrick Allegaert en Annemie Cailliau (Museum Dr. Guislain, Gent), Annick Boesmans 
(Openluchtmuseum Bokrijk, Genk), Piet Chielens en Jan Dewilde (In Flanders Fields Museum, 
Ieper), Erik De Vroede (Sportimonium, Hofstade), Walter Rycquart (FotoMuseum, ModeMu-
seum - MoMu, Zilvermuseum Sterckshof, provincie Antwerpen), Manfred Sellink (Bruggemuse-
um, Groeningemuseum, Hospitaalmuseum, Brugge ), Steven Thielemans (Kunstmusea, MAS, 
Middelheimmuseum, Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, Antwerpen), Philip Van den 
Bossche (Mu.ZEE, Oostende/Jabbeke), Johan Van de Wiele (Designmuseum, Huis van Alijn, 
MIAT, Museum voor Schone Kunsten, S.M.A.K., STAM, Gent), Paul Van Grembergen 
(Vlaamse Kunstcollectie), Carmen Willems (Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren)
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Museumdirecteuren van mijn generatie hebben bijna allemaal hun 
werk gedaan in het permanente bewustzijn van een spagaat. In ge-
sprekken die ik met Hans in de afgelopen jaren heb gevoerd, ging 
het over die spagaat en over de pijn die daardoor veroorzaakt kon 
worden. Het ging over de tweespalt tussen de verwachtingen, die 
je hebt van jezelf en die van je omgeving, van jouw werkgever. Met 
een enkele persoonlijke anekdote wil ik proberen duidelijk te maken 
wat ik bedoel. Voordat ik in 1988 werd benoemd tot hoofddirecteur 
van het Rijksmuseum was ik hoogleraar aan de Universiteit in Gro-
ningen. Ik was opgevoed met de normen en waarden van een onder-
zoeker, een docent en een intellectueel. Kort voor mijn benoeming 
mocht ik kennis nemen van de aanbevelingen voor mijn aanstelling 
aan de minister voor cultuur. Een van de belangrijkste luidde, dat ik 
mij had geprofileerd als een goed “manager” en dat ik ongetwijfeld 
een succesvol “cultureel ondernemer” zou zijn.

Toen ik die kwalificaties van mij hoorde, schaamde ik mij diep. Zover was ik dus 
gezonken, zover was ik afgedwaald van alles wat voor mij echt belangrijk was in 
het leven. Mijn leermeesters zouden mij verachten wanneer zij erachter zouden 
komen, dat ik vanwege “management skills” directeur van het grootste museum 
van Nederland was geworden. Weliswaar had ik van alles bestuurd en georgani-
seerd, maar dat soort werk telde voor hen niet en het zou een schande zijn om je 
erop te laten voorstaan. Dat deden alleen collegae, die als onderzoekers hadden 
gefaald.

Onze leermeesters hadden geen idee van business plans, management skills, 
publicity strategies en al die andere zaken die gelukkig nog steeds alleen maar in 
een vreemde taal kunnen worden aangeduid. Zij zouden niet in staat zijn geweest 
om over medemensen te discussiëren in termen van te reorganiseren formatie-
plaatsen en functiebeschrijvingen met bijpassende inschalingen. Laat staan dat ze 
gevoelig waren geweest voor kosten-baten analyses. Ondernemers hoorden voor 
hen tot een andere wereld en dat moest ook vooral zo blijven.

Toen ik nog assistent was bij het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de Uni-
versiteit van Groningen werd ik eens opgeroepen door mijn professor. Toen ik bij 
zijn kamer kwam, vermeldde een bordje op de deur “BEZET”. Ik zette mij op een 
stoeltje in het gangpad en wachtte. Na een half uur kwam de kersverse directeur 
van de faculteit naar buiten. Hij zag er bleek en vermoeid uit. Er was ongetwijfeld 
gediscussieerd over beleidsplannen en begrotingseenheden. Ik mocht naar binnen 
en toen ik bij mijn leermeester aan tafel zat, zei hij over de gast die hij zojuist met 
veel voorkomendheid had uitgelaten: “Henk, met dit soort mensen is op zichzelf 
niets mis, maar wij hebben elkaar jammer genoeg niets te zeggen”.

–
dE MElAncholIE VAn EEn 
MuSEuMdIrEcTEur.
bIJ hET AFSchEId VAn
hAnS nIEuwdorP
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Sommigen van U zullen mogelijk hierdoor geïrriteerd raken en denken: “Dat is 
de arrogantie van een verleden tijd. Het is een verhaal uit de oude doos”. U hebt 
helemaal gelijk. Maar Hans en ik kwamen uit die doos voort en we zijn niet in staat 
geweest om de bescherming van die behuizing geheel en al achter ons te laten. 
Sterker nog, we vertellen elkaar dat het maar goed is ook, dat we dat niet konden. 
Anders zou het mis gaan met de musea! Vandaar die spagaat. Uit de aanbeveling 
van de minister bij mijn aanstelling begreep ik al van meet af aan, dat mijn normen 
en waarden zouden moeten kantelen om in de ogen van de topambtenaren van het 
departement een goede museumdirecteur te zijn. Omdat ik zoveel zin had in die 
nieuwe baan en omdat ik ook allerlei eigen idealen had, hoe ik aan die taak inhoud 
zou kunnen geven, besloot ik net te doen alsof ik aan de verwachtingen van de-
genen die mij aanstelden wilde voldoen. Daarmee schiep ik de spagaat waar niet 
alleen ik, maar mijn generatie museumdirecteuren zich mee moest redden. Wan-
neer we elkaar zagen, gingen bijna al onze gesprekken over kunst. Of je directeur 
was van het Louvre, het Metropolitan of het Prado, het ging over kunst. Over de 
collecties, die aan onze zorgen waren toevertrouwd. Over tentoonstellingen, over 
restauraties, over particuliere collecties, over aankopen. Het ging over onze liefde 
voor en onze ervaringen met kunst en vooral over plannen om anderen in die erva-
ringen te laten delen. Alleen als het echt moest, spraken we over het management 
van onze instellingen. Maar in de praktijk des levens waren we echter voor min-
stens de helft van onze tijd wel degelijk bezig met wat in die vreemde taal heet: 
“running the place”.

“Is dat niet altijd het lot van een museumdirecteur geweest”vroeg een journaliste, 
die ik over de spagaat iets probeerde te vertellen. Nee mevrouw, dat is niet altijd zo 
geweest. In ieder geval niet in de mate, waarin wij dat hebben ervaren. Dat heeft te 
maken met een algemeen maatschappelijk fenomeen, dat bureaucratisering heet. 
Het doet zich voor in heel verschillende schijngestalten. Eén van die schijngestal-
ten heet verzelfstandiging. Tijdens mijn directoraat werden de rijksmusea in Ne-
derland verzelfstandigd. De overheid wilde ons op afstand zetten. Dat betekende 
een omvangrijke decentralisatie. Zo werden aanvankelijk de personele en financi-
ele zaken van al die musea ten departemente behartigd. Maar nu moest elk muse-
um afzonderlijk leren om “zijn broek op te houden”. Alleen al dit soort metaforen 
uit de management turbotaal had de directeuren van de rijksmusea waakzamer 
moeten maken dan ze toen waren. Elk museum hoe klein ook, kreeg zijn eigen 
man of vrouw voor financiën en personeel vaak met bijbehorend ondersteunend 
personeel. Dat betekende een enorme toename van de bureaucratie per instelling 
met als gevolg een totaal andere verhouding van inhoudelijke en ondersteunende 
activiteiten dan voorheen.

Ook ten departemente nam het aantal ambtenaren dat zich met musea bezig hield 
spectaculair toe. Nu ging het niet meer om zaken als personeel en financiën, die 
in heldere taakstellingen kunnen worden vertaald, maar om het voeren van beleid 
en om de controle op de uitvoering daarvan. Dat bleken activiteiten te zijn waar 
men geen grenzen aan hoefde te stellen betreffende personele bezetting. Voeg 
daarbij kosten voor raden van toezicht, voor extern advies en voor allerlei acti-
viteiten die professionalisering werden genoemd en het moge duidelijk zijn, dat 
de verzelfstandigde rijksmusea de belastingbetaler veel meer geld kostten dan de 
rijksmusea van weleer. Daartegenover stond dat musea enkele kleine vrijheden in 
de bedrijfsvoering kregen waardoor zij zich althans zelfstandiger konden voelen. 
De spectaculaire toename van het aantal procesbegeleiders intensiveerde de spa-
gaatgevoelens bij museumdirecteuren.
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Het aardige was dat het pas tot mij en mijn collegae doordrong wat er werkelijk 
aan de hand was, toen we ten departemente werden uitgenodigd om over onze 
nieuwe inschalingen te parten. Het was een alleszins gezellige bijeenkomst, totdat 
de langstzittende collega-directeur, die als geen ander het klappen van de zweep 
kende, quasi-argeloos informeerde naar de inschaling van de hoofddirecteur voor 
de musea van het ministerie. Dat was kennelijk een vervelende vraag. Na een korte 
schorsing werd ons het gevraagde schaalnummer meegedeeld. Toen bleek, dat 
de ambtenaar ten departemente opeens meer ging verdienen dan de hoogst inge-
schaalde directeur van een rijksmuseum. Wij waren immers niet meer dan uitvoer-
ders van een beleid, dat op het departement voor de musea werd uitgestippeld. 
De nieuwe beleidstaak die de ambtenarij zich had toegeëigend betekende, dat de 
museumdirecteuren waren gedegradeerd tot “werkers in het veld”. Meteen na de 
vergadering deelde de collega die naar de inschaling had gevraagd mee, dat hij had 
besloten met vervroegd pensioen te gaan.

De meeste museumdirecteuren hebben de feodale rol van werker in het veld en 
de spectaculaire toename van procesbegeleiders tegenover de relatieve afname van 
inhoudelijk geschoolde medewerkers ervaren als een zo langzaam proces, dat ze er 
weinig last van hadden. Alleen wanneer expliciet gezagsverhoudingen aan de orde 
kwamen, was Leiden in last. Daar moet eerlijkheidshalve bij worden vermeld, dat 
de inzet van de topambtenaren ten departemente en hun betrokkenheid bij het wel 
en wee van hun werkers in het veld zodanig was, dat de meeste directeuren hen 
daarvoor alleen maar dankbaar konden zijn. Maar de structuur waarbinnen wij 
werkten, was zodanig veranderd en het aantal procesbegeleiders was zodanig toe-
genomen, dat we ons de spagaat in onze beroepsuitoefening meer bewust waren 
dan ooit tevoren.

De verwachtingen van een museumdirecteur van zichzelf en zijn dagelijks func-
tioneren liepen zover uiteen, dat je voelde alsof je optrad in een permanent rol-
lenspel. Je Raad van Toezicht genoot van hun directeur in de rol van de bevlogen 
plannenmaker, die zijn museum uitstraling gaf. Op het departement hield men van 
een inspirerende, culturele ondernemer, die zich toch ambtelijk kon schikken en 
de bereidheid had de fictie van een beleid voerend ministerie in stand te houden. 
Sponsors waren dol op enthousiasme en op de lichtelijk wereldvreemde kunsthis-
toricus, die hun steun zo verschrikkelijk hard nodig had. Intern was je gezag als 
kunsthistoricus ook in zaken die niets met kunst te maken hadden, veel groter dan 
ik ooit had gedacht. Dat gold zelfs in het overleg met de ondernemingsraad.

Er waren zoveel verschillende rollen te vervullen en zoveel terreinen van exper-
tise, waar je als kunsthistoricus volstrekt niet in thuis was, dat ik mij alleen maar 
staande kon houden dankzij mededirecteuren en een college van adviseurs die de 
allerbeste kenners waren van geldzaken, vastgoed, beleggingen, juridische fines-
ses, ambtelijke verhoudingen, public relations, kwetsbare ego’s, vermogende fa-
milies en van het reclamewezen. Gelukkig werden de adviseurs al gauw dierbare 
vrienden en in die dubbelrol waren zij bereid om te helpen waar dat nodig was. Zij 
bevestigden als het ware de spagaat, maar maakten ook dat ik intens kon genieten 
van die tweespaltigheid voor zover het de omgang met hen betrof.

Is een kunstmuseum nu echt zo’n moeilijke instelling, dat je er een spagaat aan 
kunt oplopen? Dat valt toch wel mee, zult u zeggen. Ja, dat is waar, musea zijn 
eigenlijk hele simpele instituten en museumdirecteuren hebben maar twee taken. 
Ten eerste beheren zij spullen die waardevol worden geacht voor de herinnering 
van de samenleving. Ten tweede hebben zij de taak om de betekenis van die spullen 
steeds opnieuw overtuigend duidelijk te maken, zó overtuigend dat de samenle-
ving ze waardig keurt om te bewaren. De rest waar kranten vol mee staan als het 
om musea gaat, is franje, praatjesmakerij, egotripperij en onnodig gedoe. Wordt 
een museum slecht beheerd, dan staat het voortbestaan van de spullen op het spel. 
Legitimeert het zich niet goed, dan vindt de samenleving die spullen overbodig. 
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Musea zijn dus in principe geen speeltuinen voor interessante intellectuelen en 
evenmin geen supermarkten voor kunst die aangestuurd kunnen worden door 
wildebrassen die turbotaal uitslaan. Maar ze hoeven ook niet altijd geleid te wor-
den door kunsthistorici, als de directeur maar een natuurlijk respect heeft voor de 
inhoudelijkheid van zijn instelling.

Waarom is er dan altijd zoveel gedoe over musea? Omdat zij het slachtoffer zijn 
geworden van hun eigen succes. Concertzalen waarin klassieke muziek klinkt, 
hebben het moeilijk, omdat de publieke belangstelling afneemt. Maar ze worden 
met rust gelaten. Musea daarentegen zijn populair, musea trekken toeristen en 
zijn beter dan concertzalen in staat geweest om een nieuw publiek aan te trekken. 
Daardoor zijn ze het slachtoffer geworden van machtige outsiders, die met musea 
goede sier wilden maken. Dat zijn niet de sponsors, zoals menigeen verwachtte. 
Sponsors bleken veel meer respect te hebben voor inhoudelijkheid dan menigeen 
verwachtte. Het zijn de politici, bestuurders, bureaucraten, maar ook de project-
ontwikkelaars, architecten en management consultants. Talloze, door Kees van 
Kooten op onvergetelijke wijze getypeerde wethouders Hekking hebben zich op 
musea gestort, niet vanwege de eeuwige schoonheid, die daar wordt gekoesterd, 
maar vooral om zichzelf te vereeuwigen. Stel je voor dat je de eerste steen mag 
leggen voor een prachtig museum! Dan voel je je pas echt een hoeksteen van de 
samenleving.

In een recente publicatie heeft Jacques Wallage die in Nederland indertijd als 
staatssecretaris het onderwijs wilde vernieuwen, de term “beleidsresistent” inge-
voerd. Professionals die zich verzetten tegen door de politiek gewilde veranderin-
gen heten dus voortaan “beleidsresistent”. Of dat verzet terecht is, is niet aan de 
orde. Of die veranderingen misschien desastreuze gevolgen hebben voor de be-
treffende sector van de maatschappij, dat doet er niet toe. Beleidsresistenten zijn 
voor veranderaars dood hout, dwarsliggers. Welnu, museumdirecteuren hebben 
in de afgelopen decennia heel veel energie moeten besteden aan het ontwikkelen 
van zoveel beleidsresistentie, dat hun musea musea zouden blijven. Soms is dat 
mislukt. Zoals in het geval van een Nationaal Historisch Museum in Arnhem. 

De collectie Nederlandse Geschiedenis maakt deel uit van het Rijksmuseum, maar 
de politiek wilde scoren op het punt van nationalisme. Dan maar een museum zon-
der collectie. Dat is net zoiets als de “dichte gaatjespan” uit het kinderboek “Jaap en 
Gerdientje” van W.G. van der Hulst. 

Ik noem dit voorbeeld van het Nationaal Historisch Museum van Nederland niet 
om mij bij Hans’ afscheid te laten kennen als een oude mopperpot. De dingen gaan 
zoals ze gaan. Het was alleen mijn bedoeling om U duidelijk te maken, dat wij zijn 
opgevoed met een taakopvatting, die soms zo botst met de museale werkelijkheid 
van tegenwoordig dat wij de ervaring van een spagaat in ons leven konden oplopen, 
een ervaring die kon bijdragen aan de melancholie van een museumdirecteur.

 
Professor. dr. H.W. van Os
Vrije Universiteit Amsterdam. Leerstoel Kunst en Samenleving





Musea en Erfgoed Antwerpen
Directie en stafdienst
Collectiebeleid
Publieksbeleid
Red Star Line
Hessenhuis 

Falconrui 53, B - 2000 Antwerpen
T: 03 206 03 50

Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet
Vrijdagmarkt 22, B -2000 Antwerpen
T: 03 221 14 50

Kunstmusea
Rubenshuis

Wapper 9-11, B - 2000 Antwerpen
T: 03 201 15 55

Rubenianum
Kolveniersstraat 20, B -2000 Antwerpen
T: 03 201 15 77

Museum Mayer van den Bergh/
Collectie Smidt van Gelder

Lange Gasthuisstraat 19, B - 2000 Antwerpen
T: 03 237 42 37

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61, B - 2018 Antwerpen
T: 03 288 33 60

MAS|Etnografisch museum
Suikerrui 19, B - 2000 Antwerpen
T: 03 220 86 00

MAS|Nationaal Scheepvaartmuseum
Steenplein 1, B - 2000 Antwerpen

MAS|Volkskundemuseum
Gildekamersstraat 2-6, B - 2000 Antwerpen

Museum Vleeshuis
Vleeshouwersstraat 38-40, B - 2000 Antwerpen
T: 03 292 61 00

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4, B – 2000 Antwerpen
T: 03 206 87 10

Letterenhuis 
Minderbroedersstraat 22, B - 2000 Antwerpen

T: 03 222 93 20

–
AdrESSEn

Erfgoedcel: zie MAS

Beeldende Kunst
[Middelheimproductie] en Beeld in de stad
p/a Middelheimmuseum

Middelheimlaan 61, B-2018 Antwerpen
T: 03 288 33 60

Letteren
Boekenstad
p/a Letterenhuis 

Minderbroedersstraat 22, B - 2000 Antwerpen
T: 03 222 93 20



[Stadsontwikkeling] Monumentenzorg
Den Bell
Francis Wellensplein 1 – 2018 Antwerpen
T: 03 338 22 70

[Stadsontwikkeling] Archeologie
Den Bell
Francis Wellensplein 1 – 2018 Antwerpen
T: 03 338 22 70

[Bestuurszaken] Stadsarchief
Oudeleeuwenrui 29, B-2000 Antwerpen
T: 03 292 94 11

[Actieve Stad] Toerisme en Congres Antwerpen
Grote Markt 15, B-2000 Antwerpen
T: 03 338 01 03

Antwerpen Open VZW
Kammenstraat 18, B-2000 Antwerpen
T: 03 224 85 00

Prospekta vzw
Grote Markt 13, B-2000 Antwerpen
T: 03 203 95 85

Departement Cultuur Provincie Antwerpen
Dienst Erfgoed
Provinciehuis

Koningin Elisabethlei 22, B – 2018 Antwerpen
T: 03 240 64 15

Diamantmuseum
Koningin Astridplein 19 – 23, B – 2018 Antwerpen
T: 03 202 48 90

Fotomuseum / FOMU
Waalse Kaai 47, B – 2000 Antwerpen
T: 03 242 93 00

Modemuseum / MoMu
Nationalestraat 28, B – 2000 Antwerpen
T: 03 470 27 70

Zilvermuseum Sterckshof
Hooftvunderlei 160, B – 2100 Antwerpen [Deurne]
T: 03 360 52 52

Provinciearchief
Architectuurarchief Provincie Antwerpen

Archiefhuis Parochiaanstraat 7, B – 2000 Antwerpen
T: 03 202 04 70

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / 
KMSKA

Leopold de Waelplaats, B – 2000 Antwerpen
T: 03 238 78 09

Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen / M HKA
Leuvenstraat 20, B – 2000 Antwerpen
T: 03 260 99 99

Maagdenhuis [OCMW]
Lange Gasthuisstraat 33, B- 2000 Antwerpen
T: 03 223 56 19

Rockoxhuis [KBC]
Keizerstraat 12, B – 2000 Antwerpen
T: 03 201 92 50

Monumentale Kerken VZW
Groenplaats 21, B-2000 Antwerpen
T: 03 227 49 53
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