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–
Voorwoord

2010 was voor de Antwerpse musea en het erfgoed opnieuw een 
druk en indrukkenrijk jaar.

Zo vierden we, samen met meer dan 50.000 bezoekers, het hele 
jaar door de verjaardag van Willem Elsschot. Er kwamen Nieuwe 
Monumenten in het Middelheimmuseum, in Museum Mayer van 
den Bergh werd het fascinerende veelluik van Juan de Flandes 
herenigd en Museum Plantin-Moretus legde de familieruzies in de 
Plantijnse drukkerij bloot. En verder waren er, wat evenementen 
betreft, Erfgoeddag, Gedichtendag en Museumnacht, en voor de 
allerkleinsten een heuse Sintactie in het Vleeshuis. 

2010 was ook het jaar waarin we een titanenwerk effectief realiseer-
den. Maar liefst 400.000 collectiestukken werden gedigitaliseerd, 
geconserveerd of gerestaureerd, gelabeld en ingepakt: zonder twijfel 
de grootste museumverhuizing in jaren! Een aantal geselecteerde ob-
jecten verhuizen inmiddels naar het MAS, andere krijgen een nieuw 
onderkomen in het depot van het Hessenhuis of het depot Luchtbal. 
Intussen wordt ook de laatste hand gelegd aan de inhoudelijke voor-
bereiding, de scenografie en de inrichting van het MAS. Iedereen telt 
af naar de opening in mei 2011!

Ook mensen kiezen af en toe een andere plek. In 2010 namen we afscheid van 
Elsje Janssen, directeur Collectiebeleid/Behoud & Beheer. Zij toverde vanaf 1999 
de afdeling Collectiebeleid om van een ‘one women’-afdeling tot een expertisecen-
trum in de erfgoedwereld. Zowel onze eigen erfgoedinstellingen als externe part-
ners kunnen er altijd een beroep doen op deskundig advies. Elsje was het ook die 
samen met haar collega’s de verhuizing naar het MAS minutieus heeft voorbereid 
en op het goede spoor gezet. Ik wens haar veel succes in haar nieuwe functie als 
conservator Textiel in het Nederlandse Rijksmuseum in Amsterdam. Als nieuwe 
kracht verwelkomden we Lien De Keukelaere. Zij heeft als directeur Publiekbe-
leid/Marketing & Communicatie de leiding van een team enthousiaste medewer-
kers en neemt de verdere omvorming richting marketing op zich.

Tot slot nog dit: in 2010 resulteerde de samenwerking van drie grote spelers in 
Antwerpen – Musea en Erfgoed Antwerpen, het KMSKA en het M HKA – in de 
prachtige tentoonstelling van Anselm Kiefer. Die werd vanwege de grote belang-
stelling verlengd tot 27 maart 2011.

Net als de vorige jaren biedt dit jaarboek niet enkel een terugblik op onze eigen 
stedelijke erfgoedwerking, maar geven we ook graag een forum aan de erfgoed-
partners in de stad. 

Ik wens u veel leesplezier!

Philip Heylen
Schepen voor Cultuur en Toerisme van de stad Antwerpen
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AlgEMEEn

Strategie

Het overzicht van de werking van Musea en Erfgoed Antwerpen 
(MNE) dat hier volgt, is gebaseerd op de managementsamenvattingen 
die MNE per kwartaal of halfjaarlijks maakt (vandaar de cijfers 1, 2, 
3 en 4) in het kader van de strategische cyclus van de stad Antwerpen.
De managementsamenvattingen volgen de indeling van de strategi-
sche cyclus. Ze geven een algemeen beeld van de evoluties binnen de 
jaarwerking. Wanneer een observatie betrekking heeft op het hele 
jaar, wordt dat duidelijk vermeld.

SD= strategische doelstelling
CS= cultuur, sport en jeugd

SDCS07 - Zorg dragen voor de collectie Antwerpen - in stedelijke 
erfgoedinstellingen en daarbuiten

SdCS0701 - KENNEN EN VERBETEREN VAN DE STAAT VAN BEwARiNg EN DE 
OMgEViNgSFACTOREN VAN DE COLLECTiES iN DE STEDELiJKE ERFgOEDiNSTELLiNgEN

1 | Het depot in het Hessenhuis werd in januari opgeleverd. De verhuisfirma voor 
de MAS-collecties werd aangesteld en de verhuizing ging midden maart van start. 
De eerste collectiestukken vonden een nieuw onderkomen in het gloednieuwe depot 
Hessenhuis.
In het Volkskundemuseum, het Etnografisch Museum en het Nationaal Scheep-
vaartmuseum werden objecten verder ingepakt, rekening houdend met de verhuis-
planning.

2 en 3 | De verhuizing van de MAS-collectie draaide op volle toeren. Er werden 
ondertussen 185.000 stukken overgebracht naar het MAS-Kijkdepot en het depot 
Hessenhuis. Inmiddels werd in het Nationaal Scheepvaartmuseum verder ingepakt, 
rekening houdend met de verhuisplanning.

4 | In 2010 verhuisde Musea en Erfgoed Antwerpen 267.513 collectiestukken (van 
de 400.000) naar het MAS en de diverse depots. De enorm grote en complexe opera-
tie staat na een jaar nog steeds op schema. 
In 2010 werd de conditiestaat van nog eens 10% van het miljoen collectiestukken 
van de Collectie musea stad Antwerpen in kaart gebracht. 4144 collectiestukken 
werden in eigen beheer geconserveerd en/of gerestaureerd.
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SdCS0702 - REgiSTREREN EN TER BESCHiKKiNg STELLEN VAN OBJECTEN, BOEKEN, 
ARCHiEVEN EN DOCUMENTATiE iN DE STEDELiJKE ERFgOEDiNSTELLiNgEN

1 | De inhaaloperatie op het vlak van collectieregistratie werd voortgezet voor de 
collecties van het Prentenkabinet en het MAS. Op het einde van het eerste kwartaal 
2010 was 81% van de Collectie musea stad Antwerpen digitaal geregistreerd. Om 
de MAS-collectiestukken te kunnen opvolgen tijdens de verhuizing kregen zij ook 
barcodes.
De offertes voor de nieuwe bibliotheek- en archiefsoftware (voor de museumbiblio-
theken en het AMVC-Letterenhuis) kwamen toe bij Digipolis. In februari en maart 
werd met de inschrijvers onderhandeld.

2 en 3 | De inhaaloperatie op het vlak van collectieregistratie werd voortgezet voor de 
collecties van het Prentenkabinet en het MAS. Op het einde van het derde kwartaal 
2010 was 82% van de volledige Collectie musea stad Antwerpen digitaal geregistreerd.
De nieuwe bibliotheek- en archiefsoftware voor de Erfgoedbiblitheek Hendrik Con-
science, de museumbibliotheken en het AMVC-Letterenhuis werd gegund aan Uni-
versiteit Antwerpen: er zal in de toekomst met Brocade gewerkt worden. De aange-
boden software wordt verder afgestemd op de behoeften van de bewaarbibliotheken 
en het AMVC-Letterenhuis.

4 | In de tweede helft van 2010 werd Brocade, de nieuwe software voor de beschrij-
ving van archieven, ontwikkeld. De oplevering is gepland voor februari 2011.
De bibliotheek van het Etnografisch Museum werd ondergebracht in het Hessenhuis 
en de bibliotheekcollectie van het Nationaal Scheepvaartmuseum werd geordend en 
klaargemaakt voor een conservatiebehandeling met gammastralen.
In 2010 is 83% van de Collectie musea stad Antwerpen beschreven in de collectie-
databank. De geraamde 88% werd niet gehaald doordat alle medewerkers maximaal 
ingeschakeld moesten worden voor het MAS.

SdCS0703 - UiTwERKEN EN iMPLEMENTEREN VAN EEN ONDERBOUwD VERZAMEL-, 
MOBiLiTEiTS- EN AFSTOTiNgSBELEiD iN DE STEDELiJKE ERFgOEDiNSTELLiNgEN, MET 
AANDACHT VOOR DiVERSiViTEiT

In 2010 werd de Collectie stad Antwerpen aangevuld met aankopen, schenkingen 
en bruiklenen. Enkele uitschieters: vier langdurige bruiklenen voor het Rubenshuis 
(twee werken van Rubens, één van Jordaens en één van Snijders), en het tijdelijke on-
derkomen in het Kolveniershof in het Rubenianum voor De Goden op de Olympusberg, 
de grootste plafondschildering op doek in Vlaanderen.
De collectie van Musea en Erfgoed Antwerpen werd onder andere verrijkt met het 
archief van schrijver Ivo Michiels. Dat zal bewaard worden in het AMVC-Letteren-
huis. Daarnaast verwierf men ook een uitzonderlijk goed bewaard exemplaar van het 
getijdenboek Officium Beatae Mariae Virginis. Dit werd gedrukt door Balthasar I More-
tus en ontbrak nog in de collectie van het Museum Plantin-Moretus.
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SdCS0704 - VERHOgEN VAN DE wETENSCHAPPELiJKE KENNiS VAN DE COLLECTiE iN DE 
STEDELiJKE ERFgOEDiNSTELLiNgEN

In 2010 verschenen 33 publicaties, waarvan 22 wetenschappelijke, over de Collectie 
Antwerpen, geschreven door of met medewerking van Musea en Erfgoed Antwer-
pen. Medewerkers waren aanwezig op 102 wetenschappelijke bijeenkomsten, waar 
zij kennis deelden met collega’s uit het vakgebied.
Op 1 februari 2010 ontving Leen van Dijck, directeur van het AMVC-Letterenhuis, 
de CultuurPrijs Vlaanderen 2009 in de categorie Cultureel erfgoed. De jury loofde 
de wijze waarop het Letterenhuis/Leen van Dijck de zorg voor en de ontsluiting van 
literair erfgoed combineert met brede, publieksgerichte initiatieven en zo een boei-
end verhaal over de Vlaamse letteren in de 19de en 20ste eeuw presenteert.

SdCS0705 - ZORg DRAgEN VOOR ERFgOED iN DE STAD éN iN EN MET DE DiSTRiCTEN

De erfgoedcel zette extra in op de ondersteuning van de erfgoedactoren in de distric-
ten. Ze legde de klemtoon op het verstrekken van advies (79 adviezen tegenover vijf 
in 2009). Daarnaast participeerde ze aan vijf projecten Collectiebeheer, waaronder 
de inventarisatie van het Antwerpse reuzenerfgoed en de opstart van een ondersteu-
ningsdatabank voor erfgoedorganisaties. In 2009 nam ze deel aan zeven projecten.

SDCS06 - Toegankelijk maken van cultureel erfgoed, musea en 
monumenten voor een groot en divers publiek - bewoners en bezoekers

SdCS0601 - VAN DE STEDELiJKE MUSEA MAxiMAAL TOEgANKELiJKE, AANTREKKELiJKE EN 
gOED ONDERHOUDEN gEBOUwEN MAKEN

1 | De paviljoenen en het MAS-gebouw werden in januari en februari opgeleverd. Er 
werd een concessionaris gevonden voor de uitbating van het restaurant en de feestzaal.
De eerste restauratiefase van de gebouwen van Red Star Line werd gegund en de eer-
ste steen werd gelegd op 28 juni 2010.
Het onthaalpaviljoen van het Rubenshuis kreeg nieuwe schuifdeuren die de zware 
draaideuren vervangen, een grote verbetering voor de klanten.

2 en 3 | In het MAS ging in augustus de inrichting van de museumboxen Machts-
vertoon en Wereldhaven van start. De geplande museumopstelling en bijbehorende 
multimedia werden aangepast.
Voor de opfrissing van het Kasteel Middelheim werd een architectenbureau aangesteld. 
Eerst wordt het gelijkvloers aangepakt: in de loop van 2011 gaan het nieuwe onthaal, 
de museumwinkel en het café open voor het publiek.
Op vraag van Monumentenzorg laat AG Vespa een herbestemmingsonderzoek uit-
voeren voor het gebouw Smidt van Gelder. 

4 | De inrichting van de laatste museumboxen van het MAS, Leven en Dood en We-
reldstad, werd gegund. Er werd een concessionaris aangesteld voor de uitbating van 
de museumwinkel van het MAS.
De tweede restauratiefase van de Red Star Line werd voorwaardelijk gegund. 
76% van het geplande investeringsbudget van 2010 voor infrastructuur werd opge-
bruikt. Het niet-opgebruikte deel (voornamelijk MAS) kan worden overgezet naar 
2011.
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SdCS0602 - EEN AANTREKKELiJK EN MAATSCHAPPELiJK gETOETST AANBOD,
DE gESCHiKTE OMKADERiNg EN EEN PRiJSBELEiD VOOR DE STEDELiJKE MUSEA EN 
ANDERE ERFgOEDiNSTELLiNgEN UiTwERKEN

1 | De succesvolle tentoonstelling Kamers vol Kunst in het Rubenshuis sloot af met 
35.717 bezoekers. Het Middelheimmuseum toonde in de kleine presentatie Fragiel 
minder bekende collectiestukken en Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet be-
lichtte in de opstelling Authentiek? de echtheid van boeken en prenten. De inrichting 
van het MAS, zowel inhoudelijk als wat multimedia betreft, werd verder uitgewerkt. 
In de krokusvakantie organiseerden de Antwerpse musea kinderateliers. Musea en 
Erfgoed Antwerpen trok in het eerste kwartaal ca. 89.000 bezoekers (evenveel als in 
2009). 58% van de reacties in de gastenboeken was uitgesproken positief (40% neu-
traal en 2% negatief).

2 en 3 | In het Middelheimmuseum liep de zomertentoonstelling Nieuwe Monumenten, 
die 70.516 bezoekers trok. Vooral in augustus speelde het slechte weer het museum 
parten. In Museum Mayer van den Bergh was het herenigde Mirafloresretabel van 
Juan de Flandes te bewonderen, en in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
opende Elsschot in vertaling, een tentoonstelling in het kader van het Elsschotjaar. Een 
oproep voor de gidsenpool voor het MAS en de Red Star Line leverde 200 kandida-
ten. In de zomervakantie organiseerden de Antwerpse musea ateliers die 835 kin-
deren bereikten. De Musea stad Antwerpen namen deel aan Museumnacht, voor 
het eerst georganiseerd door Prospekta, en ontvingen ondanks het zeer slechte weer 
6137 bezoekers (tegenover 7204 in 2009). Musea en Erfgoed Antwerpen trok in 
het derde kwartaal ca. 176.348 bezoekers (tegenover 167.243 in 2009). Vooral de 
kleinere instellingen deden het goed: AMVC-Letterenhuis, Museum Mayer van den 
Bergh, Museum Vleeshuis | Klank van de stad en de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience.

4 | Twee tentoonstellingen gingen open: Jan I Moretus in Museum Plantin-Moretus 
en Zeger Reyers in het Middelheimmuseum. In 2010 werden elf tentoonstellingen en 
presentaties georganiseerd. Musea en Erfgoed Antwerpen trok 610.909 bezoekers 
in 2010 (een stijging met 8% tegenover 2009). Op het Middelheimmuseum na (geen 
tentoonstelling met internationale uitstraling en veel slecht weer) trokken alle stede-
lijke musea meer bezoekers dan in 2009. Uitschieters waren Museum Mayer van de 
Bergh, het Letterenhuis en alle activiteiten die Antwerpen Boekenstad coördineerde 
in het kader van De Stad van Elsschot. Ook het MAS kon al op heel wat belangstelling 
rekenen in het Infopunt en tijdens tal van activiteiten.

SdCS0603 - HET AANBOD EN DE OMKADERiNg VAN DE STEDELiJKE MUSEA, 
MONUMENTEN, EVENEMENTEN EN ANDERE ERFgOEDiNSTELLiNgEN COMMUNiCEREN

1 | De nieuwe website van het MAS werd klaargestoomd. Meer dan 10.000 geïnte-
resseerden ontvingen drie digitale nieuwsbrieven en twee keer een nieuwsflash over 
de activiteiten van Musea en Erfgoed Antwerpen.
Musea en Erfgoed Antwerpen werkte mee aan de voorbereiding van de A-kaart.
Het aanbod in de museumwinkels werd uitgebreid met onder andere draagtassen ge-
maakt door de Beschermde Werkplaats.

2 en 3 | Samen met Marketing en Communicatie startte Musea en Erfgoed Antwer-
pen de opmaak van een marketingplan voor Red Star Line.
Voor de communicatiecampagne rond de opening van het MAS werden externe 
communicatiebureaus geselecteerd en gebrieft.

4 | In 2010 verscheen Musea en Erfgoed Antwerpen 786 keer in de pers (tegenover 
447 keer in 2009), een stijging dankzij de grote persaandacht voor Elsschot. 166.444 
mensen bezochten in 2010 de subsites van de musea op www.antwerpen.be (tegen-
over 73.352 in 2009) en 12.283 mensen ontvingen de elektronische nieuwsbrief 
(tegenover 9 979 in 2009).
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SdCS0604 - DE ROL VAN ACTiEVE COöRDiNATOR iN ANTwERPEN, gEDREVEN 
VOORTREKKER iN VLAANDEREN EN SELECTiEF PARTiCiPANT OP iNTERNATiONAAL VLAK 
OPNEMEN

1 | De activiteiten rond Vooruit MAS!, één jaar voor de opening (15-16 mei 2010), 
werden in samenwerking met Antwerpen Open opgezet. Specifiek voor de sponsors 
en vriendenverenigingen van het MAS werden ook rondleidingen voorbereid.
Samen met Prospekta werden Erfgoeddag en Museumnacht voorbereid.

2 en 3 | In samenwerking met KMSKA en M HKA werkte Musea en Erfgoed Ant-
werpen aan de tentoonstelling Anselm Kiefer, die in het leegstaande KMSKA openging 
op 23 oktober. Musea en Erfgoed Antwerpen maakte de communicatie- en media-
planning op en voerde de communicatiecampagne uit.
In het kader van de openingstentoonstelling in het MAS, Meesterwerken in het MAS. 
Vijf eeuwen beeld in Antwerpen, werken het MAS en Museum Plantin-Moretus samen 
met het KMSKA en M HKA. De contouren van de tentoonstelling werden vastge-
legd: de eerste ontwerpen voor de inrichting zijn gemaakt en de scenograaf werd 
aangesteld.

4 | In 2010 werkte Musea en Erfgoed Antwerpen samen met erfgoedinstellingen op 
Antwerps, Vlaams en internationaal niveau. Na de succesvolle samenwerking rond 
Kiefer (eind 2010 al 40.000 bezoeken) bereidde Musea en Erfgoed Antwerpen sa-
men met KMSKA en M HKA verder de tentoonstellingen Meesterwerken in het MAS 
en Musea van de 21ste eeuw voor.

SdCS0605 - ERFgOED iN DE STAD éN iN EN MET DE DiSTRiCTEN BEREiKBAAR MAKEN

1 | MAS | Erfgoedcel Antwerpen verwerkte de gegevens in het kader van een uit-
gebreid onderzoek naar erfgoed en erfgoedorganisaties in de negen Antwerpse dis-
tricten.

2 en 3 | Het grootschalige onderzoek werd afgerond. Op basis hiervan werkt Musea 
en Erfgoed Antwerpen een voorstel voor een ondersteuningsbeleid voor erfgoedac-
toren in de districten uit.

4 | De erfgoedcel geeft ondersteuning aan en werkt samen met erfgoedactoren in de 
districten. In 2010 resulteerde dit in 27 adviezen (tegenover 20 in 2009) en 16 par-
ticipaties (tegenover 15 in 2009) aan publieksgerichte projecten, waaronder Ik bewaar 
Wilrijk en Nieuwe Antwerpenaren, Nieuw Erfgoed.

Steven Thielemans en Isabel Van de Velde
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organisatie

– De cel Tentoonstellingscoördinatie als extra steun voor de tentoonstellings-
makers: een evaluatie

Tentoonstellingen opzetten is voor een museum een essentiële activiteit. Het is 
dé manier om, zoals het mission statement van MNE stelt, mensen en collecties 
dichter bij elkaar te brengen. Of om de strategische doelstelling CS06 van de stad 
Antwerpen te realiseren: Toegankelijk maken van cultureel erfgoed, musea en monumenten 
voor een groot en divers publiek – bewoners en bezoekers.
Tentoonstellingen zijn voor museummensen vertrouwd terrein, maar het maken 
ervan wordt nooit routine. Daarvoor blijven ze een te complexe aangelegenheid. 
Waarom maak je precies dié tentoonstelling? Wie en wat wil je ermee bereiken? 
Wat ga je tonen? Waar en hoe? Wat zal het kosten (en wat mág het kosten)? Komt 
er een publicatie? Zijn er randactiviteiten nodig? Enzovoort. Enzovoort.
Het is haast vanzelfsprekend dat het maken van een tentoonstelling niet de ver-
antwoordelijkheid van één persoon, in casu de curator, kan zijn. In de praktijk 
komt het daar nochtans vaak op neer: de curator krijgt zowat alles op zijn bord. 
En dan kan het wel eens mislopen: budgetten ontsporen, logistieke aspecten wor-
den over het hoofd gezien, met veiligheidsvoorschriften is onvoldoende rekening 
gehouden zodat bij de opbouw risicovolle materialen worden gebruikt, de brand-
weer stelt overtredingen vast tegen de regelgeving inzake vluchtwegen… Kort-
om: ondersteuning is meer dan wenselijk. Niet alleen in de vorm van advies door 
ervaringsdeskundigen en uit de vakliteratuur, maar vooral in de dagelijkse prak-
tijk. Met dat doel werd de cel Tentoonstellingscoördinatie in het leven geroepen.

De cel werd in de zomer van 2008 effectief geïntroduceerd en blijft tot op van-
daag beperkt tot één werkleider (C4-5). Hij wordt aangestuurd door de algemeen 
coördinator MNE, die cruciale overlegmomenten bijwoont, eventueel financiële 
knopen kan doorhakken en zo (mee) beslist over de uiteindelijke vorm en omvang 
van het project. De werkleider volgt de praktische/technische aspecten van ie-
dere tentoonstelling op, tijdens het hele wordingsproces. Hierbij wordt hij onder-

steund door een per tentoonstelling wisselend team van medewerkers. Hij treedt 
tijdens de opbouw en afbraak op als een soort van werfcoördinator: hij biedt lo-
gistieke steun, zoekt waar nodig kostenbesparende alternatieven voor materialen 
en/of opstellingen, zorgt ervoor dat de veiligheidsvoorschriften worden gevolgd 
enz. Kortom, hij biedt aan de curator praktische ondersteuning.

Ondertussen is duidelijk geworden dat de aanvankelijk verwachte ondersteuning 
veel meer aspecten kan behelzen dan wat hierboven staat. Het is inmiddels ook 
gebleken waar de cel een belangrijke rol kan en moet spelen en waar dat veel min-
der het geval is.
Belangrijke uitdagingen waren in 2010 onder andere de coördinatie van de (ver)
plaatsing van verschillende werken in het Middelheimmuseum voor de tentoon-
stelling Nieuwe Monumenten, en het zorgen voor een podium en het vastzetten van 
de verlichting in de bijbehorende circustent. Kleiner opgevat, maar ook niet te 
onderschatten, was de champignontentoonstelling van Zeger Reyers, waar de 
organische oorsprong van het materiaal bij de opstelling voor problemen zorgde. 
Bij een andere, externe Middelheimproductie, zoals Entrée-Exit in het voormalige 
onderwijshuis in de Lange Gasthuisstraat, zorgden niet-werkende monitoren en 
multimedia-apparatuur voor enige wrevel en moest ook de veiligheid van mede-
werkers en bezoekers op punt gesteld worden. Andere maatregelen die de cel 
moest nemen, waren iets minder ingrijpend. Bij tentoonstellingen in de kunst-
musea, het Letterenhuis of Museum Plantin-Moretus was het aandeel van de co-
ordinator bescheidener maar allerminst overbodig: ook daar kan hij als trait d’union 
tussen de verschillende betrokkenen een belangrijke faciliterende rol spelen. 

Vorig jaar bleek uit de werking rond de tentoonstellingscoördinatie dat de aan-
leg van een centrale databank voor het bruikbare multimediamateriaal (bea-
mers, flatscreens, dvd-spelers enz.) een mogelijke piste was. Doel: het aanwe-
zige materiaal zo optimaal mogelijk benutten, en nieuwe uitgaven vermijden. 
Dit project moet nog verder uitgewerkt worden, maar is wel al bekend bij de 
verschillende musea.
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– De tentoonstellingsfiche: stilaan een vaste waarde
Samen met de cel Tentoonstellingscoördinatie werd de tentoonstellingsfiche ge-
introduceerd. Die wordt bij de opstart van een tentoonstellingsproject ingevuld 
en expliciteert het concept en alle mogelijke doelen, de beoogde samenwerkings-
vormen en de financiële en zakelijke aspecten. Aan het invullen van de fiche is een 
startvergadering verbonden met de curator van de tentoonstelling, de directeur of 
de conservator van het inrichtende museum, de financieel coördinator, de direc-
teur Publieksbeleid, de directeur Collectiebeleid, de communicatieverantwoorde-
lijke voor het museum, de werkleider tentoonstellingscoördinatie en de algemeen 
coördinator. Op die vergadering wordt, aan de hand van de fiche, de tentoonstel-
ling in detail bekeken en worden afspraken gemaakt over de claims die op mensen 
en diensten zullen worden gelegd. Fiche en startvergadering zijn een conditio sine 
qua non voor de voortgang van de tentoonstelling: zo worden zonder fiche met 
een detailbegroting geen bestelbons voor het project in kwestie goedgekeurd. De 
fiche is meteen ook het logboek voor de voortgang van het project.

Na een ietwat moeilijke start wordt de fiche momenteel door alle musea goed ge-
bruikt. Ze wordt aan de hand van de opmerkingen uit de voorbije periode, bijvoor-
beeld over gebruiksvriendelijkheid, verder geoptimaliseerd en zal blijven evolue-
ren. Twee jaar na de introductie van zowel de tentoonstellingscoördinator als de 
tentoonstellingsfiche weten alle musea na het invullen van de fiche waar ze terecht 
kunnen voor ondersteuning in de breedste zin van het woord. Projecten en hun 
voortgang worden voor alle betrokkenen transparanter.

Clement Caremans en Walter Dictus

operationeel

– Kwaliteitszorg: werkprocessen in kaart
Het procedureboek werd actueel gehouden. Wijzigingen werden telkens via een 
A-mail gecommuniceerd en de meest recente versie van procedures staat op het 
intranet van CS/MNE.

CS/MNE ging van start met het in kaart brengen van de werkprocessen. Er wer-
den 29 processen, geclusterd binnen acht hoofdprocessen, gedefinieerd. Voor vier 
daarvan werd een eerste oefening gemaakt om ze in detail uit te werken:
•	 openhouden van de erfgoedinstelling;
•	 openhouden van de leeszaal;
•	 openhouden van de museumwinkel;
•	 organiseren van de gidsenwerking.
In 2011 wordt deze oefening voortgezet, ook voor andere processen.

– Interne communicatie: tevredenheid over de efficiëntie
De lijn van 2008 en 2009 werd aangehouden: het organiseren van een zo efficiënt 
mogelijke interne communicatie naar de diensten en instellingen van Musea en 
Erfgoed Antwerpen.
•	 Wat digitale berichtgeving betreft, werden in 2010 36 A-mails (met dwin-

gende richtlijnen voor alle medewerkers) en 36 Infomails (met niet-dwingende 
maar interessante info) verstuurd. Over de voortgang van het MAS-project 
werden 13 MAS-mails verstuurd naar de betrokken medewerkers.

•	 Het intranet van CS/MNE werd actueel gehouden.
•	 Er verschenen zes nummers van het tweemaandelijkse personeelsblad A-maga-

zine. Op het einde van 2010 werd het blad grondig geëvalueerd en werd beslist 
dat er in 2011 wordt overgestapt naar een digitale nieuwsbrief. Hiervoor werd 
een concept uitgewerkt.
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•	 De bestelling van visitekaartjes in de huisstijl van de stad werd gecentraliseerd 
met het oog op meer eenvormigheid. Voortaan plaatst enkel nog de cel Interne 
Communicatie bestellingen, na controle op woordgebruik en het gevraagde 
aantal kaartjes.

•	 In HOERA, de elektronische ‘wie is wie’ van de stad, werden de gegevens van 
de medewerkers van CS/MNE grondig bijgewerkt.

•	 Er werden verschillende overkoepelende personeelsmomenten georganiseerd. 
In april en november vond telkens een Koffieklap plaats. Na een toelichting 
over respectievelijk het MAS als museum en de verhuizing van de MAS-collec-
ties konden alle medewerkers van CS/MNE bijpraten bij een kop koffie en kof-
fiekoeken. In juni vond het personeelsfeest plaats in het Middelheimmuseum. 
Gezien de lage opkomst werd bij de evaluatie beslist om in 2011 in de plaats 
hiervan een nieuwjaarsdrink te organiseren. Dit vergt een kleinere investering 
van zowel personele als financiële middelen.

•	 De stedelijke procedure voor teambuildings wijzigde halfweg 2010, waardoor 
het aantal goedgekeurde aanvragen sterk is gestegen. CS/MNE moedigt haar 
instellingen en diensten aan één keer per jaar met het hele team op teambuil-
ding te gaan. In 2010 gingen onder andere het Rubenianum, de Erfgoedbiblio-
theek Hendrik Conscience en het Letterenhuis op teambuilding.

Het communicatieplan dat eind 2008 werd opgesteld werd geëvalueerd. Over het 
algemeen is er tevredenheid over de lijnen die zijn uitgezet. De grootste wijzigin-
gen in 2011 worden de digitale nieuwsbrief (in plaats van het gedrukte personeels-
blad) en de nieuwjaarsdrink (in plaats van het personeelsfeest). De andere acties 
en kanalen blijven behouden. De uitvoering van de interne communicatie gebeurt 
voortaan door een halftijdse medewerker (tegenover een voltijdse in 2010), aange-
stuurd door de coördinator van de stafdienst.

– Digitaal klassement: naar een beter informatiebeheer
In 2010 introduceerde Musea en Erfgoed Antwerpen een nieuw gemeenschappe-
lijk digitaal klassement. Dat kadert in het beleid van de stad om maximaal digitaal 
te werken. Er werd een mappenstructuur uitgewerkt op basis van de werkproces-
sen, waarin alle diensten en instellingen van CS/MNE hun documenten (zowel 
werkdocumenten als definitieve versies) moeten bewaren.
Om de invoering van het klassement en de bijbehorende nieuwe werkwijze (cor-
recte naamgeving documenten, opslaan in de juiste map enz.) te bevorderen werd 
in iedere dienst/instelling een informatiebeheerder aangeduid. Onder aansturing 
van de coördinator van de stafdienst moeten zij de introductie van het klassement 
voor hun dienst/instelling opvolgen en stimuleren.
In een eerste fase kon ongeveer de helft van de medewerkers een opleiding Digi-
taal Werken (ingericht door het stadsarchief) volgen en werden vooral de infor-
matiebeheerders gebrieft over het klassement. In een tweede fase werd het klasse-
ment in gebruik genomen. Voor een heel aantal mappen werden nog bijkomende 
afspraken gemaakt. Streefdoel is dat in 2011 alle documenten zijn overgezet naar 
het nieuwe klassement.

Isabel Van de Velde
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Museumshops en merchandising

– Nieuwe museumshop voor Museum Plantin-Moretus
Op vrijdag 19 november ging de nieuwe Plantinshop open. Die kreeg een plek 
in de moderne drukkerij, waar ook de workshops rond lettergieten en drukken 
plaatsvinden. De Plantinshop is toegankelijk zonder dat je het museum moet be-
zoeken. Collega Ann Op de Beeck stond in voor de vormgeving en haar ontwerp 
werd uitgewerkt door Etoile Mécanique. De shop heeft een industriële look en 
sluit aan bij de vormgeving van de balie door Stéphane Beel. De verlichte etalages 
en de print op de ramen aan de kant van de Steenhouwersvest zorgen voor een 
opwaardering van de museumomgeving. 

Op de persopening van donderdag 18 november waren de reacties unaniem posi-
tief, en ook de museumbezoeker is aangenaam verrast. Bewijs hiervan is het succes 
van de verkoop in december. De Antwerpenaar kon dankzij een actie in De Nieuwe 
Antwerpenaar kennismaken met de nieuwe museumshop. Wie een bon inruilde, 
ontving een setje met 16 blanco postkaarten voor een creatieve invulling. 266 
Antwerpenaars kwamen hun setje ophalen.

– MAS-shop: concessie
Voor de MAS-shop werd gekozen voor een concessie. Het college sloot hiervoor 
op 17 december 2010 een overeenkomst met BAI. De MAS-shop krijgt haar plek 
in een van de paviljoenen. BAI is meteen ook sponsor van het MAS.

– Nieuwe merchandising: een brede waaier
Jeroen Maes (Het Glazen Huis/Lommel) ontwierp voor Museum Plantin-Moretus 
presse-papiers in de vorm van klaviertoetsen, en andere met het huismotto ‘Labore 
et Constantia’. Ook een potlood met het huismotto is te koop. Van de gommen 
met de tekst ‘Errare humanum est’ werden in december al 118 stuks verkocht. 
Voor jongeren is er een T-shirt met een afbeelding van een draak uit het boek Ser-
pentium et draconum historiae libri duo van Ulisse Aldrovandi (1522-1605), een kleine 
houten puzzel met een detail van een gouache op perkament van Joris Hoefnagel 
(1542-1600; Allegorie op Abraham Ortelius) en een grote puzzel met een detail van 
een ingekleurde houtsnede van Robert Péril, De plechtige intrede van keizer Karel en 
paus Clemens VII in Bologna.

Zicht museumshop Museum Plantin-Moretus © Foto: MPM

Kinder t-shirts met draak in het Museum Plantin-Moretus © Foto: MPM
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Voor de Plantinshop en de Rubensshop werd inspiratie gevonden in de engeltjes 
op de aquarellen van Jacob De Wit, gemaakt naar de plafondschilderingen van 
Rubens voor de Carolus Borromeuskerk. De engeltjes versieren voortaan een 
paraplu, kerstversiering, wenskaarten, een bic… Verder zijn in beide museum-
winkels te koop: artisanale zeepjes, lavendelzakjes en kaarsen, gemaakt door de 
zusters van de Abdij van Nazareth in Brecht, en een keukenhanddoek geweven 
door het textielmuseum van Tilburg, met een detail van schouwtegels uit het Ru-
benshuis. Vaste waarden in het aanbod zijn: de juwelen van SOKI, de draagtassen 
van canvassen gemaakt door de Beschutte Werkplaats, en de collectiegebonden 
merchandising van BAI.

Erna Croenen

Aanbod in het Museum Plantin-Moretus © Foto: MPM Paraplu met afbeelding Jacob De wit in het Museum Plantin-Moretus © Foto: MPM
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Vriendenverenigingen

Het beleid van Musea en Erfgoed Antwerpen met de Vriendenverenigingen werd 
in 2010 verder uitgebouwd.

Op vrijdag 21 mei kregen de leden van de vriendenverenigingen een preview aan-
geboden op de tentoonstelling Nieuwe Monumenten van het Middelheimmuseum. 
253 leden maakten van deze gelegenheid (en de mooie lenteavond) gebruik en ge-
noten van een gegidste rondleiding en een receptie achteraf.

In oktober ontvingen de leden de tweede publicatie Vriendelijke groeten uit Antwer-
pen, met als thema ‘Verzamelen’. Dora Janssen en Robert Vervoort vertellen in dit 
nummer hoe zij respectievelijk hun collectie pre-Colombiaanse kunst en over Red 
Star Line opbouwden. Elsje Janssen beschrijft in haar essay Het waarom van verza-
melen en bewaren de groei van collecties, de rol van musea, het depotbeleid en de rol 
van Collectiebeleid/Behoud & Beheer. Tot slot geeft Steven Thielemans een kort 
historisch overzicht van de groei van de Collectie Antwerpen.

Erna Croenen

Funding en mecenaat

– Nasleep van de crisis: een moeilijke periode
“Belgium’s borrowing costs are rising as high levels of public debt, the continuing political crisis and 
bailouts for Euro zone peers make investors nervous.”
Frances Robinson, in The Wall Street Journal, 26 november 2010

Behalve de investeerders waren in 2010 ook de burgers en de overheid ‘nerveus’, 
wat leidde tot krimpende budgetten en ondernemers die de vinger op de knip hiel-
den. De zware aanslag op de financiële middelen trof behalve België ook een aan-
zienlijk aantal andere Europese landen. Voor de fondsenwervende éénvrouwscel 
Funding en Mecenaat (F&M) was na het crisisjaar 2009 ook 2010 daarom niet de 
makkelijkste tijd. Maar er gloort licht aan de horizon: F&M werkt vanuit de hoop 
en de verwachting dat de financiële en economische onzekerheid niet blijft duren. 
Bovendien zijn we overtuigd van de aantrekkingskracht en het unieke karakter 
van de stad Antwerpen en haar musea en erfgoedinstellingen.

– Sponsoring MAS: tal van nieuwe contacten
Het sponsoringproject van het MAS kreeg opnieuw alle prioriteit. Nadat in ander-
half jaar tijd de vier Founders zich met het project verbonden hadden, werd het ver-
dere prospectiewerk met het oog op partnerships met Hoofdsponsors onder meer 
geconcretiseerd in een mooi presentatiemoment over het MAS. Onder het bezie-
lende enthousiasme van ‘Patron of the Founders’ Thomas Leysen kregen we in het 
gastvrije en inspirerende kader van de Umicore-fabriek de kans om bij een select 
aantal bedrijfsleiders belangstelling voor het nieuwe museumproject te wekken. De 
vele persoonlijke contacten resulteerden in een rits opvolgingsgesprekken en lange 
onderhandelingen over mogelijke sponsorcontracten. Deze gesprekken, met name 
waar ze (nog) niet konden leiden tot concrete contracten, vereisen discretie, die pas 
opgeheven kan worden als er een bindende overeenkomst is afgesloten. Ultieme 
‘neens’ en een voorlopig ‘mits’ maakten opnieuw duidelijk hoe ook de concurrentie 
tussen musea en andere marktspelers in het culturele veld scherper wordt.
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Er werd een sponsorovereenkomst afgesloten met de Zweedse onderneming Atlas 
Copco Airpower NV. Haar belangstelling richt zich in het bijzonder op de restau-
ratie van de havenkranen die tot het industrieel erfgoed van het MAS behoren. Het 
bedrijf zette compressoren in, onder meer om onder hoge druk reinigingswerk-
zaamheden uit te voeren. 

Intussen werden de engagementen uit de reeds bestaande sponsorovereenkomsten 
opgevolgd en uitgevoerd. Aangezien de opening van het MAS snel nadert, was dit 
zo mogelijk nog belangrijker dan de voorbije jaren. Op de pre-openingsactivitei-
ten van het MAS – een jaar voor de opening – kregen de Founders het voorrecht om 
hun genodigden tijdens nocturnes een architecturaal voorproefje van het MAS 
aan te bieden. Het contact met elke Founder afzonderlijk werd verder uitgebouwd 
in gezamenlijke overlegmomenten, in een prettige sfeer van verbondenheid en 
partnership.

– Sponsoractiviteiten voor de overige musea en instellingen
Ook andere musea deden een beroep op F&M voor advies bij het opstellen van 
vooral minder omvangrijke, maar daarom niet minder belangrijke sponsorcon-
tracten. Aandacht ging onder meer naar de uitbreiding van de sponsoring voor 
het nieuwe museumproject Red Star Line | People on the Move. Er werd een spon-
sorcontract afgesloten met het bedrijf Oiltanking Stolthaven Antwerp NV, een 
onderneming met een breed internationaal netwerk van tankterminals en een di-
vers samengestelde logistieke dienstenportfolio. Het RSL-schip De Vaderland uit 
1873, oorspronkelijk een olietanker, trok onmiddellijk hun liefdevolle aandacht.

– Zaalverhuur: nieuwe reglementen
In 2010 kreeg F&M nog een andere opdracht: een beleidsvisie uitwerken in 
verband met het ter beschikking stellen aan derden van de infrastructuur van de 
musea en erfgoedinstellingen die onder het beheer van de vzw Musea en Erfgoed 
Antwerpen vallen. Zaalverhuur heeft positieve gevolgen op drie vlakken: een ver-
ruiming van het publieksbereik, nieuwe en/of de versterking van bestaande profes-
sionele netwerken, en fondsenwerving. Het spreekt vanzelf dat zowel de directe 
als de indirecte inkomsten een gunstig effect hebben op de bestaande werkings-
middelen.

Er ontbrak een eenvormig en helder kader, zowel wat huurvergoedingen als huur-
reglementen betreft, ondanks de aanzet van de voorbije jaren. F&M heeft nu een 
basisprocedure en reglementering uitgeschreven. De directies van alle instellingen 
waren daar in intensief en rechtstreeks overleg bij betrokken. De nieuwe regle-
menten zullen – na goedkeuring door de directie en het college – in 2011 van 
kracht worden.

Ingrid Lampaert
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FInAnCIën

werkingsmiddelen vzw Musea en Erfgoed Antwerpen

JAArrEkEnIng

31/12/2010* 12/31/2009 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005

ACTIVA

Vaste Activa 275.982,22 390.432,17 433.171,81 466.048,63 491.025,97 0,00

iNSTALLATiES EN UiTRUSTiNg 163.557,54 237.027,48 253.910,28 285.769,86 345.224,79 0,00

MEUBiLAiR 112.424,68 153.404,69 179.261,53 180.278,77 145.801,18 0,00

Vlottende Activa 4.340.927,23 4.811.781,16 3.405.007,87 2.264.999,07 1.751.790,05 1.678.796,78

VOORRADEN 95.889,30 90.745,66 109.983,57 144.746,22 67.569,23 71.354,48

HANDELSVORDERiNgEN 295.285,58 144.437,28 118.915,17 45.056,34 147.241,59 52.323,02

OVERigE VORDERiNgEN 334.980,66 530.179,49 820.947,70 1.033.792,92 915.464,10 336.913,35

gELDBELEggiNgEN 2.500.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00

LiqUiDE MiDDELEN 1.086.497,63 3.953.016,33 1.253.954,35 841.954,10 589.257,47 1.126.998,37

OVERLOPENDE REKENiNgEN 28.274,06 93.402,40 301.207,08 199.449,49 32.257,66 91.207,56

ToTAAl dEr ACTIVA 4.616.909,45 5.202.213,33 3.838.179,68 2.731.047,70 2.242.816,02 1.678.796,78

PASSIVA

Eigen Vermogen 1.888.561,71 2.375.695,91 1.161.323,51 581.787,69 527.524,07 813.008,51

OVERgEDRAgEN wiNST 2.375.695,91 1.840.000,00 581.787,69 527.524,07 527.524,07 813.008,51

RESULTAAT -487.134,20 535.695,91 579.535,82 54.263,62

Schulden 2.728.347,74 2.826.517,42 2.676.856,17 2.149.260,01 1.715.291,95 865.788,27

LEVERANCiERS 1.268.359,32 947.944,55 1.027.695,33 1.256.678,09 1.064.775,12 547.872,19

TE ONTVANgEN FACTUREN 303.627,40 349.715,86 667.136,01 569.708,48 185.445,84 120.626,38

BELASTiNgEN / BTw 90.897,83 28.748,24 31.041,54 8.116,00

BEZOLDigiNgEN EN SOCiALE LASTEN 267.992,38 315.210,13 231.753,38 144.136,12 137.176,27 120.586,70

BORgTOCHTEN 156,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00

OVERLOPENDE REKENiNgEN 797.314,81 1.184.723,64 719.054,91 170.446,32 327.719,72 76.528,00

ToTAAl dEr PASSIVA 4.616.909,45 5.202.213,33 3.838.179,68 2.731.047,70 2.242.816,02 1.678.796,78

* 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

31/12/2010* 12/31/2009 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005

oPbrEngSTEn

EigEN iNKOMSTEN 1.150.687,68 1.040.074,28 1.238.625,94 1.105.897,82 1.330.433,02 1.188.964,08

TOELAgEN STAD ANTwERPEN 5.178.599,97 5.474.200,00 4.320.848,20 3.118.300,00 3.372.206,64 2.594.200,00

VLAAMSE gEMEENSCHAP E.A. 2.517.225,87 2.762.756,05 2.242.713,18 2.474.872,67 2.483.930,60 2.267.065,52

giFTEN 19.365,00 14.111,00 19.124,90 15.285,00 27.905,30 30.150,00

SPONSORiNg 172.723,64 407.780,93 5.705,43 100.000,00 50.000,00 0,00

MEERwAARDEN OP VORDERiNgEN 0,00 0,00 0,00 5.055,99 110,58 31.750,74

DiVERSE BEDRiJFSOPBRENgSTEN 14.280,67 54.650,66 0,00 0,00 858.550,91 2.467,48

FiNANCiëLE OPBRENgSTEN 35.467,26 26.692,15 10.021,40 5.833,04 7.454,79 13.638,65

UiTZONDERLiJKE OPBRENgSTEN -459,02 5.521,87 37,10 3.256,03 1.901,58 3.747,77

ToTAAl boEkJAAr 9.087.891,07 9.785.786,94 7.837.076,15 6.828.500,55 8.132.493,42 6.131.984,24

koSTEn

HANDELSgOEDEREN 180.346,78 177.009,34 233.896,17 228.503,97 246.255,68 190.165,93

KUNSTAANKOPEN 387.720,51 571.653,45 415.738,07 666.586,95 530.404,81 437.162,25

DiENSTEN EN DiVERSE gOEDEREN 5.480.069,26 4.920.942,81 4.146.934,57 4.095.459,14 5.137.663,01 4.202.358,23

AANKOOP iNSTALLATiES EN MEUBiLAiR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.271,54

LONEN EN LOONLASTEN 2.555.625,57 2.393.294,24 1.998.389,48 1.387.052,36 1.232.476,69 545.240,47

AFSCHRiJViNgEN 232.691,38 209.043,26 175.782,37 147.201,26 122.756,48 0,00

DiVERSE BEDRiJFSKOSTEN 730.457,82 290.606,45 281.267,00 238.361,82 1.129.452,87 27.856,05

FiNANCiëLE KOSTEN 3.700,86 4.560,20 4.188,24 10.230,30 13.693,09 10.440,49

UiTZONDERLiJKE KOSTEN 0,00 250,43 0,00 670,00 4.256,08 19.180,11

ROERENDE VOORHEFFiNg 4.413,09 4.054,36 1.344,43 171,13 1.019,15 1.808,63

ToTAAl boEkJAAr 9.575.025,27 8.571.414,54 7.257.540,33 6.774.236,93 8.417.977,86 5.741.483,70

rESulTAAT VAn hET boEkJAAr (+/-) -487.134,20 1.214.372,40 579.535,82 54.263,62 -285.484,44 390.500,54

PublIEkSInkoMSTEn

31/12/2010* 12/31/2009 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005

TiCKETS 661.887,39 596.616,15 702.085,64 659.609,51 722.201,72 661.525,52

VOUCHERS 16.780,00 16.896,00 33.004,44 39.037,92 64.295,25 18.809,00

RONDLEiDiNgEN 15.826,11 23.969,76 26.989,44 23.731,18 47.683,30 23.184,00

ToTAAl boEkJAAr 694.493,50 637.481,91 762.079,52 722.378,61 834.180,27 703.518,52

* 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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het nieuwe evalueren

Periodieke evaluaties zijn vandaag de dag een vast onderdeel van de 
bedrijfscultuur in de openbare sector, ook bij de stad Antwerpen en 
dus ook in Musea en Erfgoed Antwerpen (stad en vzw).
Evalueren gebeurt meestal informeel. Het heeft een nagenoeg con-
tinu karakter en is een vast onderdeel van elk werkproces. Voor een 
leidinggevende is het een basisverantwoordelijkheid. Zonder evalu-
atie is er geen aansturing mogelijk. Voor een medewerker is het een 
basisrecht om door zijn chef geëvalueerd te worden. 

Om deze verantwoordelijkheid en dit recht te consolideren legt de 
stad haar chefs op dat zij, naast de informele continue evaluatie van 
taken op de werkvloer, op regelmatige basis alle medewerkers ook 
een formele waardering geven. Dat proces begon al in de jaren ‘90. De 
waardering gebeurde jaarlijks en er waren twee uitkomsten moge-
lijk: gunstig of ongunstig. Aan geen van beide waren onmiddellijke 
consequenties verbonden. Later werd de procedure heel wat minder 
vrijblijvend. Er werd tweejaarlijks gewaardeerd en de uitkomst kon 
zeer gunstig, gunstig, onvoldoende of ongunstig zijn. In de laatste 
twee gevallen werd een verbetertraject opgestart, waarbij de mede-
werker de kans kreeg te focussen op de competenties die aan de basis 

lagen van de negatieve evaluatie, heel 
vaak met een positief resultaat. Soms 
liep het minder goed en volgden on-
gunstige eindresultaten elkaar op. Dat 
kon finaal leiden tot verplichte mobili-
teit, een lager niveau (bv. van B naar C) 
of zelfs ontslag.

Met de introductie van de rechtspositieregeling (1 januari 2009) werd ook de 
waarderingsprocedure bijgestuurd. De regeling legt een waardering op waarvan 
de uitkomst gunstig, onvoldoende of gunstig is. Ze regelt ook de mogelijkheid dat 
een gunstige waardering financieel wordt beloond met een functioneringsbonus. 
Het stadsbestuur vond dat er in de trits van mogelijke waarderingsresultaten te 
weinig reliëf zat en liet ze daarom verfijnen. De nieuwe procedure werd voor het 
eerst toegepast in de waarderingsronde van 2010. De drie mogelijke eindresul-
taten blijven: gunstig, onvoldoende, ongunstig. ‘Gunstig’ krijgt nu nog eens drie 
onderverdelingen: zeer goed, goed en voldoende. Voor 2010 werd met de vakbon-
den overeengekomen dat elk ‘gunstig’ nog recht gaf op een bonus van 2%. 

In het nieuwe waarderen is voor de hogere chef een belangrijkere rol weggelegd 
dan tot nu toe het geval was. De hogere chef nam weliswaar kennis van de waarde-
ringen die de chefs die hij aanstuurde aan hun medewerkers gaven, maar interfe-
reerde nauwelijks in de evaluaties zelf. In het nieuwe systeem moet de hogere chef 
elke waardering die de chefs onder hem uitbrengen effectief valideren.

Hij kan dat dus ook weigeren, als hij het er niet mee eens is. Deze nieuwigheid 
dwingt de chef en hogere chef hun verantwoordelijkheid als evaluator extra ern-
stig te nemen. 

Clement Caremans–
PErSonEEl
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MnE/dIrECTIE En STAFdIEnST k VTE

administratief A+B 7 6,6

C4-5 2 1,6

C+D 10 7,6

technisch C4-5 0

C+D 2 2

toezicht en 
onthaal

E 3 3

vzw A+B 2 1,8

C 0

andere D 0

artikel 60 E 1 1

ToTAAl 27 23,6

CollECTIEbElEId - bEhoud 
En bEhEEr

k VTE

administratief en 
technisch

A+B 10 8,4

C+D 16 13,3

E 7 6,07

vzw A+B 8 8

ToTAAl 41 35,77

PublIEkSbElEId k VTE

administratief A+B 2 2

C4-5 1 0,8

C+D 3 2,3

vzw A+B 6 5,4

ToTAAl 12 10,5

MuSEuM PlAnTIn-MorETuS - 
PrEnTEnkAbInET

k VTE

administratief A+B 7 5,4

C+D 8 5,8

technisch C+D 1 0,8

E 0

toezicht en 
onthaal

D4 1 1

D 5 4,3

E 13 12,17

vzw A+B 2 1,8

artikel 60 E 2 2

ToTAAl 39 33,27

kunSTMuSEA - MuSEuM 
MAyEr VAn dEn bErgh

k VTE

administratief A+B 2 1,5

C+D 2 1,3

toezicht en 
onthaal

D 6 5,3

E 4 2,9

vzw A+B 1 1

ToTAAl 15 12

kunSTMuSEA - rubEnShuIS k VTE

administratief A+B 1 1

C+D 5 3,6

toezicht en 
onthaal

C 1 1

D 10 9,3

E 13 11,77

vzw A+B 1 1

ToTAAl 31 27,67

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 6 5

C+D 5 4,3

toezicht en 
onthaal

D 14 13,3

E 10 8,93

vzw A+B 1 1

artikel 60 E 3 3

ToTAAl 39 35,53

MAS (InCl. ErFgoEdCEl) k VTE

administratief A+B 9 7,3

C+D 11 6,6

technisch,
toezicht en 
onthaal

C 1 1

D 4 2,6

E 13 10,3

vzw A+B 14 11,9

C 1 1

andere A+B 1 1

C 0

ToTAAl 54 41,7

VlEEShuIS k VTE

administratief A+B 2 2

C+D 3 2,67

technisch D 0

toezicht en 
onthaal

D 6 4,9

E 6 4,1

ToTAAl 17 13,67

rEd STAr lInE k VTE

administratief A+B 2 1,3

C+D 2 1,3

vzw A+B 3 2,8

ToTAAl 7 5,4

AMVC-lETTErEnhuIS 
(InCl. boEkEnSTAd)

k VTE

administratief A+B 8 7,3

C+D 7 5,8

E 1 1

toezicht en 
onthaal

D 5 4,8

E 4 3,5

vzw A+B 3 3

C+D 1 0,8

artikel 60 E 3 3

ToTAAl 32 29,2

ErFgoEdbIblIoThEEk
hEndrIk ConSCIEnCE

k VTE

administratief A+B 7 6,8

C+D 15 13,5

technisch C+D 1 1

E 11 8,8

vzw A+B 1 1

artikel 60 E 6 6

ToTAAl 41 37,1

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

• VTE: effectief aanwezig op de 
werklvloer (exclusief langdurig 
ziek etc.)

Personeelsbezetting
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CulTuur, SPorT En JEugd

bedrijfsdirecteur 

MuSEA En ErFgoEd AnTwErPEn

algemeen directeur

algemeen coördinator coördinator stafdienst

vzw Musea en Erfgoed Antwerpen

Strategie, organisatie en operationele planning

interne
samenwerking - 
directiesecreta-
riaat

externe
samenwerking - 
museumshops en 
merchandising

financiën funding en
mecenaat

HR-beleid
personeels-
administratie

veiligheid tentoonstellings-
coördinatie

procesmodel-
lering

patrimonium en 
telematica

interne com-
municatie, 
procedures en 
subsidies

PublIEkSbElEId CollECTIEbElEId - bEhoud En bEhEEr

directeur + coördinatoren directeur + coördinator

communicatie publiekswerking 
in instellingen

bewaren verwerven registreren onderzoeken depots verhuis MAS

historische 
huizen

hedendaagse 
kunst

boek en
letteren

stad en wereld

pers

gedrukte communicatie en beurzen

e-communicatie

productontwikkeling

MuSEuM PlAnTIn-MorETuS | 
PrEnTEnkAbInET 

kunSTMuSEA VlEEShuIS
MIddElhEIM-

MuSEuM

ErFgoEd-
bIblIoThEEk

hEndrIk
ConSCIEnCE

lETTErEnhuIS 
En

boEkEnSTAd

MuSEuM AAn 
dE STrooM

rEd STAr lInE

directeur directeur conservator directeur directeur directeur directeur coördinator

Rubenshuis 
conservator

Rubenianum 
conservator

Museum Mayer 
van den Bergh 
conservator

organogram

Hier beperken we ons tot de algemene organogrammen van Musea en Erfgoed Antwerpen (MNE), alsook van 
directie en stadsdienst van MNE.
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dIrECTIE En STAFdIEnST

algemeen directeur Steven Thielemans (A)

algemeen coördinator Clement Caremans (A)

coördinator stafdienst isabel van de Velde (A)

vzw Musea en Erfgoed Antwerpen

Strategie, organisatie en operationele planning

interne 
samenwerking 
- directiesecre-
tariaat 

Externe 
samen-
werking 
- museum-
shops

Financiën Funding 
en
mecenaat

HR-beleid en personeels-
administratie

Veiligheid Tentoonstel-
lings-coördi-
natie

Proces-
model-
lering

Patrimonium en 
telematica

interne 
communicatie, 
procedures en 
subsidies

griet Claerhout 
(A)

Erna 
Croenen 
(A)

coördinator
guy Colman (A)

adviseur
ingrid
Lampaert 
(A)

HR-verantwoordelijke
Hilde Vandenbosch (A)

chef veiligheid 
werner de Meester (C)

technisch 
coördinator 
walter Dictus 
(C4)

stafmede-
werker
Lisbeth 
wouters 
(A)

gebouw-
verantwoordelijke 
Hessenhuis

Susanne Buts (C4)

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

boekhouding 
Veronique van den 
Berghe (C)

personeelsadministratie
Viviane de Keersmaecker (D)
Rita Vanwetswinkel (D)

ploegbazen

Museum Plantin-Moretus 
en Vleeshuis
Sylvie Michiels (D4)

aankoopcel
wendy van Eyck (C)
Annick Peeters (D)
Farida Martens (D)

MAS
NN (C)

Kunstmusea en Letterenhuis
Dirk van Thillo (C)

Middelheimmuseum 
Ludo Scherer (wd) (D)

vergaderzalen en 
keuken Hessenhuis
Zaida Moesayeva (E)

administratie instellingen/diensten personeelsantennes in 
instellingen/diensten

suppoosten musea curatoren gebouwverantwoor-
delijken instellingen

interne 
communicatie 
diensten/
instellingen
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grote infrastructuurdossiers: vooronderzoeken, 
opstarten, ontwerpen, opleveren

In 2010 lag de nadruk op grote infrastructuurdossiers.
•	 De ruwbouw van het MAS werd opgeleverd en er werd begonnen 

met de inrichting van de museumzalen en de wandelboulevard.
Budget 2010: 3.071.000 euro | Budget 2011: 1.280.300 euro.

•	 De depots van Musea en Erfgoed Antwerpen werden uitgebreid. 
De uitbreiding van het centraal depot op Luchtbal werd in 2010 
afgerond.
Budget volledig op 2009.

•	 In 2010 werd gestart met de uitvoering van fase 1 van de restau-
ratie van de Red Star Line-gebouwen. Voor fase 2 kregen we een 
restauratiepremie van de Vlaamse overheid en werden de werken 
aanbesteed.
Budget 2010: 4.446.300 euro | Budget 2011: 6.838.300 euro.

De voorbereiding van drie andere restauratiedossiers werd voortgezet.
•	 De vooronderzoeken voor de restauratie van het Vleeshuis wer-

den afgerond.
•	 In afwachting van de restauratie werd een nylonnet rondom het 

gebouw aangebracht om vallende stenen op te vangen. -
Budget 2010: 10.000 euro | Budget 2011: /.

•	 Ook voor de restauratie van de portiek en het prieeltje van het Rubenshuis wer-
den de vooronderzoeken door het panel van experts afgerond. De te volgen res-
tauratiewijze werd vastgelegd.
Budget 2010: 50.000 euro | Budget 2011: 50.000 euro.

•	 Voor de restauratie van het Brouwershuis werkte het externe architectenbureau 
een eerste ontwerp uit.

•	 Budget 2010: 50.000 euro | Budget 2011: 150.000 euro.

onderhouds- en aanpassingswerken

Naast deze grote projecten voert Musea en Erfgoed Antwerpen in samenwerking 
met het bedrijf Patrimoniumonderhoud jaarlijks kleinere onderhouds- en aanpas-
singswerken uit, in 2010 goed voor 455.800 euro.

ondErhoudS- En AAnPASSIngSwErkEn 2010 Bedrag in euro

VERwiJDEREN ASBEST STOOKKELDERS MiDDELHEiMMUSEUM 13.700

ERELONEN RESTAURATiE EN iNRiCHTiNg KASTEEL MiDDELHEiMMUSEUM 51.900

AANPASSiNg LiFT VLEESHUiS 39.600

AANPASSiNgEN BUREAUS ZOLDER VLEESHUiS 8.000

AANPASSiNgEN LiFTEN RUBENiANUM 66.900

SCHiLDERwERKEN ONTHAALPAViLJOEN RUBENSHUiS 3.300

NiEUwE ViDEOFOON RUBENSHUiS 3.900

VERNiEUwEN VERwARMiNgSiNSTALLATiE MUSEUM MAyER VAN DEN BERgH 31.100

MEERKOST HERSTELLiNgSwERKEN BUiTENSCHRiJNwERK 2009 MUSEUM MAyER VAN 

DEN BERgH
800

VERVANgiNg VENTiLATiE iNKOMHAL MUSEUM PLANTiN-MORETUS 5.200

AANPASSiNgEN iN FUNCTiE VAN NiEUwE MUSEUMwiNKEL MUSEUM PLANTiN-

MORETUS
20.100

VLOER wATERPAS MAKEN MUSEUM PLANTiN-MORETUS 6.000

ExTRA CAMERA’S TENTOONSTELLiNgSZALEN MUSEUM PLANTiN-MORETUS 3.300

RESTAURATiE TOONKASTEN FASE 5 MUSEUM PLANTiN-MORETUS 107.700
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ondErhoudS- En AAnPASSIngSwErkEn 2010 Bedrag in euro

SCHiLDERwERKEN NiEUwE OPSLAgRUiMTE VOOR ERFgOEDBiBLiOTHEEK

H. CONSCiENCE
13.500

BEVEiLigiNgSwERKEN (BRAND- EN iNBRAAKALARM) CENTRALE RESTAURATiEATELiERS 15.300

BEVEiLigiNgSwERKEN (iNBRAAKALARM) CENTRAAL DEPOT 2.500

DEMONTAgE EN HERMONTAgE TExTiELKASTEN EN COMPACTUSSEN CENTRAAL DEPOT 45.000

MEERKOST UiTBREiDiNgSwERKEN CENTRAAL DEPOT 400

AANPASSiNg LiFT HESSENHUiS 17.600

ToTAAl 455.800

Met de budgetten van de Energiebeheerscel van het bedrijf Patrimoniumonder-
houd kon de verwarmingsinstallatie van het Vleeshuis vernieuwd worden.

In het najaar van 2010 werd een planning voor 2011 opgemaakt. Die kan in func-
tie van dringende noden in de loop van het jaar nog aangepast worden.

ondErhoudS- En AAnPASSIngSwErkEn 2011 Raming in euro

AANPASSiNgEN MET HET OOg OP DOORSEiNEN BRANDALARMEN NAAR BRANDwEER 30.000

OMBOUw KLiMATiSATiE ERFgOEDBiBLiOTHEEK H. CONSCiENCE 42.000

BEKABELiNg BEwAKiNgSCAMERA’S MAS 63.000

UiTVOERiNg wERKEN KASTEEL MiDDELHEiMMUSEUM 170.000

ERELONEN DAKwERKEN MUSEUM PLANTiN-MORETUS 63.000

ERELONEN ONDERHOUDS- EN iNVESTERiNgSPLANNiNg RUBENSHUiS 35.000

VEiLigHEiDSwERKEN PORTiEK EN PRiEEL 20.000

ToTAAl 423.000

Investeringen wagenpark

In 2010 werd de bestelwagen van het kunsttransportteam van de dienst Collectie-
beleid/Behoud en beheer vervangen (37.500 euro).
In 2011 wordt de bestelwagen van de beeldenpoetsploeg van het Middelheimmu-
seum vervangen (raming: 27.000 euro).

onderhoud en exploitatie gebouwen

In het kader van het planmatig onderhoud werden de in 2009 bestelde deepscans 
van de musea opgeleverd. Op basis van deze informatie stelde het bedrijf Patri-
moniumonderhoud onderhoudsplanningen op: enerzijds om de meest dringende 
gebreken op korte termijn te herstellen (op budget van het bedrijf Patrimoniumon-
derhoud), anderzijds om op langere termijn de conditiestaat van de gebouwen te 
verhogen (regulier onderhoud op budget van het bedrijf Patrimoniumonderhoud, 
investeringen op budget van Musea en Erfgoed Antwerpen).

ExPloITATIEkoSTEn 2010 BEDRAG in EuRo

SCHOONMAAK 1.180.000

TECHNiSCH ONDERHOUD 320.300

NUTSVOORZiENiNgEN GeGevens noG niet beschikbaar

EigENAARSONDERHOUD GeGevens noG niet beschikbaar

Isabel Van de Velde
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Collectie musea stad Antwerpen = collectie van de stedelijke musea
Collectie stad Antwerpen = collectie van de stedelijke erfgoedinstellingen,
inclusief de stedelijke musea
Collectie Antwerpen = alle collecties op het grondgebied van de stad Antwerpen en bij uitbreiding 
alle collectiestukken die betrekking hebben op Antwerpen buiten het grondgebied van de stad

bewaren: focus op de verhuizing van de MAS-collecties

De optimale bewaring en conservatie van de diverse collecties van Musea en Erf-
goed blijft een hoofdopdracht van Collectiebeleid / Behoud en Beheer. Een be-
langrijk deel van de activiteiten betreft deze jaren de MAS-collecties. Er werd 
uitvoerig werk gemaakt van de voorbereiding van de verhuizing van de collecties 
uit het voormalige Volkskundemuseum, het Etnografisch Museum en het Natio-
naal Scheepvaartmuseum. Nieuwe plaatsen van bestemming zijn het depot Hes-
senhuis, de uitbreiding van het Centraal Museumdepot Luchtbal, en het depot en 
de tentoonstellingszalen van het MAS.
•	 Na zowat twee jaar registreren, fotograferen, labelen met een barcode, reini-

gen en verpakken ging de feitelijke verhuizing van de meer dan 400.000 objec-
ten in 2010 van start. Begin 2010 werd na een Europese aanbesteding de ver-
huisopdracht toegekend aan de Nederlandse kunsttransportfirma Hizkia Van 
Kralingen en in 2010 gingen reeds 236.000 objecten op transport. Het depot 
van het MAS werd bijna helemaal ingevuld, evenals het depot Hessenhuis. De 
externe art handlers brachten de gevulde dozen en kisten over, pakten wanneer 
nodig de inhoud uit en zetten de objecten op de juiste plaats.

bEwArEn

31/12/2010* 12/31/2009 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005

MATERiAAL RESTAURATiES EN BEHOUD 190.972,45 197.509,45 441.872,25 267.762,59 148.743,79 227.812,14

ERELONEN RESTAURATiES 266.341,86 266.067,65 159.240,32 155.631,88 186.840,05 308.096,71

ToTAAl boEkJAAr 457.314,31 463.577,10 601.112,57 423.394,47 335.583,84 535.908,85

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

Objecten uit volkskundige collectie 
opgeborgen in compactus in het 
kijkdepot MAS © Foto: Collectiebeleid/
Behoud en Beheer

Zicht op de vrijstaande etnografische 
objecten en de gaaswanden met lijsten 
en halfmodellen in het depot Hessenhuis
© Foto: Annelies De Mey
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•	 Sinds 2009 werkten we aan de ontwikkeling van een verhuismodule van het Ad-
lib-registratiesysteem, een ‘track and trace’-systeem dat instaat voor het stand-
plaatsbeheer van museumobjecten en de verpakkingen tijdens de verhuizing.

•	 Drie medewerkers, onder wie één vaste projectleider, werkten voltijds aan dit 
project. Vooraf werden talloze objecten voor transport verpakt door het ver-
huisteam van Collectiebeleid/Behoud en Beheer, dat voor dit project werd uit-
gebreid met zowat het hele team van Collectiebeleid (restauratoren, technisch 
team tentoonstellingen, depot en behoudsmedewerkers…). Waar nodig kre-
gen objecten een stikstof-, rookkaars- of vriesbehandeling.

•	 Ook aan de inrichting van de depots in het MAS en het Hessenhuis werd tegen de 
klok gewerkt. Er werden nieuwe, elektrisch aangestuurde compactuskasten met 
twee niveaus opgebouwd, en verder kwamen er gaaswanden, magazijnrekken, 
kasten met glazen deuren en ladeblokken. Na de montage van de depotinfrastruc-
tuur werden alle legborden geplaatst en de standplaatsbarcodelabels bevestigd.

•	 In het MAS-Kijkdepot werden de kleine objecten uit het Volkskundemuseum 
en het Nationaal Scheepvaartmuseum in de compactuskasten en de magazijn-
rekken geplaatst. In de ladekasten kwamen dozen met papier uit de volkskundi-
ge collectie, en aan de gaaswanden schilderijen uit de maritieme collectie. In het 
depot Hessenhuis werden de kasten gevuld met objecten uit de etnografische 
collecties; op de magazijnrekken werden, elk op een eigen ondergrondplaat, de 
scheepsmodellen van het Nationaal Scheepvaartmuseum geplaatst. Momenteel 
wordt de uitbreiding van het Centraal Museumdepot ingericht met gerecycleer-
de rekken en compactus- en textielkasten uit de drie gesloten musea.

•	 Collectiebeleid/Behoud en Beheer zorgt er ook voor dat de objecten die zijn 
geselecteerd voor het MAS in optimale conditie zijn met het oog op hun pre-
sentatie. Het team van restauratoren, bijgestaan door behoudsmedewerkers, 
vrijwilligers en stagiairs van o.m. Artesis Hogeschool Antwerpen, werkt hier-
aan in eigen ateliers en in speciaal geïnstalleerde werkruimtes in het MAS. Tal-
loze schilderijen, scheepsmodellen, sculpturen, wapens, porselein e.d. worden 
hier geprepareerd. Waar nodig wordt een beroep gedaan op externe expertise.

•	 De eerste objecten voor de opstelling in het MAS werden in oktober overge-
bracht naar een transitdepot voor soclage en accrochage, dat ter plaatse op een 
van de verdiepingen werd ingericht.

Dirk Aerts en Annelies De Mey

registreren: de MAS-methodiek als stap naar een centrale 
databank

Collectieregistratie is essentieel om de Collectie musea stad Antwerpen te leren 
kennen, onderzoeken en ontsluiten. Maar ook met het oog op de efficiënte ver-
huizing van de objecten naar het MAS en de drie depots (Hessenhuis, MAS en 
Centraal Depot Luchtbal) speelt ze een cruciale rol. Hoe gaat dit in zijn werk?

•	 Via de barcodesoftware, die gekoppeld is aan de centrale Adlib-databank, 
kunnen alle objecten op elk moment van de verhuizing getraceerd worden. De 
databank geeft ook aan waar elk object geplaatst moet worden op de nieuwe 
locatie. Dit maakt dat er snel en efficiënt ingepakt, vervoerd en uitgepakt kan 
worden door de verhuisfirma en de medewerkers van Behoud en Beheer. Met 
een barcodescanner wordt elk object en/of elke verpakking gescand en worden 
alle nodige gegevens getoond, zodat het object onmiddellijk op de correcte 
plaats komt te staan in de depots of in de vaste opstelling van het MAS.

•	 Op de scanner wordt ook aangegeven wat de toestand van het object was op 
het moment dat het uit het Volkundemuseum, het Etnografisch Museum of het 
Nationaal Scheepvaartmuseum vertrok. Op deze manier kan voor elk object de 
toestand bij aankomst geverifieerd worden en kunnen eventuele beschadigin-
gen gemeld worden.

•	 Alle objectgegevens op de barcodescanners worden rechtstreeks uit Adlib ge-
genereerd, waardoor er steeds een accuraat en volledig beeld van elk object 
voorhanden is. Het spreekt voor zich dat al deze gegevens eerst door het team 
van collectieregistratoren (museumregistratoren en de registratoren van Be-
houd en Beheer) in Adlib werden ingevoerd, een werk van lange adem. Gezien 
de noodzaak om elk object (individueel of in bulk) in de databank te registreren 
vooraleer er verhuisd kon worden, beperkt deze objectregistratie zich tot de 
basisgegevens.
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Het doel van collectieregistratie is dat de objectgegevens raadpleegbaar zijn voor 
alle museummedewerkers, en op termijn ook voor het publiek (via de museum-
website die een rechtstreekse koppeling met Adlib zal maken). De centralisatie 
van de objectgegevens in de Adlib-databank is dan ook een belangrijke stap in een 
hedendaagse museumwerking. De methodiek zoals die werd ingevoerd met het 
oog op de MAS-verhuizing, waarbij iedereen (registratoren, restauratoren, inhou-
delijke medewerkers, enz.) zijn/haar gegevens aanvult in de databank (volgens de 
invoerinstructies en gecontroleerd door Collectieregistratie Behoud en Beheer) is 
alvast een geslaagde eerste fase om tot die centrale databank te komen!

Femke Gherardts

restaureren: een waaier aan objecten

•	 Er was de zorg voor de MAS-collecties, maar ook daarbuiten werd een groot 
aantal objecten behandeld, zowel door restauratoren in dienst van Musea en 
Erfgoed als door externe restauratieateliers. Het ging van het fixeren van losse 
schilfers over oppervlaktereiniging en conservatie tot uitgebreide restauratie. 
Zo werd een groot aantal kostbare werken uit de verzameling van de Erfgoed-
bibliotheek Hendrik Conscience en van Museum Plantin-Moretus | Prentenka-
binet door papier- en boekrestauratoren behandeld. En na een grondige studie 
kregen de gesculpteerde engelen van de Calvarieberg uit de collectie van Mu-
seum Mayer van de Bergh een nieuw en verantwoord ophangsysteem.

•	 Met het oog op de nieuwe opstelling in het MAS was de dienst genoodzaakt 
verschillende objecten aan privé restauratoren toe te vertrouwen. Zo werden 
de twee unieke, driedimensionale Bardo-torens van de etnografische collectie, 
die bestaan uit stroken beschilderd katoen, gezamenlijk behandeld door een 
textielrestauratrice en schilderijenrestauratoren. Er werd ook een op maat ge-
maakte trappiramide uitgewerkt voor de presentatie, en wel op zo’n manier dat 
het object, indien nodig, ook zonder problemen vlak kan worden bewaard.

•	 Op de Artesis Hogeschool Antwerpen werden in diverse ateliers objecten be-
handeld die in het MAS een plaats zullen krijgen, waaronder een geborduurde 
voorhang van een moskeedeur en uitzonderlijke loden plaquettes. Een gespe-
cialiseerde vrijwilliger behandelde de wapens uit de waardevolle Christoffel-
collectie.

•	 De interne schilderijenrestaurator conserveerde of restaureerde heel wat schil-
derijen. Naast de werken die in het MAS zullen worden gepresenteerd betreft 
het schilderijen van verschillende musea en van de voormalige Sint-Augusti-
nuskerk (nu Amuz-muziekcentrum).

Tot slot nog een ‘speciale vermelding’: in oktober 2010 werd de Brabofontein van 
Jef Lambeaux uit1887 op de Grote Markt grondig gereinigd door de poetsploeg 
van Beeld in de Stad. Het publiek kon de poetsbeurt van dit Antwerpse icoon van 
dichtbij beleven tijdens rondleidingen op de stelling rondom het beeld.
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bEwArEn

2005 2006 2007 2008 2009 2010

kunsttransport 

iNTERN (AANTAL OBJECTEN) 574 3062 731 12.651 797 595

ExTERN (AANTAL OBJECTEN) 194 499 302 270 102 264

restauratieatelier papier interne tentoonstellingen/presentaties

CONDiTiERAPPORTEN - 334 132 227 223 -

BOEKENSTEUNEN 223 130 184 81 - 118

MONTAgE iNLiJSTiNg 184 163 341 645 223 470

restauratieatelier papier externe bruiklenen

CONDiTiERAPPORTEN 157 227 190 15 96 77

BOEKENSTEUN 54 24 23 19 120 4

MONTAgE iNLiJSTiNg 39 234 173 162 104 69

boekbinderij

wiRE O (RiNgEN) 1300 5290 1842 1755 310 215

iNBiNDEN LEDER EN KUNSTLEDER 140 410 474 490 3 /

VERgULDEN 140 410 474 499 649 9

DOZEN 3 179 70 382 317 1

MAPPEN MET LiNTEN - 400 1325 325 1175 1.170

KiEZERSLiJSTEN - 1200 1113 - 1697 1.165

restauratieatelier schilderijen

CONSERVATiE/RESTAURATiE SCHiLDERiJEN 44 27 12 40 9 11

OPPERVLAKTEREiNigiNg SCHiLDERiJEN - - - - 147 55

CONTROLE EN OPMAAK CONDiTiERAPPORTEN - - - - 148 188

Conservatie/restauratie scheepsmodellen 16 11 10 18 - -

Conservatie/restauratie boten 12 7 37 12 5 8

registratie collectie in Adlib

NiEUwE REgiSTRATiES 16.011 24.709 17.662 51.922 30.088 59.395

AANgEVULDE EN VERBETERDE REgiSTRATiES (iNDiViDUEEL EN BULK) - - 117.698 124.914 277.987 211.140

beeldregistratie

OPDRACHTEN 145 146 147 49 86 45

OPNAMES EN gELEVERDE BEELDEN 1059 1396 1847 499 3.648 1.427

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

Toelichting bij enkele cijfers
Boekbinderij: de daling is te wijten aan langdurige ziekte en op-
pensioenstelling van medewerker.
Conservatie/restauratie scheepsmodellen: dit lag stil door de uit-
besteding en werkzaamheden i.f.v. verhuizing collecties MAS.

CIJFErS uITVoErIng VErhuIzIng
MAS-CollECTIES

2009 2010

AANBRENgEN BARCODELABELS 25.500 16.091

REiNigEN, CONSERVATiE/RESTAURATiE VAN 
OBJECTEN

3.753 4.828

VERPAKKEN OBJECTEN 58.361 73.200

MAKEN KiSTEN VOOR TRANSPORT 90 48

AANMAKEN BODEMPLATEN VOOR TRANSPORT 
SCHEEPSMODELLEN

480 30

De cijfers in bovenstaande tabel betreffen werkzaamheden uitge-
voerd in eigen beheer, door medewerkers Collectiebeleid én MAS-
medewerkers.

CIJFErS TrAnSPorT 
VErhuIzIng MAS-
CollECTIES: AAnTAl 
obJECTEn oVErgEbrAChT*

nAAr 2010

MAS|COLLECTiE VLEESHUiS DEPOT EN OPSTELLiNgSZALEN 
MAS

3.200

MAS|ETNOgRAFiSCHE COLLECTiE DEPOT HESSENHUiS 25.699

MAS|ETNOgRAFiSCHE COLLECTiE DEPOT EN OPSTELLiNgSZALEN 
MAS

2.000

MAS|MARiTiEME COLLECTiE DEPOT HESSENHUiS 993

MAS|MARiTiEME COLLECTiE DEPOT EN OPSTELLiNgSZALEN 
MAS

70.000

MAS|VOLKSKUNDigE COLLECTiE FOTODEPOT HESSENHUiS 4.681

MAS|VOLKSKUNDigE COLLECTiE DEPOT EN OPSTELLiNgSZALEN 
MAS

161.000

* Uitgevoerd in eigen beheer i.s.m. externe kunsttransportfirma

Elsje Janssen
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Preventief conserveren: studie met het oog op juiste beslissingen

Museum Plantin-Moretus is een historisch monument. Het is om die reden niet 
eenvoudig er goede klimatologische omstandigheden te creëren. Veel van de boe-
ken staan op open rekken in de bibliotheek, en heel wat documenten en boeken 
worden in 19de-eeuwse vitrinekasten tentoongesteld. Omdat we wilden weten wat 
de invloed van vervuilde lucht is, en of de vitrines het erfgoed voldoende bescher-
men, gingen we in september 2008 van start met een uniek onderzoeksproject. 
Gedurende drie opeenvolgende jaren worden de luchtkwaliteit en de aanwezige 
polluenten, de klimatologische omstandigheden en de toestand van vitrines en ge-
exposeerde boeken bestudeerd.

Tijdens meetcampagnes die in 2010 werden uitgevoerd door de Universiteit Ant-
werpen (departement Scheikunde) werden gasvormige vervuiling en partikels 
in de lucht gemeten en geanalyseerd. De concentratie van gassen was het hoogst 
buiten het museum, lager in de zalen en het kleinst in de vitrines, gedurende alle 
seizoenen.
Temperatuur, relatieve vochtigheid en licht werden gemeten en in kaart gebracht 
door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Collectiebeleid/Be-
houd en Beheer en het museum. Daarnaast maakte onze boekrestaurator, samen 
met een privérestaurator, van alle tentoongestelde boeken conditierapporten en 
werd een prioriteitenlijst voor behandeling opgesteld. Er werd ook van start ge-
gaan met het relaxeren van boekbanden die niet meer konden worden gesloten.

Het onderzoek wees uit dat het jarenlang exposeren in een droog en wisselend 
klimaat en met een teveel aan licht nefast is voor de werken. Deze studie bezorgde 
ons de gegevens om in de toekomst de juiste beslissingen te nemen met het oog op 
een betere bewaring en presentatie van ons waardevolle erfgoed.

Elsje Janssen

Verwerven

VErwErVEn

31/12/2010* 12/31/2009 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005

KUNST-

AANKOPEN

144.242,36 571.653,45 415.738,07 666.586,95 530.404,81 437.162,25

EHC 243.478,15 237.851,64 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL 

BOEKJAAR

387.720,51 809.505,09 415.738,07 666.586,95 530.404,81 437.162,25

Deze cijfers zijn een uittreksel uit de resultatenrekening pagina 22.

– Musea en Erfgoed Antwerpen deden in 2010 volgende aankopen
• Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet
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, 
‘Compositie’ 
8 etsen van Vic Gentils ‘Dertig dagen robot zijn’ 
2 tekeningen van Jan Vanriet ‘Heldentod’, 1983 en ‘Springen alle knoopjes los’, 1984 
Lot prenten van Jan Vanriet gedateerd tussen 1973 en 1987 
Zeefdruk van Guy Vandenbranden ’Compositie’, 1974 
Kleurenlitho van Hugo Claus ‘Vlag voor Gilles’
Aquatint van Fred Bervoets ‘Mansportret’
Tekening van Henri Van Straten ‘Vrouwelijk gezelschap’ 
4 ontwerpen voor ‘Gangreen I‘ van Jef Geeraerts 
Aquarel door Jan Vanriet
Prentenmap ‘Tijd zat in ’t gat van de dood’ met prenten van Fred Bervoets bij gedichten van Marcel Van 
Maele Boekje ‘La Besace’ van Jean de la Fontaine met houtgravures van Joris Minne, 1937 
2 linosnedes ‘Abstracte composities ‘ van Victor Delhez
Kunstmap Kunstkring Jacques Gorus 15 jaar (map met 21 prenten)
A. Van Dyck: Portret C. Huygens (kopergravure)
Sacrosanti et oecumenici concilii Tridentini Paulo III, Julio III & Pio IV…, Joannum Jacobum 
Moretum, 1750 
Den reghel van S. Augustyn, Inde Plantijnsche druckerye, 1611
Martyrologium Romanum, ex officina Christophori Plantini, 1586
Henri Cassiers: [L’offrande fleurie], (aquarel)
Frans Masereel: Promenade (linosnede)
Oficio hebdomadae sanctae, Officina Plantiniana, 1701
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C. Baronius: Annales ecclesiastici (12 v.), Officina Plantiniana, 
1593-1642
Plinius: L’histoire du monde, Parijs, Adrian Beys, 1609
M.A. Delrio: Vindiciae Aeropagiticae, Jan I Moretus, 1607
A. Hunnaeus, ‘Dialectica’, Antwerpen, Weduwe C. Plantin & Jan 
I Moretus, 1592
‘Missale Romanum’, Antwerpen, Balthasar I Moretus, 1627
Verzameling van 13 laat 19de-eeuwse pentekeningen Antwerpse 
architectuur
Bruneau: ‘Man in het venster’, penseeltekening 1986
J. Meyssens: ‘Image de divers hommes d’esprit sublime qui par leur 
art et …’ reeks portretgravures
Kula Kalentzi:’Junimond’, album grafiek en typografie
Hugo Besard, reeks Reinaert de Vos, etsen: deel 1 ’s Werelds 
vraatzucht’, deel 2’s Werelds Machtshonger’, deel 3 ‘s Werelds 
Wraaklust’ 
Hugo Besard, Wartryptich, reeks van droge naalden
Officium Beatae Mariae Virginis, Pii V.Pont. Max. iussu editum. 
Cum Kalendario Grogeriano, à Sixto PP.V.Clemente VIII. & 
S.D.N.Paulo V.P.M. aliquot Sanctorum festis aucto, Antwerp, 1622
Een gravure van Abraham van Lier naar Pieter Aertsen, 2 
tekeningen van Alfred Ost, 1 kleurenlitho van Sam Dillemans,
1 litho van Marten Melsen, 1 zincografie van Henri van Straten
De twaalf maanden: 8 kopergravures; 1 kopergravure Impressio 
librorum van Theodor Galle; 2 kopergravures van P.P.Rubens

• Middelheimmuseum
Kati Heck, ‘Dabeisein ist alles’, lino
Luc Tuymans, Dead Skull, Edited by Timmy Simoens, 2010, 
genummerd 3/60. Speciale editie over het mozaïk op het Masplein

• Museum aan de Stroom
MAS|Etnografisch museum
Congolees propaganda textiel met sociaal-kritische boodschappen
Siddhapratima, Jain bronzen beeldje dat de verloste ziel voorstelt

• Red Star Line
Red Star Line - Antwerpen: Verzeichniss der Reisenden
Passagierslijst Westernland + toegangsbewijs voor ‘Party’ aan 
boord
Folder van ‘Student Treasure Tours to Europe’ arranged in 
conjunction with White Star Red Star U.S. Lines
Postkaart met stereofoto van Antwerpse kade met passagiers 
onder afdaken
Postkaart van ‘Belgenland, In de drooge dok’
American Line – Red Star Line, International Navigation 
Company: facts for travelers: brochure
Red Star Line sailing between Antwerp and New York, Antwerp 
and Philadelphia / Peter Wriht and sons
Brochure met kaart van Europa, 1882
Belgenland , passenger information card
Affiche Red Star Line – J. Boterdaele – Bassevelde Litho De 
Rycker – Bruxelle-Forest
Travel Map of Europe / IMM White Star, Red Star Lines
Red Star Line : sailings and fares 1935 / F.C. Hewson. Issued 
march 1935
RSL First Class “Gothic Arch” Dinner Plate
Reisfotoalbum (1920) over reis met RSL in Europa
Derde klas brochure (1920)
4 reisgidsen: World Cruise Belgenland, Lake Cruises Chicago-
Buffalo Line, Chicago-Northern Michigan Lake Route Michigan 
Transit Corporation, Southern Continents Cruise Red Star Line
Unique cigarette souvenir from ‘Lapland’ 1933
Red Star Line SS Lapland souvenir log
Authentieke koffer Red Star Line

• Museum Vleeshuis
Drie facsimile van Basses Danses
Accordeon, Hohner, Trossingen, 1940, door Mady van den 
Steen-Gijsel.

• Letterenhuis
Pakket brieven van de schrijfster An Martens (1894-1983)
Archivalia en documentatie van de krant ‘De Standaard’ 
4 literaire archieven: Rob Roemans, Hilda van Assche, Richard 
Dewachter en Jozef Smeyers
Pakket brieven, handschriften en tekeningen van Edmond van 
Offel, Horace van Offel, Maurice Roelants en René de Clercq 
Collectie affiches van de afficheontwerper Julian Key 
Edward van Bergen: Frans Gittens. Zijn leven en zijn werken
Pakket briefwisseling tussen Jozef Cantré, Anton van de Velde en 
mecenas Prosper Thuysbaert over de uitgave van ‘Tijl’ van Anton 
van de Velde
Handschriften van Jan Frans Willems (‘Oude Vlaemsche liederen, 
1848’) en van Gaston Burssens (‘Dagboeken 1940-1952’, en ‘De 
Yadefluit’)
Verzameling brieven van o.a. Ernest Claes, K.C. Peeters en Dirk 
Baksteen

• Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Flavius Josephus, Joodse geschiedenissen. Met originele band en 
nota’s van Peeter Oris
Familiebijbel van Eduard Karcher en Elly Menzel 
Christelycke onderwyzingen en gebeden
Regulae societatis Jesu 
Colloquia cum dictionariolo sex linguarum
Desiderius Erasmus, Epistolae aliquot selectae 
Joannes de Gouda, Andwoorde op de medesprake
Juan de Pineda, In Ecclesiasten commentariorum liber unus
Balthasar Bosch Centellas Y Cardona, Practicas de visitar

– Musea en Erfgoed Antwerpen ontvingen in 2010 volgende 
schenkingen:

• Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet
Jan Vanriet: 1 litho met 5 kleurenproeven, 7 voor/
ontwerptekeningen en 1 proefdruk
‘Remco groet’. Dhr. Jan Vanriet, Antwerpen
Schetsboekje van Gustave Buschmann (1814-1856). Mevr. Clara 
Vanderhenst, Antwerpen
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56 Boeken over typografie. Dhr. L. van de Leur, Mechelen
Kunstmap Groep Van Roey (10 prenten). Groep Van Roey, 
Rijkevorsel
Frans Dille: etsje ‘Guadarrama’, 1985. Dhr. J. Huysmans, Brasschaat
R. Dozy: ‘Hoeve met moeder en kind’ (pasteltekening). Wenst 
anoniem te blijven
Freddy De Vierman: ‘Tekens voor Vetruvius’, 2009 (kunstmap met 7 
digiprints). Dhr. Freddy De Vierman, Hemiksem
‘Christliche Gedancken auff alle Tag dess Monats’, München, Johan 
Jacob Remy, 1715
A. Jurado:’La imprenta, origines y evolucion’, Madrid, 1999, 2 v. Dhr. 
José A. Gamarra Cabanas, Madrid 
Gravure: Zacharias Dolendo ‘De Heilige Mattheus’ (naar Jacob de 
Gheyn). Dhr. Nico van Hout, Antwerpen
Netherlandish Books: Books printed in the Low Countries and Dutch 
books printed abroad before 1601 (edt. A. Pettegree & Macolm 
Walsby) , Leiden, 2011 (2 v.). Wenst anoniem te blijven
Missae Difunctorum … , Antwerpen, 1733. Wenst anoniem te 
blijven
Missale Romanum …, Antwerpen, 1696. Wenst anoniem te blijven
Art-symbols: international collection of symbols and logos of art & 
design exhibitions, museums, galleries and cultural manifestations, 
designed by famous artists an leading designers worldwide, 
Zandhoven, Interecho, 1992. Dhr. Paul Ibou, Zandhoven

• Museum aan de Stroom
- MAS|Etnografisch museum
Pakistaanse cape. Dhr. Staf Daems, Mechelen
Drie bedrukte zijdestoffen. Dhr. Dries Van Noten, Antwerpen

- MAS|Volkskundemuseum
Onbekend: 27 programmaboekjes, gedenkboek, 8 prenten, 
lantaarnplaatje, 2 drukplaten, plakboek, zegel, buste, 8 potten, 
stolp, mand, devotiebeeld, vlaggestokbekroning, barometer, 
pendule, kraal, kralensnoer, hanger, halsketting, medaille, 
penning, 2 kaarsen, gesp, patacon, koffer, 51 glaspositieven, 

12 bokalen, vaandeltjes, schilderij, cinematograafkist, 26 
lantaarnplaatjes, koffer, prent, schoorsteenklok, ladenwand, 
2 toonbanken, 2 rekken, medaille, penning, 3 glaspositieven, 
matrasovertrek, drogisterij, straatnaambord, 12 dozen, 42 
onderdelen uniformen, onderdeel van gildebreuk, pruik, 
doopkleedje, apothekersgereedschap,
136 kalenders, 31 uitnodigingskaarten, 7 menu’s, 7 militaire 
documenten, 13 historische documenten, 21 foto’s, 2 040 
religieuze prentjes, 4 affiches, 1 fotoalbum (regularisatie niet 
geregistreerde stukken)

• Letterenhuis
Archief van Boek.be. Aanvulling bij vorige schenkingen. Recente 
periode. Dhr. Geert Joris, Antwerpen
Archief van de schrijver en uitgever Bert van Aerschot (1917-
2001) en van zijn zoon Georges, met materiaal over het tijdschrift 
‘Brutaal’. Dhr. Georges van Aerschot, Brussel
Verzameling oude affiches (jaren 1970 en 1980). Dhr. Julien De 
Meyer, Antwerpen
Verzameling foto’s en documentatie van Piet Janssens (1868-
1924), van zijn zoon Charel Janssens (1906-1986) en van diens 
dochter Lena Sanders (ps. van Jeanne Janssens) en een plaasteren 
dodenmasker van Piet Janssens. Dhr. Piet Janssens, Oostende
Briefwisseling van Jef Bierkens, o.m. over het tijdschrift ‘Labris’. 
Periode 1978-2010. Aanvulling bij vorige schenkingen. Dhr. Jef 
Bierkens, Zolder
Verzameling affiches over tentoonstellingen van het werk van 
Bruneau (ps. van Bruno Schnieders). Dhr. Bruno Schnieders, 
Antwerpen
Archivalia van schrijver en boekhandelaar Jef Sprankenis 
(1943-2003): publicaties met opdrachten. Dhr. Thijs Wierema, 
Amsterdam
Archief van hoogleraar, essayist en literatuurhistoricus August 
Keersmaekers (1920-2009), met brieven, handschriften, 
documentatie. Dhr. Karel Keersmaekers, Duffel
Archief van de dichter Wilfried Adams (1947-2008), met brieven, 
handschriften, documenten, publicaties met opdrachten. Dhr. 
Arne Adams, Antwerpen

Verzameling affiches en programmabrochures van Antwerpse en 
Vlaamse Theaters. Dhr. Florent Dictus, Kapellen
Archief van de vereniging van Schrijvers voor de Jeugd (VSVJ), 
met brieven, verslagen, documentatie. Aanvulling bij vorige 
schenking; periode 1952-1970). Dhr. Herman de Meulenaere, 
Kapellen
Archivalia van de dichter Marc Kregting (°1965), met brieven, 
typoscripten, documentatie en reeks van het tijdschrift ‘De Biels’. 
Dhr. Rob Kregting, Zuiddorpe (NL)
Verzameling brieven aan Petrus Taeijmans, van o.m. Hugo 
Claus, Dom De Gruyter, Yvonne Lex. Dhr. Petrus Taeijmans, 
Antwerpen
Archief van de redactie van het tijdschrift ‘Volkskunde’, met 
brieven, verslagen, typoscripten, documentatie. Recente periode. 
Dhr. Paul Peeters, ‘s Gravenwezel
Productiearchieven van het Raamtheater, Nieuw Ensemble 
Raamteater en BAFF. Theater BAFF, Antwerpen 
Archivalia van de dichter, prozaschrijver en plastisch kunstenaar 
Ludo Laagland (1923-2006). Mevr. Bea Nobbe-Peeters, Rijen 
(NL) 
Archivalia en geschilderde portretten (door Lode Sebregts) 
van theaterdirecteur Dom. De Gruyter (1921-2007) en zijn 
echtgenote. Mevr. Mariette Clarysse, Antwerpen 
Archivalia van de Standaard-uitgeverij (aanvulling bij vorige 
schenking) (periode 2009-2010) en van uitgeverij Meulenhoff 
Manteau (periode 2003-2009). Dhr. Harold Polis, Uitgeverij 
Meulenhoff Manteau 
Pakket briefwisseling van verschillende auteurs aan auteur en 
acteur Gerd de Ley (°1944). Dhr. Gerd de Ley, Blankenberge 
Pakket handschriften en typoscripten van poëzie en theaterwerk 
van Paul Kiks, pseudoniem van Juul Verelst (1925-1984). Dhr. 
Gerd de Ley, Blankenberge 
Pakket doodsbrieven uit het archief van Emmanuel de Bom (1868-
1953). Dhr. Alfons Thijs, Antwerpen 
Pakket met volkskundige dossiers uit het archief van Wilfried 
van Nespen (19271982): over het tijdschrift ‘Volkskunde’ en de 
‘Federatie van Vlaamse Volkskundige Verenigingen’. Dhr. Alfons 
Thijs, Antwerpen 
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Pakket archivalia van het Antwerpse ‘Comité voor Artistieke 
Werking’ (periode 1934-1958). Dhr. Alfons Thijs, Antwerpen 
Pakket archivalia van de Antwerpse vereniging ‘De Morgendstar’ 
(periode 1904-1957). Dhr. Alfons Thijs, Antwerpen 
Pakket typoscripten van de Gentse dichter en historicus Daniël 
van Ryssel (°1940), met dagboeken, poëzie, en literair historisch 
werk. Dhr. Daniël van Ryssel, Gent 
Handschrift van Arthur Boon (1883-1938) over Willem van 
Hildegaersberch en enkele archivalia over Boon. Mevr. Greta 
Vandaele-Howard, Marblehead, USA 
Archief van de kunstenaar Dan van Severen (1927-2009), met 
o.m. briefwisseling met literaire vrienden. Mevr. Lotte van 
Oostveldt, Gent 
Bronzen beeldje van ‘De Rakker’ (De Witte) door Clement 
Pardon, twee geschilderde portretten (door kunstschilder Leon 
Meurrens) en een verzameling tekeningen en fotoalbums van C. 
Pardon. Mevr. Christel van der Auwermeulen, Niel 
Typoscript van de schrijver Louis de Groof (1913-1996). Dhr. 
Kevin Absillis, Antwerpen 
Handschriften, typoscripten en brieven van de dichter Jotie T’ 
Hooft (1956-1977), in origineel en in fotocopie. Dhr. Julien 
Weverbergh, Antwerpen
Verzameling van 205 fotoclichés, vervaardigd door fotograaf 
Willy François. Met portretten van Ernest Claes, Marnix Gijsen, 
Raymond Herreman, Maurice Roelants, Herman Teirlinck. Mevr. 
Annabel François, Boechout
Archieven van de uitgeverijen ‘Encyclorama’ en ‘Heideland 2000’, 
uit de papieren van Lou Nagels. Mevr. Annie van Gelooven, 
Hasselt
Verzameling Elsschot-archivalia van Ida de Ridder (1918-
2009), dochter van Willem Elsschot. Met briefwisseling en 
documentatie. Mevr. Ida Dequeecker, Mevr. Els Dequeecker, Dhr. 
Jan Dequeecker, Antwerpen
Brief van de Belgische Socialistische Partij (Afdeling Antwerpen) 
aan de dichter Hugues C. Pernath (1931-1975). Dhr. Walter 
Tillemans, Antwerpen
Handschrift en brief (1981) van Marnix Gijsen (1899-1984). 
Mevr. Nelleke Berns, Berchem
Archivalia van de schrijver Rik Lanckrock (°1923). Aanvulling bij 
vorige schenkingen. Dhr. Rik Lanckrock, Gent
Verzameling Elsschot-archivalia van Adèle de Ridder (1909-
1991), dochter van Willem Elsschot. Mevr. J. Kelner, Brussel

Verzameling van 58 handschriften van het literaire werk van Jo 
Briels (°1934). Dhr. Jo Briels, Antwerpen
Archivalia van Ferdinand Bekaert, o.m. over het theater in 
Vlaanderen. Dhr. Geert Bekaert, Deurne
Archief van de familie Oedenkoven, met foto’s, clichés en 
documentatie. Mevr. J. Feyerick-Anspach, Overijse
Verzameling van 37 fotoreproducties van materiaal van en over de 
Vlaamse theaterauteur Gaston Martens (1883-1967). Dhr. André 
de Poorter, Gent
Archief van schrijver, criticus en politicus Marc Galle (1930-2007), 
met daarin het dagboek van de Nederlandse schrijver Frederik van 
Eeden (1860-1932) en handschriften van de Vlaamse schrijvers 
Virginie Loveling (1836-1923), Cyriel Buysse (1859-1932), 
Marnix Gijsen (1899-1984), Gerard Walschap (1898-1989) en 
Herman Teirlinck (1879-1967). Dhr. Pjeroo Roobjee, Ellezelles
Archief van de dichter en taalkundige Bart Mesotten (°1923). 
Aanvulling bij vorige schenking. Dhr. Bart Mesotten, Averbode
Archief van schrijver en toneelauteur Jan Christiaens (1929-
2009), met een grote verzameling brieven, handschriften en 
documentatie. Dhr. Jan Christiaens, (jr.), Brecht
Verzameling van 17 literaire publicaties uit het archief van de 
Vlaamse uitgever Jan Berghmans (1938-2009). Dhr. Luc Neefs, 
Merksem
Een pakket van drie DVD’s en CD’s met opnamen van de 
schrijvers Armand van Assche (1940-1990) en Herman de 
Coninck (1944-1997). Mevr. E. Van Assche-De Cuyper, 
Waasmunster
Archief van de ‘Nederlandse Studentenkring-NSK Senioren 
Alumni’, vereniging oudstudenten faculteit toegepaste 
economische wetenschappen aan het RUCA Antwerpen. Dhr. 
Johan de Munck, Deurne
Archief van het literair en grafisch tijdschrift ‘Pijpkruid’ (1952-
1958), met briefwisseling van redactiesecretaris Frank-Ivo van 
Damme. Dhr. Frank-Ivo van Damme, Ekeren
Pakket archivalia uit 1968 over de schrijver Roger van de Velde 
(1925-1970), met brieven en handschriften van M. Gijsen, H. 
Lampo, J. Vanriet en R. van de Velde. Dhr. Jan Vanriet, Antwerpen
Archief van de dichter, publicist en politiek activist Herman J. 
Claeys (1935-2009), met brieven, handschriften en documentatie. 
Dhr. Jan van Veen, voorzitter Pipelines vzw, Antwerpen

• Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
30-delige jubileumuitgave ‘Volledige werken’ van Hendrik 
Conscience (1912), met bijhorend opbergmeubel. Dhr.en Mevr. 
Eric L. Boving, Mortsel
Verzameling boeken uit de 17de-18de eeuw van de 
Volkshogeschool. Geschenk van vzw Fonds Maria-Elisabeth 
Belpaire
Handschrift ‘Brabants kookboek’ uit de late 17de eeuw. Geschenk 
van het Dotatiefonds voor boek en letteren, Antwerpen

• Red Star Line
Dankkaartje van huwelijk tussen Mr. & Mrs. James McDonald’s, 
Southampton, august 28th, 1902. Mevr. Elizabeth Myers
Remington typemachine behoorde toe aan Neuberg, Joseph. 
Mevr. Antoinette Reuter 
Ongebruikte bruine enveloppen ‘Cleaned & Disinfected by Red 
Star Line’. Mevr. Bauwers 
Twee boeken speelkaarten met rederijvlag van Red Star Line in 
groen kartonnen doosje. Dhr. Walter De Mulder 
Twee schoteltjes met Red Star Line logo. Dhr. Rene Dufraing 
Drie postkaarten met stereofoto: 1 handenarbeid haven van 
Antwerpen en 2 vertrek aan Rijnkaai. Dhr. Herman Van 
Goethem, Antwerpen
Zeemansboekje François Servotte Dhr. Karel Dooms
Speldjes, stickers, gedenkkaartjes van de United Belgian 
American Societies Detroit Mevr. Cheryl Heckla
Collectie historische postkaarten : 109 stuks (België), 36 stuks 
(Europa), 97 stuks (USA), 70 stuks (Canada), 36 stuks (Red 
Star Line) / beschreven en onbeschreven / ca. 1900-1940. Dhr. 
Adriaensens
Kopie van brief en foto van grootvader Louis Eyckmans 
(wielrenner die overtocht maakte met ‘S.S.Zeeland’). wenst 
anoniem te blijven
Fotoalbum van reis met de Belgenland (1924) door George E. 
Karcher, kadet. Dhr. Charles E. Karcher en Dhr. Eric G. Karcher
Herinnering aan wereldreis , een souvenir van mijn cruise in China 
en Japan van L. Kerschot met ‘S.S.Belgenland’ in januari 1930. 
Dhr. John Marchflower
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onderzoek: hErA, of hoe verspreid erfgoed virtueel en fysiek 
samenkomt

Het project Herenigd Erfgoed – Antwerpen (HERA) legt het verband tussen objecten en 
documenten die afkomstig zijn van of betrekking hebben op eenzelfde oorspron-
kelijk geografische Antwerpse context, maar die bewaard worden in verschillende 
stedelijke partnerinstellingen. Doel van dit project is een webapplicatie te creëren 
waarin alle gegevens worden gekoppeld.

Uitgangspunt zijn de oudheidkundige collecties van het Vleeshuis, en de geo-
grafische herkomst dient als selectiecriterium: alleen objecten en documenten 
in verband met de Burcht van Antwerpen komen in aanmerking. Op basis van 
literatuuronderzoek, collectieonderzoek, objectregistratie en de archeologische 
opgravingsplannen en -dossiers werd de ruimtelijke afbakening van het project 
uitgetekend.
Waarom focussen op de Burcht? Enerzijds vanwege zijn historisch belang als nu-
cleus waaruit de stad is gegroeid en anderzijds omdat de wijk zo goed als volledig 
is verdwenen. Er komt een beknopte algemene geschiedenis van de wijk en we fo-
cussen ook op diverse locaties in het Burchtgebied. Aan de geselecteerde locaties 
worden niet enkel de relevante objecten en documenten gekoppeld, maar ook de 
resultaten van het huizenonderzoek, literatuurverwijzingen en in een enkel geval 
een 3D-reconstructie. De gebruiker krijgt ook een overzicht van de Antwerpse 
stadsplattegronden van de 16de eeuw tot de 20ste eeuw die in het Museum Plan-
tin-Moretus | Prentenkabinet worden bewaard.

Dit project is een samenwerkingsverband van verschillende stedelijke diensten: 
het Felixarchief, de dienst voor Archeologie, de dienst voor Monumentenzorg en 
de Musea stad Antwerpen. Daarnaast genereert Herenigd erfgoed – Antwerpen ook 
onderzoek aan universiteiten en hogescholen. De samenwerkingsverbanden met 
de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (Artesishogeschool, Uni-
versiteit Antwerpen) en de Katholieke Universiteit Leuven leverden sinds 2008 
concrete onderzoeksresultaten op die op de webapplicatie van Herenigd erfgoed 
– Antwerpen een forum zullen vinden. Zo resulteerde in het academiejaar 2009-
2010 de samenwerking met Universiteit Antwerpen (prof. dr. Inge Bertels, depar-

tement Geschiedenis) in de masterscriptie van Jelena Dobbels: Aanzetten voor een 
stedelijk erfgoedbeleid. De afbraak van de Antwerpse Burcht als case-study voor de veranderende 
omgang met erfgoed. Vanuit het project werd materiaal (archiefdocumenten, objec-
ten) en feedback geleverd en Annemie De Vos was lector van de masterscriptie.

In 2010 werd Herenigd erfgoed – Antwerpen ook verwerkt tot een tentoonstellings-
project. In samenwerking met Museum Mayer van den Bergh en het Museum 
Plantin-Moretus | Prentenkabinet werd een presentatie uitgewerkt die getoond 
zal worden in Museum Mayer van den Bergh van 28 april tot 30 oktober 2011, 
aansluitend bij de opening van het MAS. Hiervoor werd het uitgangspunt van 
het project afgestemd op de figuur van Fritz Mayer van den Bergh, die rond zijn 
dertigste enkele stukken uit de Burcht verzamelde die mee aan de basis lagen van 
zijn collectie. Het Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet is de belangrijkste 
bruikleengever.

Annemie De Vos
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Plaatsing van halfmodellen en achterglasschilderijen uit de maritieme collectie in het depot Hessenhuis © Foto: geert geysen

Musea en Erfgoed Antwerpen werkten in 2010 mee aan 
volgende tentoonstellingen in binnen- en buitenland door het ter 
beschikking stellen van bruiklenen

 – Antwerpen
Museum Vleeshuis, ‘Klank van de Stad’ van 1 september 2006 tot 
1 september 2016 (4 wissels)
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
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. ‘Jos Leonard’ van 2 
oktober 2009 tot 17 januari 2010
Zilvermuseum Sterckshof. ‘Delheid 1828-1980. Van Michel tot 
Climax’ van 2 maart 2010 tot 13 juni 2010
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Langdurige bruikleen van 
2 maart 2010 tot 1 maart 2011
Modemuseum, ‘Zwart’, van 24 maart 2010 tot 8 augustus 2010 
Antwerpen, Fakkeltheater. ‘Hommage aan Jan Christiaens’ van 9 
april 2010 tot 9 mei 2010
Antwerpen, Provincie Antwerpen. ‘A Dog of Flanders’ van 30 
april 2010 tot 29 augustus 2010
Scaldiszaal van de Boerentoren (organisatie door Rockoxhuis), 
‘Ensor te gast!’ van 8 oktober 2010 tot 5 december 2010 
Museum Rockoxhuis. ‘Nicolaas Rockox (1560-1640), 450 jaar!’ 
van 14 december 2010 tot 27 maart 2011
Diamantmuseum, ‘Voor Eer & Glorie – Napoleon en de juwelen 
van het Keizerrijk’ van 1 oktober 2010 tot 31 december 2010 
Rubenianum, ‘David Teniers de Jongere 1610-1690’, van 7 
december 2010 tot 21 december 2010 

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

 – Bern (Zwitserland)
Musée des Beaux-Arts, ‘Vice et volupté. Les Sept Péchés capitaux 
de Dürer à Nauman’ van 15 oktober 2010 tot 20 februari 2011

 – Boechout
Theater Vooruit. ‘Hommage aan Jan Cockx’ van 1 oktober 2010 
tot 31 oktober 2010
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SMAK. ‘Plan d’Evasion’ Michel François van 9 oktober 2009 tot 
30 januari 2010
Het Huis van Alijn. ‘Dat is boks! Het leven in en om de boksring’ 
van 2 april 2010 tot 4 juli 2010
Gent, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. ‘Wij zijn goed 
aangekomen. Vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887-
1980)’ van 8 juli 2010 tot 5 september 2010
Gent, Design Museum (organisatie Het Huis van het Boek). ‘Plan-
tin Moretusprijzen 2010’ van 4 juni 2010 tot 12 september 2010

 – Hasselt
Het Stadsmus. ‘Alfons Jeurissen, schrijver van Limburgse verhalen’ 
van 13 maart 2010 tot 4 april 2010

 – Hemiksem
Sint-Bernardusabdij. ‘Emiel Creado’ van 11 september 2010 tot 
19 september 2010

 – Hoogstraten
Stedelijk museum Hoogstraten. Langdurige bruikleen voor per-
manente opstelling van 3 maart 2010 tot 3 maart 2015

 – Hoorn (Nederland)
Westfries Museum. ‘De Eenhoorn. Een mythe van wereldfor-
maat.’ van 12 december 2009 tot 28 februari 2010

 – Lier 
Stedelijk Museum Wuyts Van Campen en Baron Caroly. ‘Bernard 
Janssens’ van 23 april 2010 tot 27 juni 2010

 – Mechelen
Cultuurcentrum Mechelen. ‘Narcisse Tordoir’ van 11 december 
2009 tot 28 februari 2010

 – Namen
Service des Musées en Province de Namur. ‘Dialogue avec 
l’invisible’ van 16 oktober 2010 tot 16 januari 2011

 – New York (Verenigde Staten)
Rubin Museum of Art. ‘Victorious ones: Jain Images of Perfection’ 
van 18 september 2009 tot 26 februari 2010

 – Brugge
Bruggemuseum-Gezelle. ‘Van Ostaeijen en De bankroet jazz. 
Woord, klank, beeld.’ van 24 september 2010 tot 19 december 
2010

 – Brussel
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. ‘Symbolisme 
in België’ van 26 maart 2010 tot 27 juni 2010
Bibliotheca Wittockiana, ‘Henry Van de Velde en de Art nouveau 
boekband in België’, van 2 oktober 2010 tot 15 januari 2011
Erasmushuis, ‘Portretten van Erasmus, Holbein, Dürer, Metsys, 
Froben’, van 20 oktober 2010 tot 23 januari 2011 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis van België. ‘Sterven 
in de Middeleeuwen’ van 2 december 2010 tot 24 april 2011
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. Ontlening in 
functie van wetenschappelijk onderzoek van 1 juni 2010 tot 31 
mei 2011
vzw Museum van Europa ‘Europa /VS – 3 eeuwen betrekkingen 
tussen Europa en de Verenigde Staten’ van 15 oktober 2010 tot 
16 mei 

 – Den Haag (Nederland)
Mauritshuis. ‘Willem Van Haecht en de Antwerpse kunstkamers 
uit de 17de eeuw’ van 25 maart 2010 tot 27 juni 2010

 – Gaasbeek
Kasteel van Gaasbeek, ‘Drakengebroed!’, van 9 september 2010 
tot 7 november 2010 

 – Geel
vzw KOGEKA. ‘Tussen de mensen. De spraakmakende geschiede-
nis van de Geelse gezinsverpleging’ van 24 april 2010 tot 30 mei 
2010

 – Genk
Dienst Cultuur Stad Genk. ‘Genk door schildersogen’ van 22 
september 2010 tot 5 december 2010

 – Gent
Design museum. ‘Permanente opstelling Art Nouveau’ van 2 mei 
2008 tot 2 mei 2013
Kunsthal Sint-Pietersabdij. ‘De Chinese verleiding’ van 20 novem-
ber 2009 tot 25 april 2010

 – Parijs (Frankrijk)
Musée Jacquemart-André. ‘Rubens, Poussin et les peintres du 
XVIIe siècle’ van 24 september 2010 tot 24 januari 2011

 – Santander (Spanje)
Fundacion Marcelino. ‘Pablo Gargallo (1881-1934). Drawings’ 
van 25 maart 2010 tot 30 mei 2010

 – Sint-Amands
Verhaerenmuseum, ‘Henri Ramah – Emile Verhaeren: Les Vil-
lages illusoires’, van 6 maart 2010 tot 30 mei 2010 

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

De globale bezoekcijfers van de Musea en Erfgoed Antwerpen 
stegen in 2010 met 8% tegenover 2009.

•	 Bij de stedelijke musea deden de historische huizen (Museum 
Mayer van den Bergh, Rubenshuis/Rubenianum, Museum Plan-
tin-Moretus | Prentenkabinet, Museum Vleeshuis | Klank van de 
Stad) het in 2010 goed. Samen hadden ze 306.991 bezoekers, 
een stijging met 4,7%. Vooral de stijging in Museum Mayer van 
den Bergh met 31,3% springt in het oog.

•	 Middelheimmuseum had in 2010 geen tentoonstelling met de 
aantrekkingskracht van Chris Burden in 2009, maar blijft een 
van de meest bezochte musea van Antwerpen en Vlaanderen.

•	 Het literaire stadsfestival De Stad van Elsschot lokte 54.567 bezoe-
kers. De tentoonstelling en lezingen in het Letterenhuis en de Erf-
goedbibliotheek Hendrik Conscience zorgden er voor een stij-
ging van het aantal bezoekers, respectievelijk met 58,7% en 5,8%.

•	 In de aanloop naar de grote opening in 2011 ontving het MAS 
in zijn infocentrum en op diverse evenementen al 24.901 bezoekers.

•	 De Anselm Kiefer-tentoonstelling, een samenwerking van Musea 
stad Antwerpen, M HKA en KMSKA, was een schot in de roos. 
De tentoonstelling, die tot einde maart 2011 liep, trok in 2010 
meer dan 40.000 bezoekers.

•	 Erfgoeddag	 kreeg	 in	 2010	 35.000	
bezoekers (in 2009: 19.831). Het 
stormweer op 7 augustus was een 
belangrijke spelbreker bij de Muse-
umnacht. De opkomst was dan ook 
wat lager dan in 2009.

Het aantal unieke bezoekers van de museumwebsites steeg in 2010 
significant van 73.325 naar 159.087.

MuSEuM/ErFgoEdInSTEllIng 2009 2010

hISTorISChE huIzEn

MUSEUM MAyER VAN DEN BERgH 18.326 24.069

RUBENSHUiS/RUBENiANUM 154.970 157.658

MUSEUM PLANTiN-MORETUS | PRENTENKABiNET 76.540 79.140

MUSEUM VLEESHUiS | KLANK VAN DE STAD 43.437 46.124

ToTAAl 293.273 306.991

hEdEndAAgSE bEEldEndE kunST   

MiDDELHEiMMUSEUM -
iNCLUSiEF MiDDELHEiMPRODUCTiES

178.528
159.789

ToTAAl 178.528 159.789

boEk & lETTErEn   

LETTERENHUiS 12.993 20.625

ERFgOEDBiBLiOTHEEK HENDRiK CONSCiENCE 20.409 21.586

BOEKENSTAD 10.640 39.766

ToTAAl 44.042 81.977

STAd & wErEld   

MAS iNFOCENTRUM EN EVENEMENTEN 13.197 24.901

MAS | NATiONAAL SCHEEPVAARTMUSEUM
(ENKEL MARiTiEM PARK)

29.024 34.965

BROUwERSHUiS 100 266

RED STAR LiNE (iN 2009 iNCLUSiEF USA) 5.986 2.020

ToTAAl 48.307 62.152

EIndToTAAl 574.049 610.909

De staD van elsschot (letterenhuis, 
erfGoeDbibliotheek, boekenstaD)

 
54.567

ERFgOEDDAg 19.831 15.000

MUSEUMNACHT 29.583 24.840

onlInE: AAnTAl unIEkE bEzoEkErS oP 
MuSEuMwEbSITES

73.325 159.087

–
PublIEkSbElEId
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Evenementen: nieuwe samenwerking

Musea en Erfgoed Antwerpen en Prospekta Info Cultuur hebben in 2010 de han-
den in elkaar geslagen en werken vanaf nu samen voor een aantal overkoepelende 
projecten. Info Cultuur brengt twee keer per jaar een expobrochure uit met een 
uitvoerig overzicht van alle tentoonstellingen in die periode en neemt de coördi-
natie van Erfgoeddag en Museumnacht op zich. Op basis van goed overleg en een 
intense samenwerking realiseerde het in 2010 met succes twee mooie evenemen-
ten die een groot publiek blijven aantrekken. 

 – Erfgoeddag
Op zondag 25 april 2010 werd voor de tiende maal in Vlaanderen Erfgoeddag 
georganiseerd, deze keer met het thema ‘Fake?’. In Antwerpen namen in totaal 36 
culturele organisaties (stedelijke, provinciale, Vlaamse musea en privéorganisa-
ties) deel aan dit evenement. Alle deelnemers boden gratis toegang en organiseer-
den bovendien extra activiteiten, zoals rondleidingen, lezingen en workshops. De 
balie van Antwerpen Toerisme & Congres deed dienst als centraal informatiepunt.
Aantal bezoekers: 35.000

 – Museumnacht
Op 7 augustus kon je ’s nachts rondsluipen in de musea in Antwerpen. Het pu-
bliek kon de vaste collecties bezichtigen en de musea pakten uit met tal van ex-
tra’s rond het thema ‘Reizen’: vertellingen, een fotoshoot, film, muziek-, zang- en 
dansoptredens, gezellige zomerbars, miniconcerten en performances. Nieuw wa-
ren een voorverkoop van tickets, fietsverhuur en een intense samenwerking met 
AmuseeVous die een jongerentour hadden uitgedacht. Dat de bezoeker met zijn 
polsbandje tot eind 2010 gratis toegang kreeg in de musea was de kers op de taart!
Aantal bezoekers: 24.840

Communicatie: vast aanbod, vernieuwing, groei

De stedelijke musea realiseerden in 2010 boeiende tentoonstellingsprojecten. Pu-
blieksbeleid stond in voor de communicatiecampagnes, in nauwe samenwerking 
met de museumteams en vele andere partners. De samenwerking resulteerde in 
communicatiecampagnes met een breder draagvlak en een sterkere impact. Zo 
kreeg de Elsschot-campagne enorme tentakels. Vele partners pikten de campagne 
op en speelden erop in. Elsschot is hierdoor een boegbeeld van de stad geworden, 
ook voor de volgende jaren. De samenwerking van drie belangrijke Antwerpse 
museumspelers resulteerde in de Kiefer-tentoonstelling. Publieksbeleid coördi-
neerde de communicatiecampagne en voerde ze uit. Daarnaast bracht de dienst 
ook tentoonstellingen in het Middelheimmuseum, Museum Mayer van den Bergh 
en Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet bij het juiste publiek. De ruime aan-
dacht van pers en publiek was opmerkelijk.

Ook de buzz rond de nieuwe musea prikkelt de verwachtingen. De grote interesse 
bij de oplevering van het MAS in mei 2010, één jaar voor opening, was alvast veel-
belovend. De voorbereidingen van de grote openingscampagne kwamen in 2010 
op kruissnelheid. Ook het verhaal van Red Star Line | People on the Move raakt 
bij velen al een gevoelige snaar. In 2010 begonnen we, samen met het Red Star 
Line-team, Toerisme Antwerpen en de dienst Marketing en Communicatie van 
de stad, met de uitbouw van het marketingplan. Het rijke en gevarieerde aanbod 
van alle stedelijke musea optimaal in contact brengen met het juiste publiek is voor 
Publieksbeleid een blijvende uitdaging.

De toekomst is digitaal. Daar willen we als musea optimaal op inspelen. E-com-
municatie (hieronder een apart hoofdstuk) was ook in 2010 een belangrijk aan-
dachtspunt. Naast de verdere uitbouw van de museumwebsites werden online 
acties uitgewerkt in het kader van de campagnes en de communicatie van het per-
manente aanbod. 
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 – Grote spelers, grote kunst
Drie belangrijke museumspelers in Antwerpen – Musea stad Antwerpen, KMS-
KA en M HKA – werken sinds 2010 samen om spraakmakende tentoonstellingen 
naar Antwerpen te brengen. Vanaf 23 oktober waren in het lege KMSKA werken 
van hedendaagse kunstenaar Anselm Kiefer te bewonderen. Deze tentoonstel-
ling kwam er na de succesvolle gezamenlijke tentoonstelling A Story of the Image in 
Shanghai en Singapore in 2009.  
De communicatie voor de tentoonstelling van Anselm Kiefer werd gecoördineerd 
en uitgevoerd door de dienst Publieksbeleid van Musea en Erfgoed Antwerpen. 
We mogen gezien de bezoekcijfers spreken van een groot succes.

De drie partners zetten hun samenwerking structureel verder. In 2011 staan twee 
spraakmakende tentoonstellingen op stapel: Musea in de 21ste eeuw - Ideeën Projecten 
Gebouwen toont 29 architectuurprojecten en Meesterwerken in het MAS. Vijf eeuwen 
beeld in Antwerpen wordt de openingstentoonstelling van het MAS.

 – Permanente communicatie
• Programmabrochures
Voor het Letterenhuis, Middelheimmuseum en Museum Plantin-Moretus | Pren-
tenkabinet werden programmabrochures ontwikkeld. Ze bieden een halfjaarlijks 
of jaarlijks overzicht van alle activiteiten, evenementen en de publiekswerking. 
Voor elke instelling werd een eigen concept gekozen, dat de sfeer van het museum 
weerspiegelt: Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet werkt met een boekje, 
Middelheimmuseum kreeg een sobere vormgeving en het Letterenhuis speelt met 
zijn uitgebreide beeldarchief.

• Brochures rondleidingen
Museum Mayer van den Bergh biedt de bezoekers een overzicht van de rondlei-
dingen in het museum. Halfjaarlijks verschijnt er een folder met het aanbod voor 
individuen, en groepen krijgen de brochure jaarlijks in de bus.

• Brochures aanbod scholen
Alle stedelijke musea samen bieden een overzicht van specifieke workshops die 
ingericht worden voor schoolgroepen. We bieden twee brochures aan: een voor 
het kleuter- en lager onderwijs, een voor het secundair onderwijs.

• Museumfolder
In 2010 werd voor Middelheimmuseum een nieuwe algemene museumfolder ont-
wikkeld. De folder is in de nieuwe, sobere stijl opgemaakt en prikkelt de lezer die 
het museum niet kent tot een bezoek: de vaste collectie, de tentoonstellingen, het 
park, het uitgebreide pakket extra’s...: het wordt er allemaal in voorgesteld.

 – Kinderen en gezinnen
• Vakantieateliers
Tijdens de schoolvakanties bieden verschillende musea creatieve ateliers aan voor 
kinderen tussen vijf en twaalf jaar. Jaarlijks worden twee flyers en een brochure ge-
maakt, met daarin het aanbod van alle Antwerpse musea (niet enkel de stedelijke).
De producten die we hieronder vermelden, worden vormgegeven volgens hetzelf-
de concept: in twee kleuren en met grote illustraties. Hetzelfde figuurtje komt op 
alle communicatie voor kinderen terug.

Cover programmaboekje 2010 Museum 
Plantin-Moretus/Prentenkabinet

Cover brochure rondleidingen voor groepen 
in Museum Mayer van den Bergh
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•	 De flyer met het programma voor de krokus- en paasvakantie werd op 4000 
exemplaren verspreid. Er werden in totaal 51 ateliers ingericht. Bezettings-
graad: 72,23%.

•	 Omdat het programma voor de zomervakantie heel uitgebreid is, brachten we 
een brochure uit op 15.000 exemplaren. Er werden in totaal 103 ateliers inge-
richt. Bezettingsgraad: 68,23%.

•	 Voor de ateliers tijdens de herfst- en kerstvakantie werkten we opnieuw met 
een flyer op 4000 exemplaren. Er werden 50 ateliers ingericht. Bezettings-
graad: 72,02%.

•	 Daarnaast ontwikkelden we als promotieartikels nog een schoudertas en een 
stickervel.

• Sinterklaasfeest
Op 5 december stonden de deuren van museum Vleeshuis | Klank van de Stad 
open om tientallen kinderen en hun familieleden te verwelkomen. De kinderen 
hadden hun schoen in het museum gezet, samen met een brief voor de Sint. Het 
jonge publiek kon op een zeer laagdrempelige manier kennismaken met het mu-
seum en de collectie. Ze verkenden het museum, op zoek naar hun schoen waar 
een cadeau bij zat. Daarnaast genoten ze van verhalen en optredens, en konden ze 
zelf een instrument maken in het atelier.
Er waren die dag ca. 850 bezoekers. Opvallend: de culturele en sociale achter-
grond van het publiek was divers.

• Gezinsaanbod
Voor kinderen en gezinnen maakte Publieksbeleid een flyer met het specifieke aan-
bod: algemene informatie over de ateliers tijdens de schoolvakanties, kijk- en doe-
blaadjes in het museum, de multimediatour in Museum Vleeshuis | Klank van de 
Stad, Muzzzé in Middelheimmuseum, een groepsbezoek aan het museum... Deze 
flyer wordt verspreid tijdens activiteiten waar kinderen en gezinnen aanwezig zijn.

Cover brochure aanbod scholen – kleuter- en lager onderwijs

Cover krantje aanbod ateliers in de Antwerpse musea tijdens de zomervakantie
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 – Beurzen
• Staat van de Stad
Het bedrijf Marketing en Communicatie organiseerde op 24 januari 2010 De staat 
van de Stad, een dag waarop het stadsbestuur het middenveld wil danken voor zijn 
inzet. Publieksbeleid vertegenwoordigde de stedelijke musea en erfgoedinstellin-
gen. Er was onder meer aandacht voor het MAS en De Stad van Elsschot.

• Cultuurnacht
Op zaterdag 6 februari 2010 nam Publiekbeleid deel aan de cultuurnacht in het 
Provinciehuis, waarop het grote publiek kon kennismaken met het culturele aan-
bod. Nieuw voor deze editie was dat het om een mobiele infomarkt ging, zodat we 
zelf actief de bezoekers konden informeren. 

• Cultuurmarkt
De Cultuurmarkt vond plaats op zondag 29 augustus 2010. Op deze editie zette 
Musea en Erfgoed Antwerpen de diversiteit van de instellingen in de verf: er is 
voor elk wat wils. Om enkele grotere projecten toe te lichten organiseerde Musea 
en Erfgoed Antwerpen een ‘rad van fortuin’. Hoofdprijs was een waardebon voor 
de museumshop van het Rubenshuis. Kinderen konden een hoedje knutselen voor 
het Grote Gekke Letterfeest dat de zondag daarop in Museum Plantin-Moretus | 
Prentenkabinet georganiseerd werd.

• Doelgroepenbeurs Atlas
Op donderdagavond 30 september was er een doelgroepenbeurs in Atlas. De focus 
lag op verschillende minderheden (senioren, allochtonen, holebi’s, gehandicap-
ten…) en op het aanbod van de stedelijke musea voor hen. De opkomst was niet 
erg groot. 

• Zenith
Zenith is een beurs voor de actieve 50+’er, georganiseerd door Plus Magazine. Van 
16 tot 20 november 2010 vertegenwoordigden we er de musea. Aangezien de 
beurs ook een Franstalig publiek aantrekt, ontwikkelde Musea en Erfgoed Ant-
werpen een tweetalige folder waarin alle stedelijke musea en instellingen op een 
heel praktische manier gepromoot worden.informatiebord Sinterklaasfeest in Museum Vleeshuis | Klank van de Stad
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E-communicatie: een goed jaar

 – Websites
In 2009 startte Publieksbeleid met het online zetten van de vernieuwde museum-
websites. Vijf van de negen sites werden dat jaar gelanceerd: 
•	 www.letterenhuis.be
•	 www.consciencebibliotheek.be
•	 www.redstarline.be 
•	 www.middelheimmuseum.be
•	 www.rubenshuis.be

In 2010 gingen we op dat elan verder en kwamen er nog twee websites bij:
•	 www.museumplantinmoretus.be
•	 www.mas.be
Er werd gestart met de voorbereidingen van de website voor Museum Mayer van 
den Bergh.

 – Realisaties 2010: een selectie
2010 stond in het teken van twee grote evenementen: het literaire en culturele 
stadsfestival De Stad van Elsschot en de Vooruit MAS!-campagne. Publieksbeleid 
leverde vanuit e-communicatie ook ondersteuning voor verschillende projecten in 
het Middelheimmuseum en het MAS. We lichten er hier enkele uit: Sculpturized!, 
Nieuwe Monumenten en MAS in Jonge Handen.

• De Stad van Elsschot
De website www.destadvanelsschot.be, opgestart eind 2009, werd in 2010 ver-
der uitgebouwd met evenementen zoals tentoonstellingen, een openingsfestival, 
lezingen, films, wandelingen, rondleidingen… Voor veel activiteiten kon het 
publiek online tickets kopen. Filmpjes, foto’s en een radiospot konden via de site 
bekeken/beluisterd worden. 

Op de Facebookpagina van Elsschot postte de auteur regelmatig laatste nieuwtjes 
over zijn stadsfestival.

MAS website

• Vooruit MAS!
Precies een jaar voor de opening zette het MAS één maand lang de deuren open 
voor het grote publiek. De website www.mas.be bulkte van de evenementen: films, 
rondleidingen, lezingen, concerten, een tentoonstelling in het MAS-infopunt. 
Via de Facebookpagina kregen de activiteiten nog een extra boost. Na de Vooruit 
MAS!-campagne lanceerden we de definitieve Facebookpagina van het MAS. We-
kelijks bespreken we mogelijke onderwerpen en leggen we een agenda vast.
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• Sculpturized! Mix your media
E-communicatie speelde een belangrijke rol bij twee projecten in het Middelheim-
museum. Het museum lanceerde in april Sculpturized! Met muziek, video, fotogra-
fie, mixed media en grafische vormgeving gaven negentien jongeren hun interpre-
tatie bij veertien beelden in het museum. Zo creëerden ze voor andere jongeren 
een multimedia beeldentour op een handcomputer.
De creaties van de jongeren (filmpjes, muziekfragmenten en foto’s) kregen via 
Flickr en YouTube een vaste plaats op www.middelheimmuseum.be. Het originele 
werk wordt op de website steeds naast de creatie van de jongeren geplaatst. Zo kan 
de bezoeker zelf de vergelijking maken.
Van op de site kan iedereen die dat wil de rondleiding ook downloaden op z’n ei-
gen toestel. Naar aanleiding van de officiële inhuldiging plaatsten we ook een com-
ment box op de website.

• Nieuwe Monumenten
Voor zijn zomertentoonstelling nodigde het Middelheimmuseum dertien kun-
stenaars uit om na te denken over de relevantie van het monument in onze tijd. 
De dertien nieuwe monumenten werden geplaatst op verschillende locaties in het 
beeldenpark. Om de tentoonstelling op een andere manier aan te kondigen, werd 
elke kunstenaar in een filmpje kort voorgesteld in zijn/haar atelier en vertelde hij/
zij het idee achter zijn/haar werk. Dertien weken lang werd op YouTube, Face-
book en website een andere kunstenaar in het daglicht gezet. De reeks begon met 
een compilatiefilmpje van de dertien kunstenaars die aan de tentoonstelling deel-
namen. De filmpjes waren goed voor zowat 5700 views.

• MAS in Jonge Handen
Een tachtigtal jongeren gingen in 2010 inventief en fantasierijk aan de slag rond 
het thema ‘over de grenzen heen’. Met behulp van grafische vormgeving, fotogra-
fie, houtbewerking, mixed media, geluid, projectie, lino en nog veel meer maakten 
ze hun eigen creaties voor de vitrines in de MAS-boulevard. Het (unieke!) resultaat 
blijft één jaar hangen en is vanaf de opening te bewonderen door alle bezoekers.

Voor het zover was, werden enthousiaste jongeren gezocht. Er werd een oproep 
gedaan via sociale media:
•	 Facebook-pagina MAS in Jonge Handen (doelgroep 18-25 jaar) 
•	 Netlog-pagina MAS in Jonge Handen (doelgroep 15-18 jaar)

Daarnaast bundelde Publieksbeleid alle info op www.masinjongehanden.be. Op 
deze pagina stond ook een comment box waar jongeren hun ideeën kwijt konden.

 – Bezoekcijfers websites
Letterenhuis (online december 2008)
•	 Aantal bezoeken: 23.215 (ter vergelijking: 18.551 vorig jaar)
•	 Aantal unieke bezoeken: 16.069 (ter vergelijking: 13.254 vorig jaar)

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (online 8 februari 2009)
•	 Aantal bezoeken: 29.737 (ter vergelijking: 14.927 vorig jaar)
•	 Aantal unieke bezoeken: 17.131 (ter vergelijking: 9.000 vorig jaar)

Middelheimmuseum Sculpturized.
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Red Star Line (online 20 februari 2009)
•	 Aantal bezoeken: 17.251 (ter vergelijking: 6.364 vorig jaar)
•	 Aantal unieke bezoeken: 12.780 (ter vergelijking: 5.241 vorig jaar)

Middelheimmuseum (online 13 maart 2009)
•	 Aantal bezoeken: 39.190 (ter vergelijking: 27.248 vorig jaar)
•	 Aantal unieke bezoeken: 26.631 (ter vergelijking: 21.353 vorig jaar)

Rubenshuis (online 20 april 2009)
•	 Aantal bezoeken: 47.954 (ter vergelijking: 25.153 vorig jaar)
•	 Aantal unieke bezoeken: 36.462 (ter vergelijking: 20.554 vorig jaar)

Museum Plantin-Moretus (online op 15 februari 2010)
•	 Aantal bezoeken: 26.644
•	 Aantal unieke bezoeken: 20.025

MAS | Museum aan de Stroom (online op 30 april 2010)
•	 Aantal bezoeken: 52.720
•	 Aantal unieke bezoeken: 34.082

De Stad van Elsschot (online op 31 oktober 2009)
•	 Aantal bezoeken: 18.664 (ter vergelijking: 1.246 vorig jaar)
•	 Aantal unieke bezoeken: 12.638 (ter vergelijking: 967 vorig jaar)

 – Nog meer cijfers
• Erfgoednieuws
We verstuurden in 2010 twaalf nieuwsbrieven en zeven nieuwsflashes waarin we 
overkoepelende en/of grote evenementen zoals de museumateliers, het openings-
festival voor Elsschot… in de kijker zetten.
Aantal abonnees: 12.283.Mas in Jonge Handen facebook
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• Facebook: musea
•	 Letterenhuis: 1.603 fans
•	 Middelheimmuseum: 1.285 fans
•	 MAS | Museum aan de Stroom: 1.056 fans
•	 Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience: 363 fans
•	 Red Star Line: 123 fans
•	 Museum Plantin-Moretus: 59 fans (opgestart eind december 2010)

• Facebook: evenementen / projecten
•	 HABITAT: 348 fans
•	 Entree>Exit: 317 fans
•	 Elsschot: 632 fans
•	 MAS in Jonge Handen: 316 fans

• Netlog
• MAS in Jonge Handen (www.netlog.com/masinjongehanden): 336 vrienden 

 – Opmerkelijk
In 2010 telden de museumwebsites 223.393 bezoeken (in vergelijking met 
97.354 vorig jaar), en 159.087 unieke bezoekers, van wie: 
165.001 nieuwe bezoekers (in vergelijking met 73.018 vorig jaar)
58.393 terugkerende bezoekers (in vergelijking met 24.336 vorig jaar)

De museumwebsites waren in 2010 goed voor zowat 1.953.665 paginaweergaves 
(837.903 vorig jaar). De populairste zoekwoorden zijn ‘Rubenshuis’ en ‘MAS’.

Musea Flickr
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uit de pers: lokaal, nationaal en internationaal

Musea en Erfgoed Antwerpen haalde in 2010 vaak nationale en internationale 
media. Vooral de oplevering van het MAS | Museum aan de Stroom en De Stad van 
Elsschot kregen veel persaandacht. Ook de tentoonstellingen Jan I Moretus in Mu-
seum Plantin-Moretus | Prentenkabinet, Nieuwe Monumenten in het Middelheim-
museum en over het Mirafloresretabel van Juan de Flandes in Museum Mayer van 
den Bergh waren veelbeschreven en -besproken momenten.

 – Oplevering MAS | Museum aan de Stroom – 17 mei 2010
De officiële oplevering van het MAS | Museum aan de Stroom ging gepaard met 
een persconferentie, precies één jaar voor de opening. Daar kreeg de (inter)natio-
nale pers een uiteenzetting van Willem Jan Neutelings over de architectuur van 
het gebouw. Tom Hautekiet en Tom Lanoye gaven toelichting bij de medaillons 
die de rode steen in het gebouw sieren, Luc Tuymans belichtte zijn mozaïek Dead 
Skull op het museumplein en tweesterrenchef Viki Geunes gaf tekst en uitleg bij 
zijn beslissing om z’n restaurant ’t Zilte naar het MAS te verhuizen.
Het persmoment kreeg aandacht in het VRT Nieuws, ATV Nieuws, Exqi Culture 
TV, op Radio 1 en Radio 2 en leverde mooie persartikels op:
•	 De Morgen: MAS moet toren vol verhalen worden – 18.05
•	 Het Nieuwsblad: MAS licht jaar voor opening een tipje van de sluier – 18.05
•	 De Standaard: Even kijken in het MAS – 18.05
•	 La Libre Belgique: Une nouvelle tour brille sur Anvers – 18.05
•	 De Tijd : Tweesterrenrestaurant ‘t Zilte verhuist naar het MAS – 18.05
•	 Gazet Van Antwerpen: Tel mee af naar het MAS – 18.05
•	 De Volkskrant (NL): Sierlijke kolos uithangbord Antwerpen – 19.05
•	 Grenz-Echo: Antwerpen öffnet in Etappen sein neues Museum am Strom – 

22.05
•	 Architectenkrant: MAS nieuw baken voor Antwerpen – 01.06
•	 Business Destination (UK): Fashion and Frites – 01.08
•	 Mark (UK/NL): A new house for many residents – 01.08

MAS © Foto: Sarah Blee



P 50

2010
Jaarboek

 – De Stad van Elsschot - Literair stadsfestival in Antwerpen (29.05-31.10)
Gedurende vijf maanden was Antwerpen in de ban van Elsschot. Dat stond vaak 
letterlijk te lezen in de koppen van de talloze artikels die verschenen rond de acti-
viteiten van het veelzijdige festival. Meer dan 300 artikels in de geschreven pers, 
12 tv-uitzendingen en een tiental radioreportages lokten mensen naar Antwerpen 
die Elsschot (beter) wilden leren kennen. Ook bij onze noorderburen was er uitge-
breide media-aandacht rond de schrijver.
•	 De Morgen: Antwerpen wordt vijf maanden lang De Stad van Elsschot – 13.04
•	 Radio 1 Mezzo – Met Willem Elsschot in de caravan – 27.05
•	 Artsenkrant: Zot van Elsschot – 28.05
•	 De Tijd: Snuisteren in de archieven van Elsschot – 28.05
•	 VPRO gids (NL): Belgen zien geen been in weer een Elsschotjaar – 29.05
•	 VRT Eén journaal – Willem Elsschot tentoonstelling – 31.05
•	 De Telegraaf (NL): Hommage aan Elsschot – 03.06
•	 NRC Handelsblad (NL): De kardinaal was alles wat Elsschot niet was – 04.06
•	 Zone 03: Zonder gene of schroom Dwaallichtheater – 01.07
•	 Nederlands Dagblad (NL): Na vijf uur ging hij brieven posten – 02.07
•	 Trouw (NL): Koop het bed van Willem Elsschot – 09.08
•	 www.depapierenman.be: 50.000 bezoekers voor de Stad van Elsschot – 28.10

 – Eerstesteenlegging Red Star Line Museum – 28 juni 2010
Ook de start van de restauratiewerken van het Red Star Line Museum op 28 juni 
2010, in aanwezigheid van de Amerikaanse ambassadeur Howard Gutman en 
Vlaams minister Geert Bourgeois, was een hoogtepunt in het persjaar. De samen-
werking met het Tourist Office for Flanders in New York leverde een mooi artikel 
op in The Wall Street Journal maar ook de nationale pers was enthousiast:
•	 The Wall Street Journal (US): First stop on the Journey to Ellis Island – 25.06
•	 De Morgen: Eerste steen Red Star Line-memoriaal gelegd – 29.06
•	 De Standaard: Red Star Line komt weer tot leven – 29.06
•	 Gazet Van Antwerpen: Columbus ontdekte Amerika, Red Star Line bouwde 

het – 29.06
•	 Joods Actueel: Eerstesteenlegging Red Star Line – 01.07
•	 Trends Tendances: American Dream – 15.07
•	 Radio 1: interview met Mandy Nauwelaerts – 28.06
•	 ATV Nieuws: verbouwingswerken Red Star Line – 28.06

Elsschot © Erven en het Letterenhuis
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 – Nieuwe Monumenten – Middelheimmuseum (23.05-19.09)
De zomertentoonstelling in het Middelheimmuseum besteedde in 2010 aandacht 
aan Belgische hedendaagse kunstenaars: Jan De Cock, Johan Muyle, Caroline 
Coolen, Nadia Naveau, Kendell Geers en anderen gaven met hun kunstwerk een 
antwoord op de vraag: ‘Zijn monumenten vandaag de dag nog relevant?’ Dat le-
verde heel uiteenlopende kunstwerken op én veel aandacht in de pers:
•	 Het Nieuwsblad: Middelheim presenteert ‘nieuwe monumenten’ – 21.05
•	 De Morgen: Monumenten van de 21ste eeuw in Middelheim – 21.05
•	 VRT Nieuws 19u: Zomertentoonstelling Middelheim – 21.05
•	 Radio 1 Mezzo: Nieuwe Monumenten voor Middelheim – 24.05
•	 ARTE Belgique: Nouveaux Monuments
•	 De Huisarts: Moeten er nog monumenten zijn – 17.06
•	 La Libre Belgique: Du monument à la sculpture – 07.07
•	 ATV Boulevard : Nieuwe Monumenten – 28.05

 – Juan de Flandes en het Mirafloresretabel. Gesignaleerd en Opgespoord –  
Museum Mayer van den Bergh (11.09-7.11)

De tentoonstelling rond het teruggevonden zijpaneel van het Mirafloresretabel en 
de restauratie lokten veel belangstelling in de media. Bladen als OKV, Staalkaart 
en Knack publiceerden er uitvoerige reportages over. In de dagbladen stond de 
expo steevast in de wekelijkse cultuuragenda’s.
•	 La Libre Belgique: Le retable retrouvé de Juan de Flandes – 08.09
•	 www.kunsthart.org: Het Mirafloresretabel van Juan de Flandes - 09.09
•	 Kerk en Leven: Johannes’ verhaal opnieuw volledig – 15.09
•	 Het Laatste Nieuws: Knappe expo in Museum Mayer van den Bergh – 14.10
•	 Tertio: Meesterlijke retabelpanelen onthullen hun geheimen – 20.10

 – Anselm Kiefer – Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (23.10.2010 – 
27.03.2011)

De gezamenlijke tentoonstelling van drie grote museumspelers in Antwerpen 
(Musea stad Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en M HKA) 
met werk van de Duitse hedendaagse kunstenaar Anselm Kiefer bleek bij pers en 
publiek een instant succes. De tentoonstelling lokte in 2010 al meer dan 40.000 
bezoekers en werd daarom tot eind maart 2011 verlengd. 

De persreis naar het atelier van Kiefer in Croissy-Beaubourg, met een gezelschap 
van 7 nationale journalisten (+ 1 Nederlandse en 1 Franse) en een geslaagde pers-
conferentie resulteerden in ruime en positieve persaandacht:
•	 La Libre Belgique: L’atelier XXL d’Anselm Kiefer – 25.09
•	 De Morgen: Ik wantrouw Duitsland nog altijd – 27.09
•	 De Standaard: Op bezoek in atelier Anselm Kiefer – 16.10
•	 Gazet Van Antwerpen: Groot, groter, grootst – 21.10
•	 Le Soir: Dans l’antre d’Anselm Kiefer – 21.10
•	 (H)Art: Geen kunst zonder mythe – 21.10
•	 NRC Handelsblad (NL): Spelen met vernietiging – 22.10
•	 Le Vif: Dans les cendres de la mémoire – 19.11
•	 VRT Nieuws 19u: Anselm Kiefer – 21.10
•	 ATV Nieuws: Anselm Kiefer – 22.10
•	 VRT Canvas Cobra TV: Anselm Kiefer – 24.10
•	 Klara: De keuze van Blondeel – 25.09.2010

 – Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij – Museum Plantin-Moretus 
| Prentenkabinet (16.10.2010 – 16.01.2011)

Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet overtuigde uiteenlopende media met 
deze bijzondere tentoonstelling over de strijd rond de nalatenschap van Christof-
fel Plantijn. Behalve de gerenommeerde kunstpers vonden ook verschillende po-
pulaire bladen de expo het vermelden waard.
•	 Het Spoor: Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij – 01.10
•	 Het Nieuwsblad: Expo over de geschiedenis van drukkerij Plantijn – 16.10
•	 www.cobra.be: Jan Moretus – 19.10
•	 Blikopener: Van hulpje tot meesterdrukker – 01.11

Philippe Barbaix, Laurence De Bolle, Nadia De Vree, Nadine Plehiers en Karen Vandenberghe
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Onderzoek, een grote tentoonstelling met verdiepende randactivi-
teiten, presentaties uit de vaste collectie en een kinderfeest: naast de 
reguliere werking, met alweer meer bezoekers, sprongen deze acti-
viteiten er in 2010 uit in Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet.

het onderzoeksproject TorAd
Het Typografisch ornamenten repertorium van Antwerpse drukken (TORAD) 
ging in 2010 zijn derde en laatste fase in. Doel van dit project is 
een digitaal raadpleegbaar instrument te maken van ornamenten 
en initialen in oude Antwerpse drukken. Op basis daarvan kunnen 
onbekende drukken aan welbepaalde drukkers toegeschreven wor-
den. Na de Antwerpse drukken van het Museum Plantin-Moretus 
| Prentenkabinet werd ook de collectie van de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience onderzocht. De resultaten daarvan worden 
verwerkt en opgenomen in een database.

Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij 
(16.10.2010 – 16.01.2011)
Deze tentoonstelling naar aanleiding van de 400ste sterfdag van Jan 
I Moretus liet zien hoe hij het levenswerk van Christoffel Plantijn 
veiligstelde. Jan I Moretus was verwikkeld in een felle concurrentie-
strijd: niet alleen wilden de andere erfgenamen een rol spelen in de 
winstgevende Officina Plantiniana, maar ook andere drukkers pro-
beerden een deel van de koek in te pikken. Dit verhaal heeft alle ingrediënten van een spannende bedrijfsthriller, met intri-

ges, spionage, rechtszaken en geslepen lobbyisten in geheime achterkamertjes. 
Allerhande randactiviteiten voor diverse doelgroepen (een wetenschappelijk sym-
posium, dubbellezingen waarin een facet van de Officina Plantiniana naast een he-
dendaags equivalent werd geplaatst, rondleidingen, ateliers voor volwassenen en 
kinderen, een concert en een 16de-eeuwse kookworkshop) bezorgden het project 
nog meer diepgang en animo.

–
MuSEuM PlAnTIn-MorETuS |
PrEnTEnkAbInET

Peter Paul Rubens, Jan i Moretus, 1612-1616 © Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet, Antwerpen
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Presentaties
Er zijn de grote tentoonstellingen, maar daarnaast wil het museum voortaan de 
schijnwerpers ook speciaal richten op facetten van de eigen, zeer omvangrijke col-
lecties. In dit eerste jaar bracht het huis drie presentaties:

 – Authentiek? (05.03 – 30.05)
Dit project liep in het kader van Erfgoeddag en het thema ‘Fake?’. De collecties 
van Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet laten ruimte voor allerlei nuances 
in het antwoord op de vraag wat authentiek is en wat een kopie. Bezoekers konden 
aan de hand van voorbeelden uitmaken wat de waarde van een (re)productie was.

 – Jan Vanriet, De Groet (25.06 – 19.09)
Eind 2008 verwierf het Prentenkabinet De Groet, een reeks van 14 aquarellen en 
tekeningen van Jan Vanriet (1948). In 2010 nodigde het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen Vanriet uit om in het museum een parcours uit te 
zetten, een uitgelezen moment om aan de hand van de reeks De Groet en stukken 
uit het bezit van de kunstenaar een ander boeiend facet van Jan Vanriet te tonen: 
tekeningen en prenten. 

 – Vingeroefeningen (05.03 – 30.05)
Het museum biedt graag een podium aan jong talent. Studenten van de Artesis 
Hogeschool (afdeling Koninklijke Academie - Grafisch Ontwerp) werkten op 
vraag van de Musea stad Antwerpen als vingeroefening een eigenzinnig en verras-
send aanbod uit voor de museumwinkels. 

gglF
In september vond de tweede editie plaats van het Grote Gekke Letterfeest, nu 
over het thema ‘Papier’. De kinderen konden een gekke hoed van papier maken en 
een boekenlegger.

Museumshop
Het museum werd uitgebreid met een nieuwe museumshop. Hierover leest u meer 
op pagina 17.

Anaïs Lebreton

Bezoekcijfer: 79.140

Affiche presentatie grote gekke Letterfeest © Foto: Sven van Baarle

Museumwinkel Museum Plantin Moretus © Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet, Antwerpen
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rubenshuis
Het Rubenshuis heeft een succesvol jaar achter de rug. De collectie 
werd uitgebreid en versterkt met vijf nieuwe aanwinsten en er von-
den diverse evenementen plaats.

 – Nieuwe aanwinsten
Het Rubenshuis richt zich in zijn aanwinstenbeleid steeds vaker op 
langdurige bruiklenen uit particuliere en openbare collecties in bin-
nen- en buitenland, een mooi alternatief in een tijd waarin de enorme 
prijsstijgingen op de kunstmarkt een actief aankoopbeleid erg moeilijk 
maken.

 – Vier langdurige bruiklenen
Op 8 juni werden vier aanwinsten toegevoegd aan de permanente 
opstelling, waaronder twee schilderijen van de meester zelf: De heilige 
Sebastiaan en De infanta Isabella in het habijt van de Clarissen. Verder zijn 
Maria en het kind in een krans van bloemen, vruchten en groenten van Jacob 
Jordaens en Twee honden in een voorraadkamer van Frans Snijders nu per-
manent te bewonderen in het museum. 

 – Een nieuwe aanwinst: De doedelzakspeler van Jacob Jordaens 
In het najaar kreeg het museum een zeldzaam genrestuk van Jacob 
Jordaens in permanente bruikleen van het Fonds Courtin-Bouché, 
dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. In De doedel-

zakspeler (ca. 1640-1645) herkennen we 
de schilder zelf. Toch was dit schilderij 
niet autobiografisch bedoeld, wel als een 
‘tronie’: een voorstelling waarin een 
schilder een bepaald type of bepaalde 
gelaatsuitdrukkingen wilde weergeven. 
Daarnaast ambieerde Jordaens met zijn 
‘zelfcasting’ een ‘gheestig’ en wellicht ook 
een moralistisch effect.

–
kunSTMuSEA

Peter Paul Rubens, De infanta isabella in het habijt van de clarissen © Foto: Bart Huysmans &
Michel wuyts
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Peter Paul Rubens, De heilige sebastiaan © Foto: Peter Maes Frans Snijders, twee honden in een voorraadkamer © Verzameling Devaux, Antwerpen

Jacob Jordaens, Maria en het kind in een 
krans van bloemen, vruchten en groenten
© Verzameling Devaux, Antwerpen

Jacob Jordaens, De doedelzakspeler
© Collectie Fonds Courtin-Bouché beheerd 
door de Koning Boudewijnstichting
© Foto: SteytPeña Productions



P 59

Deel 02

 – Extramuseale activiteiten
Tijdens enkele evenementen werd de collectie van het Rubenshuis op een andere 
manier in de kijker gezet. Op Erfgoeddag kregen bezoekers de brochure De hand 
van de meester, waarmee ze het echte werk van Rubens konden leren onderscheiden 
van de atelierstukken in het museum. 
In de loop van het jaar vonden zes klassieke concerten plaats in het Groot Ate-
lier en kinderen konden tijdens de zomervakantie naar een van de zomerateliers 
komen, of samen met hun ouders op zoek gaan naar de ‘schatten van vlieg’ in het 
museum.

 – Nieuwe conservator
In 2010 kreeg het Rubenshuis een nieuwe leiding: Ben Van Beneden, die verant-
woordelijk was voor het tentoonstellingsbeleid, staat nu aan het hoofd van het 
museum.

Anaïs Lebreton

Bezoekcijfers Rubenshuis en Rubenianum: 157.658

Zomerateliers in het Rubenshuis © Foto: inez Van de Leest Zomerateliers in het Rubenshuis © Foto: inez Van de Leest
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rubenianum
Het Rubenianum is het kenniscentrum over Peter Paul Rubens en de kunst van 
zijn tijd. Ook het Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en 17de eeuw is 
hier gevestigd. Daarnaast organiseert het huis ook verschillende activiteiten. 

 – Twee nieuwe delen in het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard
In 2010 bracht het Centrum voor de Vlaamse kunst van de 16de en de 17de eeuw 
twee nieuwe delen uit in de reeks Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, de meerdelige 
oeuvrecatalogus van Peter Paul Rubens. Beide delen zijn van de hand van de Britse 
professor Jeremy Wood en belichten Rubens’ relatie tot Italiaanse meesters die 
hem inspireerden: het eerste boek gaat specifiek in op de invloed van Rafaël en zijn 
school, het tweede focust op Titiaan en de Noord-Italiaanse kunst.
Het Rubenianum en het Centrum voor de Vlaamse kunst van de 16de en 17de 
eeuw verheugen zich op een intenser publicatieritme, nu het Corpus sinds begin 
2010 de steun krijgt van het Rubenianum Fund, dat wordt beheerd door de 
Koning Boudewijnstichting.

 – De goden op de Olympusberg tijdelijk in het Kolveniershof
Het Rubenianum haalde in 2010 een heus pantheon van Griekse goden in huis. 
De immense plafondschildering De goden op de Olympusberg werd onder de vakkun-
dige leiding van Erfgoed Vlaanderen, de eigenaar van het werk, opgehangen in het 
Kolveniershof. Het schilderij blijft hier tot de restauratie van de Hofkamer in Den 
Wolsack in 2013 is afgerond. Daar hoort het thuis.

 – Aanwinst: de Van Dyck-documentatie van dr. Horst Vey
Het Rubenianum kreeg een belangrijke schenking: de kunsthistorische documen-
tatie van dr. Horst Vey. Deze Duitse wetenschapper en conservator was een van de 
grootste en meest gezaghebbende kenners van het werk van Anthony van Dyck. 
Het Rubenianum bezat al een deel van zijn Van Dyck-documentatie en kon die nu 
aanvullen met het resterende gedeelte uit het persoonlijke archief van Horst Vey.

Plafondschildering Hofkamer © 
Foto: Stefan Dewickere - Erfgoed 
Vlaanderen

Corpus Rubenianum © Foto: Centrum voor de 
Vlaamse kunst van de 16de en de 17de eeuw

 – Tenierswandeling
Op 15 december was het precies 400 geleden dat David II Teniers in de Antwerpse 
Sint-Jacobskerk werd gedoopt. Naar aanleiding hiervan organiseerde het Rubeni-
anum in december zeven stadswandelingen. Startpunt was het Rubenianum, voor 
veel deelnemers op zichzelf al een ontdekking. De wandeling volgde een parcours 
door het Antwerpse stadscentrum waarop Teniers’ rijkgevulde levensloop uit de 
doeken werd gedaan. 
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Museum Mayer van den bergh
Museum Mayer van den Bergh, dat zijn bezoekersaantal flink zag stijgen, orga-
niseerde de succesvolle tentoonstelling Juan de Flandes en het Mirafloresretabel – Ge-
signaleerd en Opgespoord en verwelkomde een mooie aanwinst. Academiestudenten 
brachten een eigenzinnige muzikale interpretatie van enkele werken.

 – Juan de Flandes en het Mirafloresretabel – Gesignaleerd en Opgespoord 
(11.09 – 07.11)

Deze tentoonstelling had een concrete aanleiding: het in 2003 in Belgrado terug-
gevonden en inmiddels gerestaureerde zijpaneel De Prediking van Johannes De Do-
per, een onderdeel van het vijfdelige Mirafloresaltaarstuk van Juan de Flandes. Dat 
stond centraal. De restauratie van het paneel uit Belgrado vond plaats op basis van 
een ander zijpaneel, dat behoort tot de collectie van het museum: Het banket van 
Herodes. Dat kreeg op zijn beurt een nieuwe vernislaag, zodat beide panelen nu 
weer in hun oude glorie stralen.
De herontdekking van het verloren gewaande vierde zijpaneel én de restauratie 
vormden de geknipte gelegenheid voor een tentoonstelling over het retabel. Dank-
zij bruiklenen uit het buitenland kon het publiek in Museum Mayer van den Bergh 
gedurende twee maanden de vier herenigde zijpanelen bewonderen én het verhaal 
leren kennen van deze wonderlijke zoektocht. De restauratie en de resultaten van 
de vergelijkende studie van de vier zijpanelen wierpen een nieuw licht op het fas-
cinerende Mirafloresretabel en zijn relatief onbekende maker. Deze uitzonderlijke 
presentatie verleidde veel bezoekers.

 – Nieuwe aanwinst: De kruisdraging van Christus, toegeschreven aan Jan 
Mandijn 

Op 7 oktober kon Museum Mayer van den Bergh De kruisdraging van Christus, toege-
schreven aan de 16de-eeuwse schilder Jan Mandijn, aan zijn collectie toevoegen. 
Het schilderij was een geschenk van de familie Jacobs van Merlen aan de Koning 
Boudewijnstichting. Dat er een werk toegevoegd wordt aan de collectie is erg uit-
zonderlijk. In haar testament bepaalde Henriëtte Mayer van den Bergh immers 
dat er aan de collectie niets mocht veranderen. Dit werk past echter perfect in het 
kader van het museum en komt met name in de Bruegelzaal perfect tot zijn recht.

 – The Rubenianum Lectures
Het Rubenianum, Rubenshuis, Centrum voor de Vlaamse kunst van de 16de en de 
17de eeuw en het Rubenianum Fund hielden samen een nieuwe lezingenreeks bo-
ven de doopvont. Elke drie maanden vindt voortaan op een zondagochtend een le-
zing plaats. Tijdens de gesmaakte eerste twee lezingen kwamen Ben Van Beneden 
aan het woord over Neostoïcisme en verzamelcultuur in 17de-eeuws Antwerpen en professor 
Arnout Balis over het intrigerende Theoretische notaboek van Peter Paul Rubens.

 – Nieuwe conservator
Het Rubenianum kreeg in het voorjaar een nieuwe conservator: Véronique Van 
de Kerckhof.

Anaïs Lebreton

De kruisdraging van Christus, toegeschreven aan jan Mandijn (16de eeuw), olie op paneel, schenking van 
de familie Jacobs van Merlen aan de Koning Boudewijnstichting en in permanente bruikleen gegeven aan 
het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen
© Foto: SteytPeña Productions
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Kalender maand juli uit Breviarium
© Foto: collectie Antwerpen

Het banket van Herodes © Foto: Koninklijk 
instituut voor Kunstpatrimonium, Luk Stokart

Sint-Lucas schildert de Heilige Maagd, pagina uit Brevarium Mayer van den Bergh
© Foto: collectie Antwerpen

 – Breviarium Mayer van den Bergh permanent te zien
Sinds de zomer van 2010 kunnen bezoekers het Breviarium Mayer van den Bergh weer 
bewonderen. Dit getijdenboek uit de 16de eeuw is een van de belangrijkste en 
kostbaarste handschriften uit de collectie van Fritz Mayer van den Bergh. Dankzij 
een speciaal hiervoor ontworpen vitrine kan het publiek er nu permanent van ge-
nieten. Elke maand toont het museum een andere bladzijde.

 – Soundscape 
De laatstejaarsstudenten sounddesign van de Academie voor Schone Kunsten Ant-
werpen gingen voor hun afstudeerproject aan de slag met de beelden en schilderijen 
van het museum. Zij kregen de opdracht om in het museum een ‘klankbord’ te cre-
eren. Elke student selecteerde werken die hem/haar aanspraken en maakte daar een 
auditieve interpretatie van. Museumbezoekers konden gedurende enkele weken in 
diverse zalen de soundscapes ontdekken, via luidsprekers of een hoofdtelefoon.

 – Nieuwe conservator
In 2010 kreeg het museum een nieuwe conservator: Claire Baisier volgt Hans 
Nieuwdorp op, die in 2009 met pensioen ging.

Anaïs Lebreton

Bezoekcijfer: 24.069
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De werking van het museum is sinds 2009 opgesplitst in Middelheimmuseum en 
Middelheimproductie. Hieronder bespreken we de belangrijkste projecten van het 
Middelheimmuseum. 

2010 was het jaar van het experiment. Zowel de zomertentoonstel-
ling Nieuwe Monumenten als de najaarstentoonstelling Paviljoen bood 
kunstenaars de kans om hun oeuvre en beeldtaal te onderzoeken in 
de context van de moderne en hedendaagse kunst. Dit was voor hen 
en voor de instelling een grote uitdaging, die nieuwe inzichten op-
leverde.
2010 was ook het jaar van een terugblik op de werking. Middelheim-
museum bestaat zestig jaar en bracht een mooie en betaalbare col-
lectiecatalogus uit.

nieuwe Monumenten (23.05 – 19.09)
In de 19de en 20ste eeuw werden op straten en pleinen tal van mo-
numenten opgericht, ook in de stad Antwerpen. Hun politieke, 
religieuze, historische en/of opvoedende functies staan in onze tijd 
ter discussie. Daarom liet het Middelheimmuseum, dat verantwoor-
delijk is voor het beheer van de kunst in de openbare ruimte in Ant-
werpen (‘Beeld in de Stad’; zie p. 95 in zijn zomertentoonstelling 
dertien kunstenaars nadenken over de relevantie van monumenten. 
Zij creëerden in het museum nieuw werk, wat een confrontatie ople-
verde van inzichten over het bestaansrecht van kunst in de openbare 

ruimte. De dertien – gevestigde waar-
den en jonge kunstenaars – waren ver-
trouwd met de Belgische context en 
cultuur: Caroline Coolen, Johan Cre-
ten, Jan De Cock, Nick Ervinck, Mi-
chel François, Kendell Geers, Wesley 
Meuris, Selçuk Mutlu, Johan Muyle, 
Nadia Naveau, Sven ‘t Jolle, Angel 
Vergara Santiago en Gert Verhoeven. 

–
MIddElhEIM-
MuSEuM

Caroline Coolen © Foto: Karin Borghouts

Celcuk Muthlu © Foto: Karin Borghouts Johan Muyle, Het Zwarte Schaap – 
Hommage aan James Ensor, 2010, mixed 
media © Foto: Karin Borghouts
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Caroline Coolen © Foto: Karin Borghouts
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Kendell geers © Foto: Karin Borghouts Michel Francois © Foto: Karin Borghouts
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Nick Ervinck © Foto: Karin Borghouts

Nick Ervinck © Foto: Karin Borghouts

Sommigen zetten zich af tegen de traditie van het monument, anderen werkten 
met de bestaande beeldentaal, wat voor een boeiende wisselwerking zorgde. In sa-
menwerking met Antwerpen Boekenstad werden lezingen georganiseerd die het 
‘monument’ in een breder perspectief plaatsten.

In het kielzog van de tentoonstelling werden in het stadscentrum monumenten in 
de kijker gezet. Er werd een nieuwe wandeling voorgesteld langs de belangrijkste 
Antwerpse monumenten, en de commissie ‘Beeld in de Stad’ organiseerde in ok-
tober een grootscheepse reiniging van de Brabofontein. Geïnteresseerden konden 
een blik werpen achter de schermen van de poetsbeurt. De actie, in samenwerking 
met Antwerpen Toerisme en Congres, was een overdonderend succes.

Bezoekcijfer tentoonstelling: ca. 70.516
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Presentaties
 – Paviljoen - Installaties van Zeger Reyers (31.10.2010 – 16.01.2011)

Voor zijn najaarstentoonstelling koos het museum een bijzondere ‘beeldhouwer’: 
aan de Nederlander Zeger Reyers (°1966) werd gevraagd om twee installaties in 
en rond het Braempaviljoen te creëren. Het paradoxale element in Reyers’ organi-
sche werk en zijn fascinatie voor ontstaan en verval, leven en dood, sluiten perfect 
aan bij de natuurlijke processen in het beeldenpark, vooral in de herfst en winter. 
In zijn installaties probeert Reyers de natuur te manipuleren, maar tegelijk toont 
hij aan dat die natuur zich niet laat controleren.
De tentoonstellingscatalogus die op 13 januari 2011 verscheen, volgt Reyers’ cre-
atieproces op de voet. Het boek getuigt van de opbouw van beide installaties (het 
aanbrengen en afvoeren van tonnen champost, het planten van honderden bloem-
bollen) en van Reyers’ successen en mislukkingen. De catalogus toont het enthou-
siasme, de verbetenheid én de verslagenheid van de kunstenaar en zijn medewer-
kers als de natuur niet ‘mee wil’, zoals ook bij deze tentoonstelling het geval was.

Bezoekcijfer tentoonstelling: ca. 22.000

Zeger Reyers paviljoen © Foto: Nora De Smet

Zeger Reyers paviljoen © Foto: Nora De Smet Zeger Reyers paviljoen © Foto: Nora De Smet
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Zeger Reyers paviljoen © Foto: Nora De Smet

Zeger Reyers paviljoen © Foto: Nora De Smet

Opstelling tentoonstelling “Fragiel” © Foto: Nora de Smet

 – Tamara Van San: The Motley Crew (29.01 – 25.04)
De jonge kunstenares Tamara Van San realiseerde een tijdelijke ingreep in de 
Middelheimcollectie, een mogelijkheid die het museum jaarlijks aan minstens 
één jonge kunstenaar biedt. The Motley Crew, een zeer kleurrijke sculptuur, werd 
opgesteld naast het Braempaviljoen. Het museum voorzag in de uitgave van een 
postkaart.

 – Fragiel (29.01 – 15.05)
Een deel van de museumcollectie bestaat uit kwetsbare stukken die de afgelopen 
decennia verworven werden voor ‘binnententoonstellingen’ in het Braempavil-
joen. Ze worden in wisselende opstellingen getoond. De winter is een uitstekend 
moment voor zo’n presentatie.
Het orgelpunt in 2010 waren de vijf terracotta’s van de modernistische Italiaanse 
kunstenaar Arturo Martini (1889-1947). Het Middelheimmuseum is waarschijn-
lijk het enige museum ter wereld dat vijf levensgrote terracotta beelden van hem in 
zijn collectie heeft. Het was meer dan tien jaar geleden dat ze nog eens aan het pu-
bliek getoond werden; aan de presentatie gingen dan ook een zorgvuldige restau-
ratie en reiniging vooraf. Behalve de werken van Martini werden ook werken van 
onder andere Medardo Rosso (1858-1928), Floris Jespers (1889-1965), Alberto 
Giacometti (1901-1966) en Patricia Piccinini (°1965) getoond.
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Kinderen aan de slag met Muzzzé in het Middelheimmuseum © Foto: Middelheimmuseum Kinderen aan de slag met Muzzzé in het Middelheimmuseum © Foto: Middelheimmuseum

Publiekswerking
Het Middelheimmuseum biedt in zijn publiekswerking een breed gamma van 
workshops, rondleidingen, wandelingen en activiteiten. Een greep uit het nieuwe 
aanbod:

 – Sculpturized! Multimediale beeldentour op pda
Sinds april 2010 kunnen jongeren op eigen houtje het park verkennen met 
Sculpturized! Met een gps-gestuurde pda (handcomputer) in de hand trekken ze langs 
de beelden. 18 jongeren selecteerden, samen met het museum en Piazza dell’Arte, 
verschillende kunstwerken en leiden zo als het ware zelf hun leeftijdsgenoten rond. workshop volwassenen in het 

Middelheimmuseum
© Foto: Middelheimmuseum

Aan de slag in het atelier van het 
Middelheimmuseum
© Foto: Middelheimmuseum
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 – Dagprogramma Toneelhuis en Middelheimmuseum (eind oktober)
Het Middelheimmuseum en het Toneelhuis organiseerden een combinatiebezoek 
voor klassen van het lager onderwijs rond ‘taal’ en ‘beeld-taal’. De theatervoorstel-
ling Swchwrm in het Toneelhuis ging over een jongen die een eigen taal probeert te 
ontwikkelen voor de wereld die hij ontdekt. Het verhaal is gebaseerd op het boek 
Mijn avonturen door V. Swchwrm van Toon Tellegen. In het Middelheimmuseum trok-
ken de kinderen met het Muzzzé-koffertje over het thema ‘beeldtaal’ het park in en 
ontdekten zo de beelden. 

 – Circustheater in het museum (18,19,20 en 21.11)
Fietsen, hoe doe je dat? Zoals je zwemt, schaatst of leeft… Je moet het gewoon doen. 
Toneelgezelschap Luxemburg nodigde nieuwsgierige jonge en oudere toeschouwers 
uit in de tent van Circus Marcel in het Middelheimmuseum. Die lieten zich door 
koorddansers en acrobaten meevoeren in een klein verhaal over een grote stap.

 – Wandelgids Renaat Braem
In het kader van de Renaat Braem-tentoonstelling (1.10.2010 – 9.1.2011, deSin-
gel ) ontwikkelden het Vlaams Architectuurinstituut (VAI), het Vlaams Instituut 
voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) en het Middelheimmuseum een educatief 
pakket over de architectuur van deze spraakmakende architect. Het lessenpak-
ket, vanaf oktober 2010 gratis verkrijgbaar onder meer in het Middelheimmu-
seum, laat jongeren van de tweede en derde graad secundair het universum van 
Braem ontdekken. In de wandelgids zijn het Braemhuis in Deurne, de woonblok-
ken op het Antwerpse Kiel, het tentoonstellingspaviljoen in het Middelheimmu-
seum en de Politietoren opgenomen.

Collectie
De collectie werd uitgebreid met:
•	 Miroslaw Balka, Winterreise, 2005, staal, glas, foto 
•	 Camiel Van Breedam, Muur en paal, 2004, hout 
•	 Camiel Van Breedam, Muur met driehoekje, 2005, hout 
•	 Camiel Van Breedam, Diagonaal huis, 2007, hout
•	 Camiel Van Breedam, Adres, 2007, hout en ijzer 

Privérestauratoren voerden restauraties uit:
• One and a Half van Kim Lim, geschilderd staal 
• Plastiek van Walter Bodmer, geschilderd staal
• Sun disk /Moonshadow V van Louise Nevelson, geschilderd metaal 
• Bois métalique van G. Dubon, geschilderd metaal
• Beweging van Hilde Van Sumere, cortenstaal
• Archaeopterix Litographica van Panamarenko, mixed media
•	 Beeld plastiek
• Constructie van Ulrich Ruckriem werd gerestaureerd door Véronique Geniets 

(studente Conservatie/Restauratie van Kunstwerken aan de Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Visuels La Cambre), in het kader van haar thesis over de 
problematiek van de conservatie/restauratie van synthetische verf op ijzer (na 
WO II).

De volgende beelden werden aangepakt door de poetsploeg Beeld in de stad:
•	 Calvarie, Korte Nieuwstraat, Antwerpen. 
•	 Calvarie, Schrijnwerkerstraat, Antwerpen 
•	 Madonnabeeld, Ossemarkt, Antwerpen 
•	 Jacob Jordaens, Oever, Antwerpen
•	 Monument voor de gesneuvelden, Ekeren 
•	 Herdenkingsteen, Linker Oever, Antwerpen
•	 Monument voor de gesneuvelden Sterckshof, Deurne
•	 Monument Escaut, Districtshuis, Merksem
•	 Brabofontein, Grote Markt, Antwerpen 
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walter Bodmet – Plastiek © Foto: Collectiebeleid Antwerpen Reiniging Brabofontein © Foto: Jesse willems
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Reiniging Brabofontein © Foto: Jesse willems

Een groot aantal beelden in steen (marmer, blauwe hardsteen enz.) werd grondig en met stoom gereinigd door een studente van de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten Antwerpen, afdeling Restauratie Steen, en een aantal bronzen beelden, aangetast door corrosie, werden behandeld en in de microkristallijne was gezet door 
twee studenten van de afdeling Metaal. Die beschermt ze tegen de luchtverontreiniging.

Lucie Bausart, Laurence De Bolle, Greet Stappaerts en Sara Weyns

Bezoekcijfer: 159.789
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–
MuSEuM AAn dE 
STrooM (MAS)

MAS © Sarah Blee

2010 was voor het MAS het jaar van de intense voorbereiding van de 
opening in 2011: zo werd het gebouw in gebruik genomen, verhuis-
den een groot aantal objecten en werden de inhoud en scenografie 
op punt gesteld.

Ingebruikneming van het gebouw
Begin 2010 werd het MAS-gebouw voorlopig opgeleverd. ‘Voor-
lopig’, omdat het toen instapklaar was voor de MAS-medewerkers, 
nog niet voor het publiek. Tot aan de definitieve oplevering (gepland 
voor begin maart 2011) kunnen nog kleine mankementen wegge-
werkt worden. Het facility team nam als eerste zijn intrek en maakte 
alle technische installaties klaar voor de intrek van de rest van de 
medewerkers. Begin juni werden de selectie, de schoonmaak en de 
plaatsing van de kantoormeubels afgerond volgens het ‘ratjetoe-con-
cept’: een mengelmoes van oude meubelen krijgt een tweede leven in 
het MAS. Toen ook het computer- en telefonienetwerk aangesloten 
was, waren de kantoren klaar voor gebruik. Vanaf 10 juni 2010 be-
gon de verhuizing van de andere MAS-medewerkers.

Verhuizing van de objecten en inrichting depots
In 2010 ging ook de verhuizing van de meer dan 400.000 objecten 
van het MAS van start (zie ook p. 29-30). Na een gefaseerde Europese 
aanbesteding werd de opdracht begin 2010 toegekend aan de Neder-
landse kunsttransportfirma Hizkia Van Kralingen. Aan de inrichting 

van de depots in het MAS en het 
Hessenhuis werd door de firma 
Bruynzeel gewerkt. Voor het 
MAS waren ook de B-architecten 
als scenografen hierbij betrokken.
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Op 15 maart 2010 was de verhuismodule van het Adlib-registratiesysteem ge-
bruiksklaar. Dit systeem staat tijdens de verhuizing in voor het standplaatsbeheer 
van museumobjecten en verpakkingen, die dankzij het scannen van barcodes aan 
elkaar zijn gekoppeld.

Ook de depotruimtes in het MAS en Hessenhuis waren op 15 maart instapklaar. 
Er kon toen gestart worden met de effectieve verhuizing van de MAS-collectie. 
Al 236.000 objecten belandden op hun nieuwe locatie. De meeste gingen naar de 
MAS-depots; het depot in het Hessenhuis is nu volledig gevuld. De eerste objec-
ten voor de opstelling in het MAS werden in oktober overgebracht naar een tran-
sitdepot, dat ter plaatse op een van de verdiepingen werd ingericht. Van daaruit 
worden ze overgebracht naar hun definitieve plaats in de opstelling.
In 2011 zullen de laatste objecten naar de tentoonstellingsruimtes van het MAS 
en naar de uitbreiding van het Centraal Museum Depot gebracht worden.

Inhoudelijke werking en scenografie
In 2010 werd de inhoud van het MAS verder uitgewerkt. De MAS-thema’s kregen 
hun definitieve invulling, titel en plaats. Alle vier vertellen ze over de verbonden-
heid van de stad met de wereld. Dit is de definitieve verdeling over de verdiepingen:
•	 Verdieping 4: Machtsvertoon | Over prestige en symbolen
•	 Verdieping 5: Wereldstad | Over hier en elders
•	 Verdieping 6: Wereldhaven | Over handel en scheepvaart
•	 Verdieping 7: Leven en Dood | Over mensen en goden
•	 Verdieping 8: Leven en dood | Over boven- en onderwereld 

(inclusief de Collectie Paul en Dora Janssen-Arts)

De inhoud van verdieping 5 sluit naadloos aan bij het uitzicht op de stad, en die 
van verdieping 6 bij het uitzicht op de bocht van de Schelde en de haven.

In oktober werd gestart met de inrichtingswerken van de museumzalen. 

Plaatsing van objecten in het kijkdepot © Foto: Collectiebeleid Behoud en Beheer
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Publieksmomenten
Vanaf april 2010 kregen de Founders van het MAS (Umicore, KBC Bank & Ver-
zekering, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en SDWorx) tijdens noctur-
nes previews van het gebouw. Ook de verwervers en sponsors van een aluminium 
handje kregen de kans het gebouw in avant-première te bezichtigen. Precies één 
jaar voor de opening, op 17 mei 2010, werd het gebouw van Neutelings Riedijk 
Architecten opengesteld voor de nationale en internationale pers. ’s Avonds vond 
een ‘roadshow’ plaats – een toelichting over het MAS tijdens een presentatie door 
schepen Philip Heylen – voor een 200-tal Antwerpenaren uit de districten.

MAS © Sarah Blee MAS Publieksevent 2010 © Stad Antwerpen

Van 21 tot en met 26 mei vond het stadsproject Vooruit MAS! plaats, in samen-
werking met Antwerpen Open en Antwerpen Averechts. Het was toen de beurt 
aan buurtbewoners en het grote publiek om het MAS te bezoeken en de stad te 
bekijken vanuit de MAS-wandelboulevard, met gratis gegidste rondleidingen. Bo-
vendien ontwikkelde Antwerpen Open van 8 mei tot 5 juni 2010, in het MAS-
paviljoen naast het MAS, een programma met lezingen, films/documentaires en 
concerten voor het publiek. De programmatie vond inspiratie in de toekomstige 
inhoud van het nieuwe museum. Stad, stedelijkheid, erfgoed, kunst en architec-
tuur waren de thema’s die bij alle activiteiten aan bod kwamen.
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MAS-gidsen 
In juli werd gestart met de zoektocht naar gidsen voor het MAS. Deze mensen 
zullen instaan voor de rondleidingen in en rondom het MAS, en voor de begelei-
ding van ateliers. De vacatures werden gecombineerd met het zoeken naar gidsen 
voor het toekomstige Red Star Line museum. Er kwamen zowat 450 kandidaten 
op af. Van de geïnteresseerden werden er 80 opgenomen in de MAS-pool en 20 in 
de Red Star Line-pool. Er werd vooral gezocht naar mensen die een interactieve 
erfgoedrondleiding kunnen geven voor verschillende doelgroepen en die ruimte 
bieden voor dialoog. Vanaf november startten de gidsenopleidingen, met zowel 
een inhoudelijk als een methodisch luik. 

MAS in jonge handen
Het MAS-jongerenproject schoot in 2010 volop uit de startblokken. In oktober 
gingen een tachtigtal jongeren in het MAS-atelier aan de slag met het vitrinepro-
ject. Hierbij gaven ze invulling aan de telkens 60 vierkante meter ruimte langs de 
roltrappen in de wandelboulevard. Zo werden negen vitrines op steeds een andere 
verdieping inventief en fantasierijk ingericht rond het thema ‘over de grenzen 
heen’. Met behulp van grafische vormgeving, fotografie, houtbewerking, mixed 
media, geluid, projectie, lino enz. maakten de jonge kunstenaars hun eigen crea-
ties voor de vitrines van de MAS-boulevard. Het (unieke!) resultaat blijft één jaar 
hangen. Alle bezoekers zullen het kunnen bewonderen. 

Fara Deburghrave

Bezoekcijfers (infopunt en evenementen): 24.901
Bezoekcijfer (maritiem park): 34.965
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Vier jaar na de heropening van het Vleeshuis als muziekmuseum 
blijft het bezoekersaantal nog stijgen. Het museum beleeft jaarlijks 
ook een aantal bijzondere momenten.

de bezoekers?
De doorsnee bezoeker is de individuele melomaan en de toerist met muzikale in-
teresse. Een ander deel komt in groep met een culturele vereniging of een school. 
Vreemd genoeg vindt het publiek waaraan in de eerste plaats werd gedacht – het 
muziekonderwijs, muziekverenigingen en individuele musici – maar moeilijk de 
weg naar het museum. Om dit te verhelpen werden in 2010 diverse initiatieven 
opgestart, zoals de deelname aan de Staten Generaal van de Klassieke Muziek 
en aan pedagogische studiedagen, en de samenwerking met lerarenopleidingen 
muziek en met muziekacademies uit het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Met de 
Antwerpse muziekacademie Mago! werd een proefproject opgestart om een ken-
nismaking met het Vleeshuis | Klank van de Stad te integreren in diverse lessen. 
Om de rondleidingen op een kwalitatief hoog niveau te houden, werd een eigen 
gidsenpool opgeleid. 

–
MuSEuM VlEEShuIS | 
klAnk VAn dE STAd

Optreden van Eric Baranyanka tijdens het Sinterklaasfeest
© Museum Vleeshuis | Klank van de Stad

Presentatie “Stadsklanken 18” © Foto: Museum Vleeshuis | Klank van de Stad
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Festival Stadsklanken 18 en Museumnacht
In maart was het museum partner in het muziekfestival Stadsklanken 18, rond 
muziek in Antwerpen tijdens de 18de eeuw. Het Vleeshuis maakte een presentatie 
rond 18de-eeuwse muziek uit Antwerpen en er vonden enkele optredens plaats.
Een ander hoogtepunt was de Museumnacht, dit jaar over het thema ‘Reizen’. We 
nodigden de 18de-eeuwse Engelse Doctor of Music Charles Burney opnieuw naar 
Antwerpen uit. Aan de hand van zijn reisverslag vertelde een acteur Burney’s we-
dervaren met trommelaars, beiaardiers, opera, kerkmuziek, muziekarchieven en 
Antwerpse klavecimbels. Bij elk verhaal hoorde een kort liveoptreden.

hoogdagen
Andere hoogdagen waren de jaarlijkse Erfgoeddag en het Sinterklaasfeest voor 
kinderen. Met dat laatste bereikt het museum een heel divers publiek dat anders 
nooit het museum zou bezoeken. De meeste kinderen die vooraf hun schoentje 
brachten, bezochten tegelijk het museum. Op de dag van het feest kwamen ze een 
tweede keer voor de optredens en de geschenkjes.

Karel Moens

Bezoekcijfer: 46.124

Beiaardiers bij het reisverhaal van Dr. Burney tijdens de museumnacht
© Foto: Museum Vleeshuis | Klank van de Stad
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2010 bracht voor het Letterenhuis, het geheugen van de Vlaamse 
literatuur, erkenning, zowel van de Vlaamse overheid als van het 
geïnteresseerde publiek. Er werden projecten opgestart om archie-
ven beter op het spoor te komen en natuurlijk was er Elsschot, die in 
2010 centraal stond in de activiteiten.

Erkenning
Voor zijn inspanningen kreeg het Letterenhuis in 2010 twee erken-
ningen. Leen van Dijck werd bekroond met een van de CultuurPrij-
zen Vlaanderen 2009. Het juryrapport roemde de directeur van het 
Letterenhuis voor de metamorfose van het Archief en Museum voor 
het Vlaamse Cultuurleven tot het Letterenhuis. Dat combineert zijn 
wetenschappelijke en archivalische opdracht met brede, publieksge-
richte initiatieven. 
In het najaar ontving het Letterenhuis het kwaliteitslabel van Erkend 
Cultureel Archief, dat werd ingevoerd door minister van Cultuur 
Joke Schauvliege. Doel van dit label is het zichtbaar maken, bewa-
ken en verbeteren van de kwaliteit van de werking van collectiebehe-
rende cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen.

Proefproject: archieven in kaart
De zorg voor het Vlaams literair erfgoed is de hoofdbekommernis 
van het Letterenhuis. Een van de taken is het in kaart brengen en be-
ter zichtbaar maken van dat erfgoed. Om de zoektocht beheersbaar 

te houden werd in 2010 een proefpro-
ject afgerond met 23 levende en dode 
auteurs van teksten in uiteenlopende 
genres, uit alle provincies, van alle ge-
zindten en ideologische strekkingen, 
en ook met een tijdschrift, enkele uit-
geverijen en een televisieprogramma. 

Hun archieven in kaart brengen was een heel gepuzzel: niet één ar-
chief wordt op één plaats volledig en intact bewaard. De speurders 

van het Letterenhuis brachten minutieus in kaart waar de archieven zich bevinden, 
hoe ermee wordt omgegaan en hoe ze al dan niet ontsloten worden. Alle gegevens 
moeten in een volgende fase worden ingevoerd in een nog te implementeren ar-
chiefbeheersysteem dat gekoppeld is aan de Archiefbank Vlaanderen.

Tips voor particulieren
Tijdens de speurtocht kwamen er ook behoeften aan het licht. Vooral voor par-
ticulieren is het vaak niet duidelijk wat zij het beste bewaren en hoe dat archief 
dan het best wordt geordend, bewaard en behandeld. Als centrale archiefinstelling 
wil het Letterenhuis schrijvers en verzamelaars blijvend attenderen op de culturele 
waarde en het belang van hun archieven. Veel mensen richten zich tot het Lette-
renhuis met de vraag hoe ze met hun archief moeten omgaan. 

–
lETTErEnhuIS

Tentoonstelling ‘Dichtbij Elsschot’ © Foto: Christophe Lambrechts
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Het Letterenhuis stelt zijn expertise ter beschikking. In 2010 publiceerde het Zon-
der jurk niets om te doen opwaaien, een handige gids vol praktische tips voor schrijvers 
en verzamelaars. Als tweede folder komt er in 2011 een voor literaire organisaties. 

Elsschot!
Het Letterenhuis stond in 2010 in het teken van Willem Elsschot. Antwerpen 
Boekenstad organiseerde het literair-culturele stadsfestival De Stad van Elsschot ter 
ere van Antwerpens meest geliefde schrijver. Rode draad door alle feestelijkheden 
heen was in het Letterenhuis de spraakmakende tentoonstelling Dicht bij Elsschot, 
waarin alle personages die samen ‘Elsschot’ uitmaken aan bod kwamen: de schrij-
ver en verkoper van advertenties, de Antwerpenaar, de vader van een groot gezin, 
de dialectspreker, uitgever en dichter van opmerkelijke verzen... Het resultaat was 
beklijvend en onthullend, en werd door de vele bezoekers gesmaakt. 

De lezingenreeks Zeer Elsschot zoemde telkens in op één onderbelicht aspect van 
Willem Elsschots rijke oeuvre. Matthijs de Rider bracht kenners en liefhebbers 
samen voor een diepgaand gesprek over de politieke dimensie in Elsschots werk, 
zijn stijl en compositie en zijn verdienste als gecanoniseerd auteur. 

Het Letterenhuis was ook het vertrekpunt van Het Dwaallicht, de wandeling een li-
teraire stadswandeling langs de straten en de pleinen die Elsschot in zijn novelle 
Het Dwaallicht opvoert. Op verschillende plaatsen werd een citaat uit het oeuvre 
vereeuwigd. De stadswandeling is een blijvend geschenk aan de stad en zijn be-
zoekers. 

Ook verwelkomde het Letterenhuis scholieren in het kader van het educatief 
project In het spoor van Elsschot. Ze maakten op een interactieve manier kennis 
met literair erfgoed en de instellingen die dit bewaren. Aan de hand van gerichte 
opdrachten en opzoekingswerk kregen de jongeren in de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience een introductie in het literair-historisch onderzoek. Nadat 
ze de neuzen in de boeken hadden gestoken, gingen ze in het Letterenhuis aan de 
slag met archiefmateriaal en replica’s. 

Campagnebeeld
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Tentoonstelling ‘Dichtbij Elsschot’ © Foto: Christophe Lambrechts Tentoonstelling ‘Dichtbij Elsschot’ © Foto: Christophe Lambrechts

zuurvrij
Tweemaal per jaar rolt het berichtenblad Zuurvrij van de persen. Al bijna een de-
cennium lang brengt dit uitbundig geïllustreerde en fel gesmaakte boekje nieuws 
uit de literaire archiefwereld.

Karen Vandenberghe

Bezoekcijfer: 20.625
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De collectie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Ant-
werpens boekengeheugen dat goed is voor ca. 1,5 miljoen volumes, 
werd in 2010 alweer uitgebreid met opmerkelijke, belangrijke en 
waardevolle stukken. Lezingen en Elsschot zorgden voor veel animo 
in de werking.

Aanwinsten
De collectie Vlaams bibliofiel drukwerk werd in 2010 gevoelig 
uitgebreid met onder andere nieuwe producties van de Vlaamse 
‘margedrukkers’, 26 titels uit de collectie van verzamelaar John Bel, 
1925-2008) en 24 vertalingen van het werk van Ernest Claes en 
Felix Timmermans. Ook nam de Erfgoedbibliotheek 145 titels uit 
de zogenaamde ‘Kunstbibliotheek’ – grotendeels afkomstig van de 
voormalige Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen – over 
van de Lessius Hogeschool. 

Ook de collectie oude drukken werd in 2010 opnieuw waardevol-
ler. Zo werd in maart een onbekend Latijns schoolboekje gekocht, 
gedrukt in Antwerpen in 1534. Het boekje, samengesteld door de 
Leuvense humanist Adriaan van Baerland, bestaat uit een selectie 
van brieven van Erasmus aan tijdgenoten. Erasmus, toen nog in le-
ven, werd gezien als een schoolvoorbeeld van hoe je Latijn moest 
schrijven. Niet minder dan 13 van de hier gepubliceerde brieven zijn 
gericht aan de Antwerpse stadsgriffier Pieter Gillis (1486-1533), 
een goede vriend van Erasmus.

–
ErFgoEdbIblIoThEEk 
hEndrIk ConSCIEnCE

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience © Stefanie Tavernier

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
© Stefanie Tavernier

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
© Stefanie Tavernier
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De vriendenvereniging, het Dotatiefonds voor Boek & Letteren, schonk eind 
vorig jaar een opmerkelijk cadeau: een laat-17de-eeuws, handgeschreven kook-
boek met een honderdtal recepten. Dergelijke manuscripten zijn uiterst zeldzaam 
en bieden een unieke blik in de barokke keuken. Het handschrift vormt een ge-
droomde aanvulling van het vroeg-17de-eeuwse handgeschreven kookboek dat 
zich al vele decennia in de collectie bevindt. 

Een ander hoogtepunt was de aanwinst van een convoluut van vier boeken over de 
oudheid, samengesteld door de Antwerpse bibliofiel Peeter Oris (ca. 1582-1647). 
In zijn huis in de Kammenstraat verzamelde hij oude Middelnederlandse manus-
cripten, boeken die in die tijd normaal gezien niet bewaard werden. Bijzonder op-
merkelijk is dat dit boek nog in zijn originele band zit en nota’s van Oris bevat over 
de aankoop van de verschillende delen. Dankzij de aanwezigheid van het boek in 
de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience konden inmiddels, op basis van het 
handschrift, andere boekjes worden opgespoord die vroeger tot Oris’ zeer bijzon-
dere bibliotheek hebben behoord.

De Erfgoedbibliotheek ontving in 2010 ook enkele opmerkelijke schenkingen: zo 
schonk mevrouw Trude Gielen diverse boeken, waaronder een zeldzame school-
uitgave van een tekst van Horatius, gedrukt in Leipzig in 1515. De boeken zijn 
afkomstig uit de bibliotheek van wijlen haar echtgenoot, dr. Wim Gielen. Ook 
oude drukken uit de bibliotheek van voormalig stadsarchivaris Jan Van Roey wer-
den door zijn zoon geschonken.

‘geheime’ lezingen
In de Nottebohmzaal was het in 2010 een druk jaar. Met het thema ‘Geheimen’ 
verleidden de maandelijkse Nottebohmlezingen heel wat mensen. De kwaliteit en 
diversiteit van de sprekers staan garant voor een boeiende en informatieve zon-
dagmiddag in een exclusief historisch kader. En dat spreekt het publiek aan. De 
lezingen zijn maandelijks uitverkocht. 

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience © Stefanie Tavernier
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Elsschot
Tot de rijke collectie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience behoort 
een voor de fans en onderzoekers onmisbare Elsschot-verzameling. Het lag dan 
ook voor de hand dat de bibliotheek haar steentje zou bijdragen aan het literaire 
stadsfestival De Stad van Elsschot.
De expo Elsschot in vertaling toonde twee maanden lang een selectie uit de honder-
den vertaalde werken van de schrijver, een bewijs dat Elsschots oeuvre over de hele 
wereld bijval vindt.

Voor de interviewreeks De Laatste Getuigen nodigde radiomaker Pat Donnez men-
sen uit die Elsschot nog gekend hebben. Op drie zondagen passeerden erfgena-
men, buren en schrijvers voor een onderhoudend gesprek over deze bijzondere 
schrijver.
Zie over het educatieve pakket In het spoor van Elsschot p. 80.

Vernieuwde leeszaal voor microfilms
Op 21 september 2010 werd de vernieuwde microfilmleeszaal geopend. Ze on-
derging in de eerste helft van september een grondige opknapbeurt. Tegelijk wer-
den de vijf microfilmtoestellen vernieuwd. Gebruikers kunnen op deze toestellen 
niet alleen microfilms lezen, maar ook afdrukken en scannen. De microfilmlees-
zaal heeft nu ook een afzonderlijke balie.

Karen Vandenberghe

Bezoekcijfer: 21.586

Campagnebeeld
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–
rEd STAr lInE |
PEoPlE on ThE MoVE

In de historische gebouwen van de Red Star Line-rederij gaat bin-
nenkort een nieuw museum open. Je treedt er bijna letterlijk in de 
voetsporen van de passagiers van de legendarische scheepvaartmaat-
schappij. Het museum vertelt de aangrijpende verhalen van meer dan 
twee miljoen Europeanen die meereisden met de Red Star Line om 
in Amerika hun geluk te zoeken. Antwerpen was hun laatste stop op 
het Europese vasteland.

Eerstesteenlegging 
De historische gebouwen van de Red Star Line-rederij aan de Rijn-
kaai zijn beschermde monumenten vanwege hun historische waarde 
voor de stad Antwerpen en de geschiedenis van de Europese migra-
tie. Op 28 juni 2010 startten de restauratiewerken die ze in hun 
oude glorie moeten herstellen. De officiële plechtigheid vond plaats 
in aanwezigheid van de Amerikaanse ambassadeur in België, Ho-
ward Gutman, en zijn voorganger Sam Fox, die afstamt van Red 
Star Line-passagiers. Ook modeontwerpster Diane von Furstenberg 
betuigde in een videoboodschap haar sympathie voor het museum.

Het New Yorkse architectenbureau Beyer Blinder Belle, dat de res-
tauratie uitvoert, heeft drie doelstellingen: een optimale toeganke-
lijkheid van de museumruimtes voor het publiek, het bewaren van 
de migratie-ervaring én van het historisch onroerend erfgoed. Beyer 
Blinder Belle renoveerde ook het Ellis Island Immigration Museum 

in New York. Ze maakten 
de cirkel ‘België-Amerika-
België’ rond door voor de 
scenografie de Belgische 
scenograaf Christophe 
Gaeta onder de arm te ne-
men, die de tentoonstellin-

gen Dit is onze geschiedenis (2007, over de geschiedenis van de Europe-
se Unie) en Amerika. Dit is ook onze geschiedenis! (2010) in het Brusselse 
Tour & Taxis voor zijn rekening nam.

Eerstesteenlegging Foto: © Michel Detobel – Stad Antwerpen

Tower Dark Fins © Beyer Blinder Belle Architects&Planners
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Publiek geheim
De historische televisiereeks Publiek Geheim (Canvas) vertelde aan de hand van bijna 
vergeten plaatsen en gebouwen minder bekende verhalen uit onze geschiedenis. 
Op 13 april 2010 was de aflevering aan Red Star Line en zijn gebouwen gewijd. 
Naar aanleiding van de uitzending werden de historische gebouwen aan de hoek 
van de Rijnkaai en de Montevideostraat voor een laatste keer opengesteld voor het 
publiek. Meer dan 2000 mensen genoten van een tentoonstelling over Red Star 
Line, werden rondgeleid en kwamen meer te weten over de verdere plannen met 
het Eilandje.

bezoek van de kleine reuzin 
Van 20 tot 22 augustus 2010 brachten de reuzen van Royal de Luxe een bezoek 
aan Antwerpen. Gedurende drie dagen ging de Duiker op zoek naar zijn Hand en 
zijn geliefde nichtje, de Kleine Reuzin. Het verhaal wil dat de hand van de Duiker 
een postzak van een gezonken schip van de Red Star Line vond. De brieven in de 
postzak – gericht aan familieleden, vrienden en kennissen die hier achterbleven 
– werden op zondag 22 augustus de stad in geschoten en vormden een bijzonder 
aandenken aan de doortocht van de reuzen voor het publiek.

Philadelphia
Het Red Star Line Museum versterkte in 2010 zijn relaties in de VS. In het najaar 
vond in Philadelphia de tentoonstelling Eugeen Van Mieghem and the Jewish Emigrants 
of the Red Star Line plaats, met unieke portretten van migranten door de Antwerpse 
kunstenaar Eugeen Van Mieghem (1875-1930). Tegelijk was er een tentoonstel-
ling over de historische rol van de Red Star Line in de joodse migratie naar de 
Verenigde Staten, samen met een introductie op de geschiedenis van de Red Star 
Line. Het moederbedrijf van de scheepvaartmaatschappij bevond zich immers in 
Philadelphia. Deze tentoonstelling illustreerde de link tussen de geschiedenis van 
Philadelphia en van de Antwerpse haven. 

Reuzin en Duiker © Paul Verstreken
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Amerika. dit is onze geschiedenis!
In het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie organiseerde 
het Museum van Europa in het Brusselse Tour & Taxis de tentoonstelling Amerika. 
Dit is ook onze geschiedenis!. Het Red Star Line Museum verleende zijn medewerking 
aan deze tentoonstelling over thema’s die het museum nauw aan het hart liggen, 
zoals migratiebewegingen vroeger en nu. Een van de medewerkers was lid van het 
wetenschappelijk comité.
Het Red Star Line Museum was ook in de tentoonstelling aanwezig. In de zaal 
over de 19de-eeuwse exodus naar de nieuwe wereld toonde het museum een van 
zijn topstukken: het halfmodel van de Belgenland II, het vlaggenschip van de Red 
Star Line. Dankzij deze dwarsdoorsnede kun je de binnenkant van een oceaan-
stomer exploreren. Bovendien werd op basis van het scheepsmodel een interactief 
programma ontwikkeld waarmee de bezoeker een virtuele wandeling kan maken 
over de verschillende binnendekken. Aan de hand van getuigenissen van migran-
ten komt het verhaal van de Red Star Line zo tot leven.

hier ben ik! 
Het Red Star Line Museum zal ook aandacht hebben voor de hedendaagse migra-
tieproblematiek. In dat kader startte Red Star Line in 2010 een zoektocht naar 
hedendaagse verhalen over migratie: Hier ben ik! Sinds december 2010 en tot aan 
de opening gaat het museum op zoek naar boeiende verhalen over familie en mi-
gratie. Die zijn bestemd voor het museum en moeten de historische migratiever-
halen van de Red Star Line-passagiers in een actueel kader plaatsen. Alle verhalen 
worden als cultureel erfgoed bewaard in het FelixArchief. De meest sprekende 
worden verwerkt en krijgen een plaats in het museum. Hier ben ik! en de Transit-
verhalenbus werden voorgesteld aan het publiek met een fototentoonstelling in 
Atlas. Hier ben ik! is een samenwerking van het Red Star Line Museum, het MAS, 
Atlas en het Onthaalbureau Inburgering. 

Karen Vandenberghe

Campagnebeeld hier ben ik
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de Collectie Antwerpen presenteren
Om de Collectie Antwerpen mee zichtbaar te maken start het MAS een erfgoed-
netwerk op dat gevoed wordt door ontmoetingen en nieuwsbrieven. Het ont-
wikkelt ook op diverse manieren ‘erfgoed-ontdekkingstochten’ in de stad, legt 
koppelingen tussen het museum en het erfgoed daarbuiten, en zet communicatie-
middelen in, zoals publicaties en een website. 

De aftrap voor de ontmoetingsdagen Collectie Antwerpen werd op 30 april gege-
ven in het toen pas opgeleverde MAS-gebouw. Meer dan 100 organisaties gingen 
in op de uitnodiging om elkaar te ontmoeten in het nieuwe museum en er de plan-
nen van het MAS inzake de erfgoedwerking te bespreken. Na deze eerste kennis-
making volgden twee stops in de Ronde van Antwerpen, een reeks ontmoetingen 
van het erfgoednetwerk in de diverse districten, bij een of meer erfgoedzorgers. 

Verspreid over alle Antwerpse districten vertellen de vele kleine en 
grote musea, archieven, kerken, heemkringen… het verhaal van de 
stad, de stroom, de haven en de banden met de wereld. Samen vor-
men deze erfgoedbewaarders – en hun verzamelingen – de Collectie 
Antwerpen. In het erfgoedconvenant dat de stad met de Vlaamse 
Gemeenschap heeft afgesloten, krijgt het MAS als erfgoedforum de 
taak om deze verhalen zichtbaar te maken: in de museumwerking, 
in projecten, door expertisedeling en ondersteuning. In 2010 lag de 
nadruk op de afronding van een groots opgezet erfgoedonderzoek 
(2008-2010), de voorbereiding van erfgoedparcours of -ontdek-
kingstochten die vanaf 2011 beschikbaar zullen zijn voor het pu-
bliek, en het opstarten van een concrete werking rond diversiteit.

onderzoek naar het Antwerpse erfgoedveld
Om doordacht te kunnen inspelen op wensen, vragen en noden die 
leven bij de diverse erfgoedorganisaties, liep van 2008 tot 2010 een 
erfgoedonderzoek, in samenwerking met het bureau voor procesbe-
geleiding A-jouR. De laatste fase bestond uit vier stappen: een be-
zoek aan een veertigtal lokale erfgoedorganisaties, twee workshops 
met de Antwerpse kerkfabrieken, een gesprek met professionele 
erfgoedbewaarders over de mogelijke relaties tussen het MAS, de 
professionele erfgoedorganisaties en de lokale erfgoedbewaarders, 
en de vraag hoe het MAS kan werken rond diversiteit en erfgoed. 

A-jouR bracht samen met het MAS 
de onderzoeksresultaten en aanbe-
velingen samen in een rapport. Dat 
biedt voor de komende jaren heel wat 
opties om op in te zetten. Een brochu-
re met de belangrijkste resultaten en 
conclusies verschijnt in het voorjaar 
van 2011.

 

–
ErFgoEd

Ontmoetingsdag Collectie Antwerpen ©Foto: Museum aan de Stroom
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Ontmoetingsdag Collectie Antwerpen © Foto: Museum aan de Stroom Reus Djon wandelt mee in de wilrijkse geitenstoet © Foto: Sofie De Ruysser
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Reuzin Miss groenenhoek wandelt mee met de Berchemse Sinterklaasstoet © Foto: Sofie De Ruysser

De ontmoetingen dragen bij tot de werking met de Collectie Antwerpen. Voor de 
gastheren was dit een mooie gelegenheid om aan collega’s te tonen wat ze zoal in 
huis hebben, voor de gasten een inspiratiebron voor hun eigen werking.
De eerste stop vond plaats in Hoboken (Heemkring Hobuechen, Het GenOOt-
schap) op 21 september 2010, de tweede in Deurne/Berchem (Vliegtuigmuseum 
Stampe & Vertongen, Vlaams Autobus en Trammuseum) op 21 december 2010.

De eerste Berichten uit de Collectie Antwerpen, digitale nieuwsberichten van en voor de 
Antwerpse erfgoedzorgers, ging in mei 2010 de deur uit. Er volgden er nog twee 
in juni en december. In 2010 werd ook de basis gelegd voor tal van presentatiepro-
jecten die in 2011 aan het publiek zullen worden voorgesteld.

Met de Cinematek (Koninklijk Belgisch Filmarchief) werd een dvd met historisch 
bewegend beeldmateriaal over Antwerpen voorbereid. 

reuzen in Antwerpen
Antwerpen telt heel wat reuzen. Je kunt ze zien tijdens diverse stoeten, zoals de 
Reuzenstoet van Deurne, de Geitenstoet in Wilrijk enzovoort. Zowel de reuzen 
als de optochten behoren tot het Antwerps cultureel erfgoed. Daarom bezocht het 
MAS al deze reuzen én de verenigingen die er (letterlijk) hun schouders onderzet-
ten. Van elke reus werd een identiteitskaart opgemaakt en vaak zijn daar ook de 
verhalen in opgenomen die ermee verbonden zijn. Van Athena over Kinnebaba tot 
Zotte Rik, ChaChana en Anneke Mossel: alle reuzen hebben hun eigen levensver-
haal, dat in veel gevallen verbonden is met lokale mensen of met de geschiedenis 
van Antwerpen. Ook de techniek van het maken van de reuzenlichamen is boei-
end. De reuzen vormen dan ook een boeiend vertrekpunt om het komende jaar op 
verder te werken. Partners voor samenwerking rond het reuzenerfgoed dienden 
zich dan ook al in 2010 aan, zoals het district Borgerhout, de Reuzen van Deurne, 
Volkskunde Vlaanderen en Reuzen in Vlaanderen. 
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ondersteuningsbeleid
Het ondersteuningsbeleid van het MAS is in opbouw, in afwachting van het erf-
goedonderzoek dat eerst moest aantonen waar er mogelijkheden waren voor vor-
ming, begeleiding en andere ondersteuning. Toch zette het MAS voor het eerst een 
specifiek toelagereglement voor erfgoedprojecten op. Lokale verenigingen konden 
zo een extra impuls krijgen om hun projecten te realiseren. Vijf verenigingen deden 
hierop een beroep:
• Buurtvereniging Klein Antwerpen organiseerde een straatfeest in het teken van reu-

zen en poesjepoppen;
• Voor Kruis en Beeld presenteerde haar werking rond heiligenbeelden en Madon-

na’s in de straten van de Antwerpse binnenstad;
• Hobuechen 1135 stelde enkele overzichtstentoonstellingen samen naar aanlei-

ding van het jubileumjaar van het district Hoboken;
•	 enkele Hobokense cultuurpartners, zoals Casa Louisa en de Cultuurantenne, 

organiseerden op Erfgoeddag een theatervoorstelling rond waargebeurde of 
verzonnen verhalen over het Hobokense erfgoed;

•	 het Herdenkingscomité graaf Frederik de Merode stelde een tentoonstelling samen, 
ontwikkelde een de Meroderoute en zorgden voor een evocatie van de Slag van 
Berchem.

Erfgoed en diversiteit
Diversiteit of ‘de aanwezigheid van verschillen’ kenmerkt een stad, en dus ook Ant-
werpen. Het is daarom een noodzaak dat een diverse groep van mensen hun bijdra-
ge kunnen leveren aan het ontsluiten en beleven van het stedelijk erfgoed. MAS Erf-
goedproducties neemt deze diversiteit als basis voor haar werking: enerzijds door 
de betrokken erfgoedzorgers te wijzen op hoe ‘divers’ hun wijk/buurt/onderwerp 
kan zijn, anderzijds door migrantenorganisaties te sensibiliseren voor het belang van 
erfgoed. Daarnaast richten we ons op de collecties zelf: welke nieuwe verhalen kun-
nen er verteld worden? Welke collectiestukken dragen een verrassende geschiedenis 
met zich mee of kunnen ervoor zorgen dat we onze westerse blik in vraag stellen? 
De eerste stappen werden gezet.
Vooral persoonlijke contacten, goede netwerken en zeer diverse samenwerkings-
verbanden met mensen en organisaties (zoals Murga, Kif Kif, Atlas, Red Star Line, 
Onthaalbureau Inburgering…) maken het werken rond erfgoed en diversiteit in een 
stedelijke context mogelijk.
Het uitdragen van het MAS-verhaal, zowel het museum als de werking in de stad, 
blijkt een belangrijke opdracht te zijn om een voet in huis te krijgen (bij FMV, 
APGA, Recht-op, Samenlevingsopbouw…). Daarnaast gaat er ook veel aandacht 
naar het leggen van links tussen het MAS en de verschillende culturele gemeen-
schappen in de stad. 

Vera De Boeck, Sofie De Ruysser, Jef Vrelust en Lieve Willekens
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–
bEEldEndE kunST

De commissie Beeld in de Stad adviseert het college van burgemees-
ter en schepenen, en werkt een beleid uit voor kunst in de publieke 
ruimte. Zij is samengesteld uit ambtenaren en privédeskundigen uit 
de wereld van de hedendaagse kunst. In 2010 kwamen de Kievitfase 
II tot stand en de kunstintegratie van Luc Tuymans op het MAS-
plein. Aan het project Landmarks geeft de commissie financiële steun.

kievitfase II
In afwachting van de definitieve stadsontwikkeling van de buurt bij 
de nieuwe HST-stationsingang gaf AG Stadsplanning de opdracht 
aan een kunstenaar om de buurt te ‘activeren’. Doel is dat hij/zij door 
het projectgebied te ‘bewerken’ en daar publiek mee te bereiken, 
mee zorgt voor een nieuwe waardering van de buurt.
Aan de Commissie Beeld in de Stad werd gevraagd een artistieke se-
lectie te maken van kandidaten. Dat werden: Jozef Legrand (B/D), 
Richard Woods (UK) en Patrick Blanc (FR). Uiteindelijk koos de jury 
voor Richard Woods, die op verschillende plekken in de wijk een 
kleurrijke installatie maakte op de huisgevels. Met zijn gevelproject 
becommentarieert Woods speels hoe de individuele woningen (met 
hun uiteenlopende variaties van baksteen- en voegkleuren) plaatsma-
ken voor grote buildings. De praktische realisatie en het onderhoud 
van het werk zijn voor rekening van het Middelheimmuseum.

Richard woods © Ag Stadsplanning
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het MAS-plein dead Skull van luc Tuymans
De mozaïek op het MAS-plein werd in 2010 afgewerkt. Hij is ge-
maakt naar een schilderij van Luc Tuymans dat zich in de National 
Gallery in Washington bevindt en gaat terug op de gedenkplaat 
voor Quinten Metsys op de gevel van de Antwerpse kathedraal. Dat 
opent een waaier aan mogelijke interpretaties: er is een verwijzing 
naar de schilderkunst en de laatste belangrijke Vlaamse Primitief, er 
is een link met de kathedraal, dit is een memento mori, verleden en 
heden worden met elkaar verbonden enz.

landmarks in deurne
Een nieuw project in Deurne: op verschillende punten worden land-
marks ingeplant, in de vorm van kunstwerken of andersoortige ob-
jecten. Deurne wordt daartoe onderverdeeld in 31 wijken met een 
eigen karakter en geschiedenis, en de landmarks verwijzen naar de 
eigenheid van de wijk. De commissie Beeld in de Stad ondersteunt 
het project met een jaarlijkse bijdrage van 8500 euro, gedurende drie 
jaar.

Lucie Bausart

Dead Skull © Luc Tuymans
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De finale van het literair stadsfestival De Stad van Elsschot en de Stads-
gedichten van Peter Holvoet-Hanssen waren de blikvangers van 
Antwerpen Boekenstad in 2010.

de Stad van Elsschot
Sinds 2007 was Antwerpen in de ban van één schrijver: Willem Els-
schot. In 2010 vond de finale plaats van het literaire stadsfestival De 
Stad van Elsschot. Van 31 mei tot 31 oktober namen meer dan 50.000 
mensen deel aan een van de vele activiteiten die Antwerpen Boeken-
stad initieerde. Er werd daarbij gekozen voor een hedendaags her-
denkingsprogramma waarin schrijvers en kunstenaars de erfenis van 
Elsschot op een verfrissende manier naar vandaag brachten. Antwer-
pen, dat is de haven, diamant, Rubens en... nu ook Elsschot. Dat De 
Stad van Elsschot een geslaagde herdenking is geworden, is te danken 
aan veel partners. 

 – De activiteiten
De expo Dicht bij Elsschot in het Letterenhuis trok meer dan 16.000 
bezoekers. Uitverkocht was de muziektheatervoorstelling Dwaal-
licht, een coproductie van Braakland/ZheBilding, Antwerpen Boe-
kenstad en de Zomer van Antwerpen. Warre Borgmans kroop in de 
huid van Laermans.
De Dwaallichtwandeling, die het publiek zowel onder begeleiding van 
een stadsgids als met een speciale uitgave van de novelle kan afleg-

gen, was zo populair dat ze blijvend 
is opgenomen in het programma van 
Antwerpen Toerisme & Congres.
Ook het openingsweekend Tussen 
droom en daad, een programma van Be-
houd de Begeerte in het Vlinderpaleis, 
de literaire nachtclub Jolly Joker van 5 
voor 12 en Villanella, kreeg veel bijval.

–
lETTErEn

Campagnebeeld De stad van elsschot
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Er werden vele nieuwe teksten geschreven, geïnspireerd op het werk van Elsschot, 
zoals het nieuwe huwelijksgedicht van Tom Lanoye, de monologen van o.a. Peter 
Holvoet-Hanssen, Guido Lauwaert, Erik Vlaminck, Joke van Leeuwen en Gie 
Bogaert, de Poetracks van Luc De Vos, Dez Mona, Bram Vanparijs enz.
Ook Rotterdam, Herselt en Koksijde, plaatsen waar Elsschots levensloop nauw 
mee is verbonden, organiseerden i.s.m. Antwerpen Boekenstad herdenkingsacti-
viteiten.

De mediapartners van De Stad van Elsschot presenteerden enkele in het oog sprin-
gende acties. De Standaard lanceerde haar webwinkel met het boek Het Dwaallicht 
en expotickets, Knack lanceerde een dvd-reeks over Elsschot en Klara wijdde een 
radioserie aan hem: Zot van Elsschot. Ook de Bartiestenwedstrijd van Brouwerij De 
Koninck stond dit jaar in het teken van Willem Elsschot.

 – Blijvende resultaten
Antwerpen houdt na De Stad van Elsschot blijvende resultaten over. Eerst en vooral 
is er de aankoop van het literair en zakelijk archief van Elsschot door de stad Ant-
werpen en de Vlaamse Gemeenschap. Dat dit archief nu definitief in het Lette-
renhuis wordt bewaard, is ongetwijfeld de belangrijkste verwezenlijking. Door de 
aankoop is dit onschatbare literaire erfgoed samen kunnen blijven en kan het voor 
de wetenschap en het publiek ontsloten worden. Mede door dit archief is de expo 
Dicht bij Elsschot ook het kroonjuweel kunnen worden van de herdenking.

In het kader van De Stad van Elsschot verschenen ook enkele nieuwe boeken: het 
boek bij de tentoonstelling door curator Wieneke ’t Hoen (Athenaeum – Polak & 
Van Gennep), de fotonovelle van Bart Van Loo en Alain Giebens (Houtekiet) en de 
Grote Antwerpse Willem Elsschot Atlas van Eric Rinckhout (Meulenhoff I Manteau). 
Niet te vergeten zijn ook de prachtige citaten uit Het Dwaallicht die in de straten van 
Antwerpen werden vereeuwigd door professionele letterkappers.

Stadsgedicht, Vrijbrief, Peter Holvoet-Hanssen © Jelle jespers
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Stadsdichter Peter holvoet-hanssen
Begin 2010 werd Peter Holvoet-Hanssen aangesteld als vijfde Stadsdichter van 
Antwerpen. Hij kreeg de titel vanwege “de beweeglijkheid, het enthousiasme en 
de geëngageerdheid van zijn poëzie, die jong en oud kan betoveren”. Holvoet-
Hanssen is een onvermoeibare promotor van de poëzie.
De Stadsdichter schreef in 2010 zeven stadsgedichten. Dankzij de samenwerking 
met ontwerper Jelle Jespers kregen die gedichten op allerlei manieren een bijzon-
dere vorm. Alle stadsgedichten zijn te bewonderen en te verkrijgen in het Let-
terenhuis.

Andere stedelijke literaire initiatieven
In 2009 startte Antwerpen Boekenstad met het initiatief om gedichten van Ant-
werpse schrijvers op een permanente manier te integreren op een muur in de stad, 
naar analogie met de stripmurenroute Muurvast van Mekanik Strip. De eerste ge-
dichtenmuur werd in de Hoogstraat gewijd aan Wannes Van de Velde. In 2010 
kreeg Antwerpen er een gedichtenmuur bij van Gust Gils (1924-2002). Het ge-
dicht De pijnfuif kreeg in een ontwerp van Gert Dooreman een plek op de blinde 
zijgevel van café Köln op de Stadswaag. 

Van 2 november 2010 tot en met Gedichtendag 2011 konden bezoekers op de 
begraafplaats Schoonselhof terecht voor de fototentoonstelling Eenzame Uitvaart. 
Fotograaf Judith Dekker maakte bij de gedichten van eenzame uitvaarten beelden 
als eerbetoon aan de overledenen. 

Antwerpen zette poëzie opnieuw op het voorplan met een nieuwe reeks Donderda-
gen van de Poëzie in het Letterenhuis en Bibliotheek Permeke, en de tweede editie 
van het Felix Poetry Festival. Op woensdag 16 en donderdag 17 juni 2010 ontving 
Antwerpen Boekenstad in het FelixPakhuis o.a. Gerrit Komrij, stadsdichter Peter 
Holvoet-Hanssen, stiftdichter Dimitri Antonissen, Hiromi Ito uit Tokyo en An-
tonio Gamoneda uit Spanje.

Jaarlijks wederkerende literaire evenementen
De structurele ondersteuning door Antwerpen Boekenstad van de grote literaire 
evenementen draagt bij tot de verankering en groei van de Boekenbeurs, De Nach-
ten, Crossing Border en ZuiderZinnen. Antwerpen Boekenstad werkte ook mee aan 
de opvolger van Het Andere Boek: Mind the book, dat begin maart 2011 plaatsvindt en 
voortaan door deSingel en Kunstencentrum Vooruit getrokken wordt.

ondersteuningsbeleid
Antwerpen Boekenstad ondersteunde ook vele kleine en grote literaire initiatie-
ven, zoals het jongerenschrijfproject De Wondere Pluim, reminiscentieprojecten van 
Het Uitzicht, de literaire salons van Moussem en de literaire programma’s van Be-
houd de Begeerte in Bibliotheek Permeke.

Michaël Vandebril

Campagne Elsschot © Sven Van Baarle
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Het voorbije decennium ging de aandacht van de stedelijke afdeling 
Archeologie vaak naar de militaire bouwgeschiedenis van de stad 
Antwerpen, vanaf de middeleeuwse burcht tot de Brialmontomwal-
ling. Ook in 2010 onderzochten de stadsarcheologen een aantal be-
langrijke relicten uit het militaire verleden van Antwerpen: het Sint-
Michielsbastion, de Blauwe Toren en het Keizersbastion. Tegelijk 
zochten ze naar kansen voor de ontsluiting van dit erfgoed.

Van Sint-Michielsbastion tot napoleontische 
scheepswerven
In het voorjaar voerde de afdeling Archeologie een vooronderzoek 
uit ter hoogte van de Sint-Michielskaai, waar de heraanleg van de 
Scheldekaaien een aanvang zal nemen. Opgravingen ter hoogte van 
een geplande ondergrondse parking brachten de goed bewaarde res-
ten van het Sint-Michielsbastion uit 1608 en de daarop aansluitende 
stadsmuur langs de Schelde aan het licht, met zowel de originele 
bouwfase als latere restauraties. Tegelijk konden de stadsarcheolo-
gen de ligging van de meest noordelijke napoleontische scheepswerf 
bepalen, op basis van de oudere stadsmuur. 
Vanwege de hoge bouwkundige, cultuurhistorische en esthetische 
waarden pleit de afdeling Archeologie voor een maximaal behoud en 
zichtbare ontsluiting van deze relicten. Hun integratie kan bijdragen 
tot de cultuurhistorische opwaardering van de Scheldekaaien in een 
internationaal perspectief.

–
ArChEologIE

Opgraving van het Sint-Michielsbastion © Foto: Jan Marstboom

blauwtorenplein: visualisatie van een middeleeuwse stadstoren
In november 2010 voerde de afdeling Archeologie terreinonderzoek uit naar de 
resten van de middeleeuwse Blauwe Toren, in het kader van de heraanleg van het 
gelijknamige plein. De Blauwe Toren werd opgericht tijdens de derde stadsuitbrei-
ding (1295-1314). Toen de latere middeleeuwse omwalling onder Keizer Karel 
werd vervangen door de Spaanse Vesten, werd hij daarin opgenomen. Ook bij de 
afbraak van de Spaanse omwalling in de 19de eeuw bleef hij gespaard. Pas toen 
men de nieuw aangelegde leien wilde verbinden met de Meir, stond het voort-
bestaan van de Blauwe Toren ter discussie. Onder hevig protest werd de toren in 
1879 afgebroken.
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Sporen van de lange bouwgeschiedenis van de Blauwe Toren kwamen aan het licht 
tijdens het archeologisch onderzoek. Een ingrijpende verandering onderging de 
toren op het einde van de 15de eeuw, toen men hier de Herentalse Vaart de stad 
binnenleidde, met de toren als sluis. De opgravingen toonden aan dat men hem 
op dat moment bijna volledig ontmantelde om – na de nodige infrastructuurwer-
ken – een nieuwe toren te bouwen. De funderingen van de Blauwe Toren en de 
Herentalse Vaart bleken nog goed bewaard; de resten bevinden zich op slechts 60 
centimeter onder het huidige straatniveau. 

Forten en linies: Antwerpen als schakel en onthaalpoort
De vestingbouwkundige rijkdom van Antwerpen – vanaf de middeleeuwen tot 
in de 20ste eeuw – bezorgt de stad een prominente plaats in het Interreg IVA-
project ‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief ’ (2009-2012). Dit samenwer-
kingsproject tussen provincies en steden in Vlaanderen en Nederland combineert 
cultuurhistorisch herstel, regionale cohesie, natuurontwikkeling en recreatieve 
ontsluiting. Het project beslaat drie deelgebieden: de Staats-Spaanse linies, de 
Zuiderwaterlinie Noord-Brabant en de fortengordels rond Antwerpen. De stad 
vormt een belangrijke schakel, niet alleen cultuurhistorisch, maar ook als verbin-
ding van deze linies. 

Enkele voorbeelden illustreren de doelstellingen. In 2010 werd een Masterplan 
voor Fort Lillo opgemaakt dat het fort middels de Sigma-dijkwerken weer op de 
cultuurhistorische kaart plaatst. Voor Fort 8 in Hoboken beoogt het beheersplan 
een historische, groene en sportieve toekomst voor de plek. Daarnaast komt een 
integratievisie over de Spaanse omwalling in het openbaar domein tot stand. Ter 
hoogte van de Londenbrug op het Eilandje zal het bastion van de Slijkpoort gevi-
sualiseerd worden, naar analogie met de middeleeuwse toren en stadsmuur op het 
Blauwtorenplein. Een omvangrijk project ten slotte is de uitbouw van het bastion 
Keizerspoort, opgegraven bij de heraanleg van de leien in 2003 en heropgebouwd 
in 2006, tot ‘onthaalpoort’ van de Spaanse omwalling en de linies. Wie over enkele 
jaren Antwerpen bezoekt, zal opnieuw kennismaken met een versterkte stad.

Tim Bellens, Karen Minsaer en Anne Schryvers

De Blauwe Toren in onderzoek © Foto: Jan Marstboom

Visualisatie van de Blauwe Toren © Kim Verstrepen
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Onderzoek naar een eclectisch pareltje, een erfgoedplan voor een 
begraafplaats met een rijk verleden en een cultuurhistorisch onder-
zoek naar een voormalige kazerne: met deze drie belangrijke projec-
ten was de stedelijke dienst Monumentenzorg mee bezig in 2010.

Een eclectische parel van architect hertogs
De opmaak van het masterplan 
Harmonie was voor de stede-
lijke dienst Monumentenzorg 
de aanleiding om voor het pand 
Koningin Elisabethlei 26 een in-
ventariserend en waardestellend 
onderzoek uit te voeren.

Dit eclectische pareltje met neo-Lodewijk XVI-inslag werd in 1912 ontworpen 
door architect Joseph Hertogs, toen het Harmoniekwartier erg in trek was bij de 
Duitse koopmansfamilies. Maximilian von der Becke, zoon van Jules Bernhard en 
medestichter van de Red Star Line, liet dit riante herenhuis bouwen. De gevelmo-
nogrammen A en E verwijzen naar de vorsten Albert en Elisabeth, en illustreren 
de uitgesproken waardering voor het koningshuis. Het interieur van de woning 
ademt dezelfde eclectische sfeer uit als het exterieur. Het is een toonbeeld van ‘ge-
sammtkunst’, waarbij verschillende neostijlen harmonisch zijn samengebracht.

Een bouwaanvraag uit 1941 en subtiel verweven symboliek illustreren hoe de 
nieuwe eigenaar, scheepsbouwer Maurice Herbosch, het pand een persoonlijke 
toets gaf. In 1963 kwam het in handen van het provinciebestuur, dat er een ad-
ministratief centrum met bijbehorende gouverneurswoning wou inrichten. Het 
gebouw deed echter enkel dienst als kantoorgebouw en werd in 1991 verkocht 
aan een vastgoedmakelaar. In 2010 bereidde de Vlaamse overheid een bescher-
mingsdossier voor en in oktober tekende minister Bourgeois het voorlopige be-
schermingsbesluit voor het huis en de omringende parktuin.

‘De kroniek van Luchtbal’, v.u. Serge De Pauw, Columbiastraat 110, 2030 AntwerpenFoto: fotocollectie © Provincie Antwerpen dienst Cultureel Erfgoed
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grafmonument Coetermans op begraafplaats te Berchem © Foto: stad Antwerpen Monumentenzorg

Een erfgoedplan voor de begraafplaats van berchem
Dankzij het keizerlijk decreet uit 1804 onder Napoleon over de eeuwigdurende 
concessie en ondanks de afschaffing daarvan in 1970, staan er nog veel praalgraven 
uit de late 19de en begin 20ste eeuw op de begraafplaats van Berchem, die in 1883 
in gebruik werd genomen. Ook uit de periode van de laatste uitbreiding (1933) 
en meer recent zijn grafmonumenten van cultuurhistorisch belang bewaard. Het 
funerair erfgoed op deze begraafplaats van getuigt dan ook van een rijk verleden.

De dienst Monumentenzorg maakt een erfgoedplan op voor de begraafplaats. Elk 
grafmonument wordt gefotografeerd en krijgt een erfgoedwaardeoordeel op basis 
van de ligging, vormgeving en de begraven personen. Dit helpt de stedelijke dienst 
Begraafplaatsen bij haar ruimingsbeleid. In het erfgoedplan wordt aangegeven 
welke grafmonumenten heel belangrijk, belangrijk of minder belangrijk zijn en 
welke dus bij voorkeur eerst geruimd worden. De cultuurhistorisch waardevolle 
grafmonumenten moeten in de toekomst behouden blijven en worden in een vol-
gende fase gedetailleerd geïnventariseerd.

het kazernecomplex housmans op de luchtbal
De herbestemmingsplannen voor het gebouwencomplex op de hoek van de Noor-
derlaan met de Havanastraat vormden voor de dienst Monumentenzorg de aanlei-
ding om er een cultuurhistorisch onderzoek uit te voeren. Het complex werd in 
1937 opgetrokken als legerkazerne, in opdracht van het ministerie van Landsverde-
diging. De kazerne, bezet door het 6de liniebataljon en de 9de compagnie militaire 
politie, werd genoemd naar luitenant-kolonel en stafbrevethouder Paul Housmans.

De vier monumentale vleugels, waarvan één met toegangspoort, rondom een 
centraal paradeplein huisvestten het stafblok, twee opleidingsblokken en het lo-
gement voor personeel met keuken en kantine. Evenwijdig is er nog een vijfde 
blok en aan de Havanastraat bevinden zich ook twee volumes, waaronder het 
voormalige cachot. De vormentaal is een combinatie van Nieuwe Zakelijkheid en 
‘romantisch kubisme’. Niet toevallig duikt in deze context de naam van architect 
Willem Marinus Dudok op. Naast een pionier van de vermelde stijlen was hij ook 
de grondlegger van de kazernebouw volgens het stelsel van de paviljoenbouw.

Na de Tweede Wereldoorlog raakte heel wat Antwerpse militaire infrastructuur in 
onbruik en werd de Brialmontomwalling met de bijbehorende kazernes gesloopt. 
De Housmanskazerne bleef gespaard en sloot als laatste de deuren. In 1970 werd 
ze verkocht aan het stadsbestuur, dat er onder meer een school, een politiecen-
trum en stedelijke diensten en magazijnen onderbracht.

Greet Donckers en Vicky Van der Meynsbrugge
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Alle stedelijke back-office diensten verhuisden naar de voormalige panden van het bedrijf Alcatel-Bell 
Telephone Company © Stadsarchief Antwerpen

Het stadsarchief rondde het grote project Document@stad af, waar-
in zowel naar de toekomst als naar het verleden werd gekeken. Een 
overzicht, met cijfers en verrassende vondsten...

document@stad afgerond
In 2010 sloot het Antwerpse stadsarchief het grote project Docu-
ments@stad af. Toen in de zomer 2006 beslist werd alle stedelijke 
backoffice diensten samen te brengen in een centraal gebouw, werd 
het stadsarchief meteen een belangrijke partner voor de realisatie. 
Dit centrale gebouw, in de panden van het bedrijf Alcatel-Bell Te-
lephone Company (‘Den Bell’), zou ook een hele nieuwe manier 
van werken introduceren. Kernbegrippen zijn: informatie delen, 
clean desk, centraal dossier- en informatiebeheer, werkplek delen… 

Het stadsarchief maakte dit mee mogelijk door ervoor te zorgen dat 
bij de verhuizing en het vertrek uit 41 locaties alle afgesloten dossiers 
en archieven werden verwerkt. Op hun nieuwe werkplek kunnen alle 
collega’s voortaan digitaal werken dankzij een digitaal dossier- en in-
formatiebeheer. De opdracht ging van start ging op 1 januari 2007 
en Document@stad werd op 31 maart 2010 met succes afgesloten.

documents@stad in cijfers
De 41 locaties die werden verlaten, herbergden zowat 16 km aan 
documenten en dossiers waarvan het stadsarchief de bestemming 

en waarde moest bepalen: overbrengen 
naar het stadsarchief, bewaren in het 
nieuwe gebouw, digitaliseren of vernie-
tigen. Hiervoor ging een projectteam 
aan de slag, samen met de informatie- 
en verhuisbeheerders van de verhuizen-
de diensten. 
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De dienst jeugd heeft de reeks ‘Briefkaarten 
van kinderen aan de burgemeester’ 
overgedragen aan het stadsarchief. Dit zijn 
wensen van kinderen geschreven op de 
kinderrechtenboot in 1999.
© Stadsarchief Antwerpen

Een plan van het kerkje van Oosterweel uit 
de planarchieven van Stadsontwikkeling en 
Patrimoniumonderhoud.
© Stadsarchief Antwerpen

Zo werden:
•	 3 km archieven verpakt in zuurvrije mappen en dozen, en overgebracht naar 

het stadsarchief. Dit komt overeen met 221.961 nieuwe inventarisnummers; 
•	 5 km dossiers opgelijst en verpakt om een plaats te krijgen in de archiefkelder 

van Den Bell, goed voor 198.186 inventarisnummers;
•	 3,5 km documenten vernietigd (= 220 ton papier!) Daarvoor organiseerden de 

verschillende stadsdiensten en het stadsarchief samen 165 opruimdagen; 
•	 4 km ging naar de werkvloer.
Bij dit project ging er ook veel aandacht naar het verwerken van papieren archie-
ven. En waar mogelijk zorgde het stadsarchief voor het overdragen van digitale 
bestanden naar het digitaal depot van het stadsarchief, goed voor 220 gigabyte. 
De overgedragen archieven zijn rechtstreeks raadpleegbaar via het digitaal depot.

betekenis van het project wat methodologie betreft
Een goed archiveringsbeleid gaat uit van het principe dat de zorg voor en het beheer 
van archieven de volledige levenscyclus van de documenten en informatie moet 
omvatten. Met dit project is een grote stap gezet in de concrete realisatie daarvan. 
Er werden een methodologie en instrumentarium uitgewerkt waarmee informatie 
en documenten vanaf hun ontstaan tot hun finale bestemming, vernietiging of lan-
getermijnbewaring, kunnen worden beheerd. Het sturen van de archiefvorming 
zorgt voor beter en sneller gearchiveerde dossiers. Het project heeft met andere 
woorden de afstand tussen het stadsarchief en stadsdiensten fel verkleind.

De werkwijze en ervaringen van optimaal digitaal werken, het verhuisklaar ma-
ken van de verschillende stedelijke diensten en het leegmaken van archiefruimten 
werden gebundeld in een technisch rapport: Optimaal Digitaal. Het rapport wordt 
in de eerste plaats digitaal verspreid. 

betekenis van het project voor leeszaalbezoekers
De overbrenging van archieven uit locaties waar ze vele jaren werden bewaard, 
heeft ertoe geleid dat een aantal belangrijke en interessante archieven vanaf nu 
voor het historisch onderzoek en voor alle geïnteresseerden digitaal beschikbaar 
zijn. Ze kunnen via de website geraadpleegd worden.

Enkele van de boeiendste archieven, die ook de medewerkers van het stadsarchief 
hebben verrast, zijn: 
•	 de planarchieven van Stadsontwikkeling en van Patrimoniumonderhoud: 37.388 

plannen voor ‘stadsgebouwen’, 3.659 voor ‘rioleringen’, 4.000 voor ‘stadsont-
wikkeling;

•	 de dienst Jeugd heeft de reeks Briefkaarten van kinderen aan de burgemeester overge-
dragen aan het stadsarchief. Dit zijn wensen van kinderen geschreven op de 
kinderrechtenboot in 1999;

•	 19de-eeuwse groenonderhoudsdossiers met mooie tekeningen van de machi-
nes en technieken die toen gebruikt werden, en met tekeningen van hekwerken 
en afrasteringen. De dossiers geven een beeld van hoe de huidige parken zich 
ontwikkelden en werden onderhouden. Ze bevatten ook informatie over voor-
zieningen voor vogels rond de parkvijver, de dikte van het ijs op de vijver en of 
er geschaatst mocht worden.

Inge Schoups
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MAS Maquette op iTB Berlijn 2010
© Culturelounge – Projekt2508

Voetgangersbewegwijzering op de grote 
Markt © Antwerpen Toerisme & Congres

Bezoekers van Antwerpen worden sinds 2010 beter de weg gewe-
zen in de stad, die dankzij de nieuwe bewegwijzering ‘leesbaarder’ 
wordt. En ook hier werd 2011, het jaar van de opening van het 
MAS, voorbereid.

Voetgangersbewegwijzering
In de loop van 2010 verschenen de eerste voetgangersbewegwij-
zeringpalen in de Antwerpse binnenstad. Ze wijzen bezoekers én 
bewoners de weg naar toeristische bezienswaardigheden, interes-
sante plekken en relevante faciliteiten. De bewegwijzering geeft de 
bezoeker ook meer inzicht in de structuur van de stad, met haar vele 
wijken en gezichten. Op die manier wordt de stad beter ‘leesbaar’ 
en kan de veelheid aan bezienswaardigheden en recreatiemogelijk-
heden worden getoond.
Vanaf het voorjaar van 2010 werden 127 wegwijzers geplaatst, 
die 96 bestemmingen aangeven in 9 wijken. Elke paal geeft de wijk 
aan waar men zich op dat moment bevindt, omliggende wijken en 
de voornaamste cultuurtoeristische bestemmingen binnen de wijk. 
Daarnaast wordt ook verwezen naar stadskantoren en andere rele-
vante faciliteiten voor bewoners en bezoekers.
Dankzij de inplanting van de nieuwe wegwijzers kan men de stad op 
een vrijblijvende manier en langs diverse wegen verkennen, zonder 
voorgeprogrammeerde routes. Op strategische locaties worden ori-

entatie- of overzichtsborden gepland.
In de loop van 2011 krijgen 36 be-
zienswaardigheden een meertalig 
informatiebord. Binnen het aanbod 
van MNE komen er borden aan het 
Hessenhuis, het MAS, Museum 
Mayer van den Bergh, Museum Plan-
tin-Moretus, het Rubenshuis en het 
Vleeshuis.

Ticketing en rondleidingen
Antwerpen Toerisme & Congres verzorgde in 2010 de ticketing en gidsenreservaties 
voor verschillende culturele initiatieven in de stad. Voor de tijdelijke tentoonstellingen 
en ook voor de producten die zijn ontwikkeld in samenwerking met de Koninklijke Gid-
senvereniging van Antwerpen, boekte Antwerpen Toerisme & Congres in totaal 9573 
gidsenbegeleidingen. In mei 2010 opende het Paleis op de Meir zijn deuren. Op vraag van 
Erfgoed Vlaanderen organiseert Antwerpen Toerisme & Congres ook hiervoor de ticket- 
en gidsreservaties. In 2010 ontving het Paleis op de Meir 894 nationale en internationale 
groepen. De gegidste rondleidingen voor het Elsschotjaar genoten grote belangstelling bij 
het binnenlands publiek. 150 groepen kregen een rondleiding in het Letterenhuis.

Internationale MAS-promotie
In 2010 werd de internationale promotie voor de opening van het MAS geïntensifieerd. 
Antwerpen Toerisme & Congres trok op toeristische vakbeurzen (zoals ITB in Berlijn 
en WTM in Londen) de aandacht met de MAS-maquette. Naar aanleiding van de voor-
opening, bij de definitieve oplevering van het gebouw in het voorjaar van 2010, werd een 
internationale persreis georganiseerd. Om het internationale publiek op te warmen start-
ten Antwerpen Toerisme & Congres, MAS en Toerisme Vlaanderen een samenwerking 
voor een online publiekscampagne op. In afwachting van de opening van het MAS startte 
Antwerpen Toerisme & Congres, in samenwerking met Antwerpen Open en op vraag 
van het MAS, de voorverkoop voor de verschillende MAS-publieksproducten met en 
zonder gids op. Bezoekers hebben de keuze uit 9 verschillende begeleide rondleidingen.

Miek De Roeck
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wintervuur (28.12.2009 – 3.01.2010)
Het programma van de derde editie van Wintervuur op Linkeroe-
ver bestond uit meer dan 30 theater- en circusvoorstellingen, con-
certen, promenades extraordinaires, cafés chantants en thé dansants, een 
Openingsfeest, een Winterbal en veel gratis activiteiten. Voor of na 
een voorstelling konden mensen samenkomen op het Frederik van 
Eedenplein, dat was omgetoverd tot een gezellig festivalhart, met 
tenten en kachels, vuur en licht. Deze editie van Wintervuur wilde 
een verbinding maken tussen Linkeroever en de stad, en het verhaal 
van de buurt vertellen: de Schelde, de tunnels, de boten, het pano-
rama en het groen, de woontorens, de sociale en culturele mix van de 
wijk. We wilden dromen over stedenbouw en de ideale stad. 

De Crazy Cinématographe was alweer een voltreffer. Er viel heel wat 
circus te beleven met Circus Ronaldo, Circo Ripopolo, Compag-
nie IETO en met Lefeuvre et André. Naast Cie Cecilia en Studio 
Orka brachten’t Arsenaal & Brussels Jazz Orchestra hun première 
van Vliegen tot de hemel en Leen De Graeve van IJskoud. (Dit zijn maar 
enkele namen…)

Bezoekcijfers: 25.000. Van de 30 producties waren er 18 betalend en 12 gratis. 
Ook het Openingsfeest en het Winterbal waren gratis. Er werden 11.000 tickets 
verkocht en de gratis activiteiten waren goed voor nogmaals 10.000 zitjes. 

Vooruit MAS! (8.05 – 5.06)
Vooruit MAS!, georganiseerd door Ant-
werpen Open, liet de Antwerpenaar 
kennismaken met het pas opgeleverde 
museumgebouw en zijn omgeving. Het 
publiek kon een rondleiding krijgen in 
het museum en in één van de paviljoenen 
programmeerden we films, lezingen en 
concerten. 

–
AnTwErPEn
oPEn

wintervuur 2010 © Foto: Sigrid Spinnox

VOORUiT MAS! © Foto: godfried Verschaffel
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De lezingen hielden inhoudelijk verband met de thema’s van het MAS en die the-
ma’s waren elke week anders: in ‘gestapeld verleden’ kwam de site van het Eilandje 
uitgebreid aan bod, bij ‘open stad’ gaven de sprekers hun visie op stadsontwikkeling 
en stedelijkheid. Week drie ging over ‘musea voor een nieuw millennium’ en in de 
vierde week stond de stad weer centraal met het thema ‘stad van morgen’. De op-
komst varieerde per lezing van 20 tot 100 personen. Na de lezing kon iedereen in 
de bar op de mezzanine van het paviljoen terecht voor een broodje of een kom soep.

De films werden elke weekdag vertoond in het paviljoen. Per dag gingen ze over 
een ander thema: architectuur op maandag, kunst op dinsdag, fictie op woensdag, 
muziek op donderdag en overleven op vrijdag. Het sterke programma met niet evi-
dente films trok heel wat bezoekers. Er waren steeds tussen de 20 en de 75 personen. 

De concerten vonden plaats op zaterdagavond, bij de ondergaande zon. Antwerp-
se muzikanten brachten een boeiende mix van klassiek en hedendaags en elk con-
cert was anders opgevat: S.W.A.N. bracht een try-out, Wim Henderickx en Eric 
Sleichim combineerden een lezing met een concert, het optreden van Score Man 
was een open repetitie en Stef Kamil Carlens bracht een intieme akoestische solo 
set van covers. Het bezoekersaantal was over het algemeen heel goed.

De rondleidingen vonden gedurende zes dagen plaats. Het publiek werd in groep-
jes van 20 door het museum geleid. 

Bezoekcijfers: tijdens Vooruit MAS! namen 6.278 mensen deel aan een rondleiding door het MAS. 
862 mensen waren aanwezig op de lezingen, 1.073 op de films en 393 op de concerten.

Liesbet Waegemans

VOORUiT MAS! © Foto: godfried Verschaffel
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Prospekta is een samenwerkingsverband tussen de provincie en stad 
Antwerpen. De vzw ondersteunt en bevordert cultuurparticipatie, 
cultuurbeleving en cultuurspreiding. 

gidsenboekingen via Info Cultuur
Sinds 1998 is Prospekta betrokken bij de gidsenwerking van de 
Antwerpse musea, met name voor de boekingen van de MuseJa!-
pakketten en de workshops/ateliers. Er wordt structureel samenge-
werkt met Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet en Museum 
Mayer Van den Bergh. Prospekta speelt een intermediaire rol bij de 
boekingen. Ook themarondleidingen en geleide bezoeken aan tijde-
lijke tentoonstellingen voor individuele bezoekers worden via Info 
Cultuur verkocht en/of genoteerd. Veel musea doen ook een beroep 
op Info Cultuur voor de verkoop van tickets voor de vakantieateliers. 
 

In 2010 werden de volgende activiteiten voor CS/MnE/Pb 
geboekt via Info Cultuur:

ACTIVITEITEn PEr MuSEuM AAnTAl boEkIngEn AAnTAl boEkIngEn

MuSEuM PlAnTIn-MorETuS | PrEnTEnkAbInET

MuseJa!-pakket 71 1420

workshop etsen/drukken/boekbinden 255 3101

Dagprogramma volwassenen/jongeren 1 15

Expo Jan i Moretus

- rondleidingen voor volwassenen op zondagochtend 13 86

- lezingen op donderdagnamiddag 4 78

- week van de Smaak-lezing 1 37

- concert 1 55

Ateliers voor volwassenen

- Valentijnskaarten met bladgoud 1 5

- Zelf een huisbord maken 1 1

- Boekbinder voor 1 dag 1 3

- Een kerstkaart met bladgoud 1 2

Vakantieateliers

- Krokusateliers 4 18

- Paasateliers 6 45

- Zomerateliers 13 92

- Herfstateliers 4 28

- Kerstateliers 4 46–
ProSPEkTA –
CEnTruM Voor
kunSTCoMMunICATIE
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ACTIVITEITEn PEr MuSEuM AAnTAl boEkIngEn AAnTAl boEkIngEn

MuSEuM MAyEr VAn dEn bErgh

MuseJa!-pakket 10 241

interactieve themarondleiding voor scholen 18 369

Expo Juan de Flandes: rondleiding 6 40

Themarondleidingen

- Engelen 5 37

- Toegepaste kunsten 4 2

- Pasen ‘Als balsem op de wonde’ 4 15

- Bloemen en landschappen 4 23

- Portretten 4 14

- Heiligen 4 16

- Moeder & Zoon (Kerstvisite) 5 23

Theatermonoloog Dulle Gulle Griet 4 153

Vakantieateliers

- Krokusateliers 0 0

- Paasateliers 2 4

- Zomerateliers 4 34

- Herfstateliers 2 3

- Kerstateliers 2 15

MAS | VolkSkundEMuSEuM

Boekingen Poesje van Antwerpen 37 1813

MuSEuM VlEEShuIS | klAnk VAn dE STAd

Zomerateliers 1 13

MuSEuM rubEnShuIS

Zomerateliers 4 34

MIddElhEIMMuSEuM

Zomerateliers 20 195

AllE MuSEA

Museumnacht 1 3379

ToTAAl 521 11455

boekingen bezoekers

Museumkaart Antwerpen
Voor € 20 biedt het pakket ‘Lijnrecht naar ’t museum’ gedurende 48 uur onbe-
perkte toegang tot de permanente collectie van de musea en monumentale kerken 
van Antwerpen. De kaart geeft ook reductie bij tijdelijke tentoonstellingen en de 
Lijnkaart is in de prijs inbegrepen. De Museumkaart is geldig in de stedelijke mu-
sea, het Maagdenhuismuseum, de provinciale musea, de kathedraal en de Sint-
Jacobskerk, KMSKA, M HKA en het Rockoxhuis.

In 2010 werden meer dan 900 Museumkaarten verkocht via de deelnemende mu-
sea en kerken, Info Toerisme, Info Cultuur en De Lijnwinkels. Ook hotels boden 
de kaart aan.

Publicaties
Op vraag van de dienst Publieksbeleid van Musea stad Antwerpen geeft Prospekta 
de halfjaarlijkse Expobrochure van de Antwerpse musea uit. Die wordt gedrukt op 
50.000 exemplaren en de dienst Publieksbeleid coördineert de verspreiding in 
binnen- en buitenland. De brochure biedt een overzicht van de tijdelijke tentoon-
stellingen in de Antwerpse musea. Aan de hand van dit boekje kan de lezer zijn 
persoonlijke Antwerpse tentoonstellingsagenda samenstellen.

Prospekta geeft mee vorm aan het driemaandelijkse provinciale tijdschrift Amuze. 
UiT in de provincie Antwerpen. Dat wordt gedrukt op 15.000 exemplaren en ver-
spreid in de provincie Antwerpen. Het magazine wordt verspreid bij abonnees, de 
diensten voor Toerisme in de regio Antwerpen, Info Cultuur Antwerpen en op tal 
van grote culturele evenementen. Criterium voor de opname van activiteiten is dat 
ze een bovenlokale uitstraling hebben of op tournee zijn in de provincie. Speciaal 
voor gezinnen is er een Vliegpagina, in samenwerking met CultuurNet Vlaande-
ren. Er kwamen in 2010 meer dan 500 nieuwe abonnees bij. 

Prospekta stelt de UiTagenda in De Nieuwe Antwerpenaar samen. Deze tweewekelijk-
se kalender wordt opgesteld aan de hand van datarapporten, die rechtstreeks uit 
de UiTdatabank worden getrokken. De rapporten worden ook doorgestuurd naar 
de districten. Op basis daarvan stellen zij hun UiTagenda voor de districtspagina’s 
samen. Prospekta volgt ook de eindredactie en vormgeving op. Er wordt nauw sa-
mengewerkt en expertise uitgewisseld met de redactie van De Nieuwe Antwerpenaar.
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Op de Cultuurbeurs voor Onderwijs, op woensdag 5 mei in het Provinciehuis van Ant-
werpen, konden musea leerkrachten ontmoeten en hun aanbod presenteren.

Prospekta organiseert jaarlijks Cobra Power of print, de culturele affiche- en folder-
wedstrijd voor Vlaanderen. De affiche voor de expo Dooreman naar de letter van het 
Letterenhuis en Gert Dooreman werd door de jury geselecteerd bij de tien geno-
mineerden van de editie 2010. De prijsuitreiking vond plaats in het Middelheim-
museum, waar het publiek een maand lang de beste affiches en folders van het 
voorbije cultuurseizoen kon ontdekken.

Cultuurmarkt van Vlaanderen 2010 - Sfeerbeeld Meir, foto: Jens Mollenvanger

Evenementen (behalve Museumnacht en Erfgoeddag)
Op 29 augustus 2010 gaf de Cultuurmarkt van Vlaanderen het startschot van 
het nieuwe cultuurseizoen, met een ruime infomarkt en live optredens. 170.000 
bezoekers maakten kennis met het ruime culturele aanbod en genoten van een 
gevarieerd en kwalitatief programma. De erfgoedsector verzamelde op de druk-
ke, maar gezellige Meir en 14 Antwerpse musea zetten hun deuren gratis open. 

De Cultuurnacht beleefde in 2010 zijn vijfde editie en vond plaats op zaterdag 6 
februari. Het evenement was te gast in het Antwerpse Provinciehuis. Naast on-
der meer de cultuurcentra Antwerpen, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en 
WCC Zuiderpershuis was ook de museumsector sterk vertegenwoordigd op deze 
culturele infomarkt.
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Museumnacht KMSKA

Museumnacht Vleeshuis

Museumnacht (7.08)
Museumnacht is een jaarlijks zomerevenement waarop het publiek met één toe-
gangsticket ’s avonds en ’s nachts tussen 19 en 1 uur verschillende Antwerpse mu-
sea kan bezoeken. De bezoekers genieten van de permanente opstelling, bezoeken 
lopende tentoonstellingen en pikken vaak exclusief nog iets extra’s mee: een rond-
leiding bij nacht, een theaterstuk of een dj-optreden. Museumnacht zet de musea 
van Antwerpen op een andere manier in de kijker. Een gezamenlijke communica-
tie zorgt voor een sterke profilering en ook jongeren vinden door dit evenement 
de weg naar het museum. 

Voor het eerst nam Prospekta de coördinatie van Museumnacht voor haar reke-
ning. Tot nog toe organiseerde vzw Musea en Erfgoed Antwerpen dit evenement.
 

 – Programma
De musea werkten een programma uit rond het thema ‘Reizen’. Bezoekers maak-
ten een reis door de tijd. In samenwerking met AmuseeVous werd ook een jon-
gerenparcours uitgewerkt. Verschillende musea toonden werk van jonge kunste-
naars. Dit initiatief viel in de smaak bij het publiek én bij de deelnemende musea.

 – Bezoekers 
7700 mensen namen deel aan het evenement. Door het slechte weer lag de op-
komst lager dan in het succesvolle jaar voordien, wat meer rust bracht in het eve-
nement en meer ruimte bood voor kwaliteit. Dit werd door de meeste musea en 
hun medewerkers (enkel Zilver- en Middelheimmuseum hadden op meer bezoe-
kers gehoopt) en ook door de bezoekers geapprecieerd. Een bezoeker bezocht 
die avond gemiddeld drie musea, wat meer is dan vorig jaar. In totaal telde Muse-
umnacht dit jaar 24.840 bezoeken.
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 – Aantal per leeftijdscategorie 
VolwASSEnEn - 25 JArIgEn - 12 JArIgEn AndErE ToTAAl bEzoEkErS

5335 (69%) 1495 (19%) 235 (3%) 633 (8%) 7698

 – Ticketverkoop 
Prospekta organiseerde voor het eerst een voorverkoop. Liefhebbers konden voor-
af tickets kopen via www.museumnacht.be, telefonisch en aan de balie van Info 
Cultuur. Er werden vooraf 3300 tickets gekocht, 44% van het totaal. Deze extra 
service had als positief gevolg dat er geen wachtrijen ontstonden aan de kassa’s in 
de musea. Een toegangsbiljet in voorverkoop was te koop aan € 7. De avond zelf 
kostte het € 8. Jongeren tot 25 jaar betaalden slechts € 1 (cf. campagne 1 euromu-
sea) en kinderen jonger dan 12 jaar konden gratis binnen. 

 – Herhaalbezoeken
Als extraatje bij de editie 2010 konden bezoekers de deelnemende musea nog gra-
tis bezoeken zolang ze hun polsbandje van Museumnacht aanhielden. Vooral de 
zondag na Museumnacht maakten bezoekers van deze actie gebruik.

Erfgoeddag (25.04)
Voor het eerst trad Prospekta voor Erfgoeddag op als intermediair tussen de 
Vlaamse organisator FARO en de Antwerpse erfgoedinstellingen die aan Erf-
goeddag deelnamen. De voorbije jaren was Musea en Erfgoed Antwerpen de lo-
kale coördinator.

De tiende editie van Erfgoeddag stond in het (vraag)teken van het thema ‘Fake?’. 
Musea, archieven, bewaarbibliotheken, heemkundige kringen, verzamelaars, 
cultuurdiensten, amateurkunstenaars en tal van andere actoren haalden de leugen-
detector boven en ontmaskerden gevallen van schone schijn, misleiding, opsmuk 
en vervalsingen. Daar zijn er nogal wat van: die vaststelling liep als een rode draad 
door het aanbod van deze editie. 

In Antwerpen namen 36 erfgoedorganisaties deel aan Erfgoeddag 2010. Er wer-
den 15.000 bezoeken genoteerd, een gemiddelde van 417 bezoeken per locatie. 
Toppers waren de kathedraal (1780 bezoeken), het Diamantmuseum (900) en het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (823).
 
Erfgoeddag viel voor de tweede keer samen met de Antwerpse Marathon & 10 
Miles. Ondanks de inspanningen voor de mobiliteit had deze loopwedstrijd im-
pact op het verkeer. Uit cijfers van 2007 blijkt dat het samenvallen met de mara-
thon geen gunstig effect heeft op het aantal bezoekers voor Erfgoeddag. 

Job Van Bortel

Museumnacht Letterenhuis
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Tentoonstelling Cobra Power of print in Middelheimmuseum © Foto: Jo Cools

Amuze – UiT in de provincie 
Antwerpen Expobrochure 2010
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diamantmuseum

 – Topstuk in de kijker: een art nouveau-juweel van het Antwerpse 
juwelenhuis Ruys (18.2 - 22.6)

Naar aanleiding van de aankoop van een art nouveau-juweel bezet 
met roosgeslepen diamanten van uitzonderlijke kwaliteit, een zeld-
zame kans, zette het Diamantmuseum een minitentoonstelling op 
rond dit ‘topstuk in de kijker’. Dankzij uitgebreid onderzoek in het 
archief van het Antwerpse juwelenhuis Ruys kon, op basis van een 
ontwerptekening met een beschrijving, de authenticiteit van de col-
lier/broche worden aangetoond. Dat zowel het juweel als het archief 
van het juwelenhuis de twee wereldoorlogen heeft overleefd, mag 
een wonder heten. De diamanten zijn bovendien van zo’n hoge kwa-
liteit dat ze in aanmerking komen om te worden herslepen, zoals wel 
vaker het geval is voor oude slijpvormen.

De aankoop van het art nouveau-stuk past perfect in de museummis-
sie. Het juweel belichaamt als het ware een deel van het ‘BriljAnt-
werps Verhaal’ dat het museum zo volledig mogelijk wil vertellen. 
Bovendien zijn diamantjuwelen in art nouveau eerder zeldzaam. 
Behalve het topstuk zelf belichtte het museum het juwelenhuis Ruys 
aan de hand van exclusieve foto’s, juwelen bezet met edelstenen en 
diamant, tekeningen, logboeken enz. 

–
ProVInCIE
AnTwErPEn

Art nouveau juweel, Ruys © Diamantmuseum



P 122

2010
Jaarboek

 – HarT voor HarD: op zoek naar ‘Vlaamse Harten’ (27.6 – 21.9)
In 2010 deed het Diamantmuseum voor het eerst een rechtstreeks beroep op het 
publiek. De oproep om op zoek te gaan naar ‘Vlaamse harten’ werd gelanceerd n.a.v. 
Valentijnsdag en kreeg een 300-tal reacties van mensen die ergens in huis of bin-
nen de familiekring één of meer exemplaren van deze grotendeels in vergetelheid 
geraakte, vooral 19de-eeuwse volksjuwelen in de vorm van een hart (terug)vonden. 
Zij kwamen met hun curiosa naar het Diamantmuseum voor een expertise.

Zelf bezit het museum een belangrijke collectie van deze juweeltjes. Het meren-
deel van de ‘volksharten’ kwam aan bod in de expositie HarT voor HarD en bood het 
museum de kans om onderzoek te doen naar dit ‘onbekend-is-onbemind- juweel-
type dat vooral populair was in Antwerpen en waar verhalen mee verbonden zijn 
over de commercialisering ervan, imitaties, schenkingen aan kerken enz.

De ‘Antwerpse connectie’ kon worden onderbouwd dankzij onder meer de slijp-
wijzen, de zilververvaardiging en de merken van zilversmeden zoals Coetermans 
en Suerickx, vaklui die hoofdzakelijk werkzaam waren in Antwerpen, Mechelen 
en omstreken.

 – Voor eer en glorie. Napoleon en de juwelen van het keizerrijk (1.10 – 31.12)
Op 30 april 1810 zetten Napoleon Bonaparte en zijn tweede vrouw Marie-Louise 
voet aan wal in Antwerpen. Een uitgelezen kans voor het Diamantmuseum om 
200 jaar later deze uitzonderlijke figuur en de praalzucht aan zijn hof in de kijker te 
zetten. ‘Le petit Caporal’, een militair genie, zette ook de decoratieve kunsten in, 
meer specifiek (diamant)juwelen, om politieke en diplomatieke banden te smeden 
en zo vriend en vijand aan hem te binden. Hij ontwikkelde een ware machtssym-
boliek: eretekens, kunstwerken, monumenten en sieraden, tot zelfs meubilair en 
servies, werden een politiek instrument om zijn macht te bestendigen en de glorie 
van het keizerrijk uit te stralen.

Campagnebeeld hart voor harD / voorbeeld 
van een Vlaams hart

Campagnebeeld voor eer en glorie

Klassieke motieven en elementen, geïnspireerd door de Griekse en Romeinse 
kunst en gecombineerd met de egyptomanie, werden over heel Europa nagevolgd. 
Dat leidde tot de bloei van de empirestijl, die in het teken stond van de verheer-
lijking van de keizer. Aan de hand van unieke documenten, prachtige eretekens, 
meesterwerken van onder meer Van Bree, Lefèvre en Girodet, en juwelen van het 
keizerlijke hof bezet met de mooiste en zeldzaamste edelstenen liet de tentoonstel-
ling het publiek kennismaken met de machtssymboliek en de luister aan het hof 
van Napoleon. 

Micheline Van Branden

Bezoekcijfer: 90.827
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Fotomuseum (FoMu)

 – De ontsluiting van de eigen collectie
Het FoMu kiest voor een wisselende thematische en monografische ontsluiting 
van de collectie. In 2010 vonden twee monografische collectiepresentaties plaats 
en één thematische tentoonstelling. Verder presenteerden we een selectie beelden 
over Congo uit het archief van het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren.

 – Filip Tas 
Binnen de naoorlogse fotografie in ons land nam Filip Tas een meer dan vooraan-
staande plaats in. Hij behoorde, samen met onder meer Walter De Mulder, Paule 
Pia en Frank Philippi, tot een generatie fotografen die vernieuwende vakfotografie 
en artistiek ‘vrij werk’ met elkaar wisten te verzoenen. Zijn foto’s werden onder 
meer gepubliceerd door De Standaard, de BRT en Avenue. Tas participeerde als 
fotograaf aan de kunstenaarsbeweging G58, publiceerde in 1965 het indrukwek-
kende fotoboek Antwerpen. Stad aan de Stroom, vertegenwoordigde in 1976 ons land 
op de Biënnale van Venetië en verwierf in 1983 zowel de Prijs voor Bijzondere 
Verdiensten van de Provincie Antwerpen als de Prijs voor Beeldende Kunst van de 
Vlaamse Gemeenschap. Tas oefende ook een belangrijke invloed uit als fotografie-
docent (Henry Van de Velde-instituut, Antwerpen) en fotocriticus (De Standaard). 

 – Willy Kessels, 1930-1960
Willy Kessels (1898-1974) wordt beschouwd als de belangrijkste vertegenwoor-
diger in ons land van de nieuwe ‘modernistische’ fotografie die vanaf het einde van 
de jaren 1920 op de voorgrond trad. Zijn veelzijdige oeuvre is illustratief voor de 
praktijk van de beroepsfotograaf in de jaren 1930. Kessels was in 1932 betrokken 
bij de organisatie van de eerste Internationale Tentoonstelling voor Fotografie en 
Cinematografie in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. In 1933 realiseerde 
hij setfoto’s bij de communistisch geïnspireerde documentaire film Misère au Bori-
nage van Joris Ivens en Henri Storck.
Na de oorlog werd Kessels veroordeeld voor passieve collaboratie, maar hij her-
nam in de jaren 1950 zijn commerciële activiteiten en trad vooral naar buiten met 
een aantal fotoboeken over zijn geboortestreek, het Scheldeland. Hierin leek Kes-
sels afstand te hebben genomen van het modernisme, maar in zijn atelier bleef hij 
experimenteren met abstracties en ongewone afdruktechnieken. 

willy Kessels, Zelfportret in tegenlicht, 1931 © willy Kessels
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 – Reizen in de collectie – de opkomst van het massatoerisme in België
Het FoMu toonde aan de hand van foto’s, albums, postkaarten, affiches, tijd-
schriften en fotoboeken uit de collectie de opkomst van het massatoerisme in de 
20ste eeuw, van daguitstapjes met de trein over autoreizen naar het Zuiden tot 
vliegreizen naar Tenerife en bestemmingen buiten Europa. Vooral de invoering 
van de ‘congé payé’ in 1936 was dé stimulerende factor voor de ontwikkeling van 
het massatoerisme. Vakantie en reizen evolueerden stilaan tot een ‘plicht’.

 – Congo belge (en images). Ongeziene archiefbeelden van Belgisch Congo 
Congo belge (en images) vertrok van de rijkdom aan visueel materiaal over het kolo-
niale verleden van Congo. Carl De Keyzer en Johan Lagae selecteerden uit het 
immense archief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren 
honderd nooit eerder gepubliceerde foto’s van Belgisch Congo. 

Congo (belge) © Foto: Carl De Keyzer Filip Tas, Huis voor Denker alleen, uit de reeks ‘Heros Place’, 1973-1976 © Foto: Filip Tas / FotoMuseum 
Provincie Antwerpen.

Opzet was niet zozeer een historisch overzicht te brengen van de fotografie in Bel-
gisch Kongo, maar eerder ‘sprekende beelden’ te presenteren als een ‘ontdekkings-
reis’ door de collecties van het Koninklijk Museum van Tervuren. 

 – Fotografie monografisch en thematisch gepresenteerd (FoMu Galerie)
In de FoMu Galerie, die gratis toegankelijk is, presenteerde het museum zowel 
monografische als thematische tentoonstellingen van jonge en/of vernieuwende 
fotografen.

 – Carl de Keyzer, Congo (belge)
Carl De Keyzer, Belgisch topfotograaf en lid van het gerenommeerde agentschap 
Magnum, realiseerde een reeks opnamen die een indringend beeld schetsen van de 
Belgische restanten in het moderne Congo. 
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Hij volgde daartoe de route van toeristische trekpleisters uit de koloniale periode 
zoals die werden beschreven in een oude reisgids. Het resultaat is een unieke en 
confronterende fotoreeks met historische betekenis: ze roept zowel vragen op bij 
de manier waarop België de kolonisatie architecturaal en urbanistisch heeft inge-
vuld, als bij de oorzaken van de huidige staat van chaos en verval.

 – Borders – Bamako Encounters 2009
Bamako Encounters, een internationaal platform voor jong Afrikaans talent, is dé 
tweejaarlijkse Biënnale voor Hedendaagse Afrikaanse Fotografie en was te gast 
in het FoMu. De editie 2009 stond het teken van ‘Borders’, een brandend actueel 
thema, met name ook in Afrika: grenzen bepalen er mee de realiteit en verdelen 
mensen in etnische, culturele en religieuze groepen, terwijl ze tijden van globali-
sering in no time van de kaart worden geveegd.
Michket Krifa en Laura Serani, curatoren van de Biënnale, nodigden jonge Afri-
kaanse fotografen en videokunstenaars uit om dit thema te visualiseren. Aan bod 
kwam werk van onder meer Myriam Abdelaziz, Kader Attia, Arwa Abouon, Ab-
doulaye Barr, Jodi Bieber, Lilia Benzid en Mohamed Bourouissa.

 – American Documents
American Documents belichtte documentaire tendensen in de Amerikaanse fotogra-
fie vanaf de jaren 1970 tot vandaag. Het werk van toonaangevende fotografen als 
Lewis Baltz, Robert Adams, Stephen Shore, Diane Arbus, Mitch Epstein, Larry 
Sultan, Gary Winogrand en Lee Friedlander werd ingeleid door Walker Evans, 
de peetvader van het genre. Deze generatie bracht het Amerikaanse landschap 
in beeld – dat in de tweede helft van de 20ste eeuw drastisch wijzigde door de 
industrialisatie en urbanisatie – en introduceerde zo een nieuwe beeldtaal. Een 
schijnbaar neutrale weergave van de alledaagse werkelijkheid confronteerde de 
toeschouwers met de onomkeerbare realiteit waarin ze leefden. Naast deze his-
torische oeuvres werden twee recente reeksen voor het eerst in België getoond: 
Homeland van Larry Sultan en American Power van Mitch Epstein. De ruime selectie 
uit privéverzamelingen werd aangevuld met belangwekkende ensembles uit de 
collectie van het FoMu.

 – Boris Becker, Photographs 1984-2009
Boris Becker (1961) wordt beschouwd als een van de belangrijkste vertegen-
woordigers van de hedendaagse Duitse fotografie. Hij behoort tot een generatie 
fotografen die de zakelijke stijl van hun leermeesters Bernd en Hilla Becher her-
werkten tot een persoonlijke maar nog steeds zeer typische beeldtaal. De eerste 
solotentoonstelling van de kunstenaar in België schetste een overzicht van Beckers 
oeuvre van de vroege jaren 1980 tot nu en toonde beelden uit zijn bekendste fo-
toreeksen: Bunkers, Houses, Constructions, Fields and Landscapes, Fakes en Artefacts. In 
zijn imposante, haast oogverblindend gedetailleerde kleurbeelden van geïsoleerde 
gebouwen, landschappen en objecten onderzoekt Becker hoe de fotografie voort-
durend balanceert op de grens tussen een getrouwe representatie van de werkelijk-
heid en een autonome beeldpraktijk die de werkelijkheid overstijgt.

 – Pictures For Life 
Het FoMu engageerde Jimmy Kets om foto’s te nemen van tien Belgische artiesten: 
Daan, Selah Sue, Vive la fête, Zita Swoon, Broken Glass Heroes, An Pierlé, Gabriël 
Rios, Das Pop, Helmut Lotti en Amatorski. De artiesten maakten zelf ook foto’s 
van een speciale dag: een optreden, on the road enz. Het FoMu stelde hieruit tien 
unieke edities samen, gesigneerd door fotograaf en artiest. Ze werden geveild ten 
voordele van Music For Life en brachten 10.100 euro op.

 – En verder...
Jean-Pierre Stoop – Kunstenaarsportretten
Time to meet Festival
Pieter-Jan De Pue – Iran op de grens
Jackie Lecouturier – Polaroids, en andere…
Outlandish – A specter from the land of If
Caroline Alida – Bori, genezers van de ziel
Ville Lenkkeri – The Place of no roads

Isabelle Willems

Bezoekcijfer: 90.738

‘Pictures For Life’ © Foto: Daan
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Modemuseum (MoMu)

 – Zwart. Meesterlijk Zwart in Mode & Kostuum (25.03 – 08.08)
De voorjaarstentoonstelling illustreerde de verschillende historische fasen van de 
kleur ‘zwart’ aan de hand van voorbeelden uit de schilderkunst, historische kos-
tuums en hedendaagse mode. MoMu selecteerde voor de expositie een aantal Bel-
gische en internationale hedendaagse ontwerpers die een specifieke band hebben 
met de kleur zwart, hetzij in hun ontwerpproces, hetzij door hun hedendaagse in-
terpretatie van historische connotaties van de kleur zwart: Ann Demeulemeester, 
Olivier Theyskens, Dirk Van Saene, Givenchy (Riccardo Tisci), Chanel, Gareth 
Pugh e.a.
In het kader van de tentoonstelling organiseerde het MoMu op donderdag 12 mei 
een studiedag in het FoMu waarop diverse sprekers waren uitgenodigd die ook een 
artikel schreven voor de gelijknamige catalogus.

 – Stephen Jones & Het Accent op Mode (08.09.2010 – 13.02.2011)
In het najaar liep een unieke overzichtstentoonstelling over de Britse hoedenma-
ker Stephen Jones naar aanleiding van de 30ste verjaardag van zijn Huis Stephen 
Jones Millinery. Het MoMu bewaart de grootste collectie Stephen Jones-hoeden 
ter wereld – meer dan 120 exemplaren – dankzij een langdurige bruikleen van de 
Antwerpse privéverzamelaars Geert Bruloot & Eddy Michiels.
De tentoonstelling loodste bezoekers binnen in de unieke wereld van een hoeden-
maker die reeds meer dan drie decennia samenwerkt met de grootste namen uit de 
internationale modescène: Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler, Comme des Gar-
çons, Claude Montana, John Galliano, Christian Dior, Azzedine Alaïa,Walter 
Van Beirendonck, Marc Jacobs enz. Verschillende belangrijke namen uit de mo-
dewereld werden bereid gevonden een bijdrage te maken voor de begeleidende 
catalogus Stephen Jones & The Accent of Fashion.

Beide tentoonstellingen kregen heel wat persaandacht, met respectievelijk 420 en 600 persaanvra-
gen. Naar aanleiding van de opening van de Stephen Jones-expo werd een internationale persreis 
georganiseerd, in samenwerking met Toerisme Vlaanderen.

ZwART. Meesterlijk Zwart in Mode & Kostuum © Foto: Frederik Vercruysse

 – MoMu in Londen
Het MoMu liet een van zijn toptentoonstellingen opnieuw naar het buitenland 
reizen: van 3 juni tot 5 september liep de expo MAISON MARTIN MARGIELA 
‘20’ The exhibition in het Somerset House in Londen. Daar telden ze ruim 20.000 
unieke bezoekers.

 – En verder...
Het MoMu verzorgde enkele bruiklenen voor externe partners, zoals een om-
vangrijke bruikleen van 26 silhouetten en een selectie rouwjuwelen voor de ten-
toonstelling Manières noires in het Musée des Beaux-Arts in Mons.
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workshops in het MoMu © Foto: Muriel Delvigne

STEPHEN JONES & Het Accent op Mode
© Foto: Frederik Vercruysse

STEPHEN JONES & Het Accent op Mode
© Foto: Frederik Vercruysse

De collectie van het MoMu werd uitgebreid, onder meer met enkele belangrijke 
schenkingen van Helmut Lang, Dries Van Noten en Bruno Pieters. Zo wordt het 
hedendaagse luik van de collectie verder aangevuld. 

Voor de jaarlijkse evenementen Erfgoeddag en Museumnacht werden kleinere op-
stellingen gemaakt met enkele objecten die anders niet zichtbaar zijn, respectieve-
lijk rond de thema’s ‘Fake?!’ en ‘Reizen’.

Begin 2010 herlanceerde het museum zijn website met een nieuw design. De site 
wil bezoekers beter wegwijs maken en een zo goed mogelijk beeld geven van wat 
het museum te bieden heeft. Dat gebeurt door een intens gebruik van beeldmate-
riaal en een duidelijker navigatie. Aansluitend startten we een aparte MoMu Blog 
(blog.momu.be), die vooral de werking áchter de schermen belicht: filmpjes van 
‘the making of” van een tentoonstelling, interviews met bezoekers aan onze bi-
bliotheek, informatie over een nieuwe aanwinst voor de eigen collectie enz.

Daarnaast schakelden we in onze online communicatie ook sociale media in: de 
Facebookpagina van het museum telde in 2010 reeds meer dan 6000 vrienden.

Leen Borgmans

Bezoekcijfers voor de twee tentoonstellingen: 78.149 (een stijging van 6% ten 
opzichte van het recordjaar 2009). Met de Londense MoMu-tentoonstelling erbij 
(ruim 20.000) komen we aan bijna 100.000 bezoekers.
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zilvermuseum Sterckshof

 – Colloquium bedrijfsarchieven
Het Zilvermuseum Sterckshof profileert zich als voortrekker inzake de digitalise-
ring van atelierarchieven in de museumsector. In dat licht organiseerde het Zilver-
museum Sterckshof in mei 2010, samen met het steunpunt FARO, een tweedaags 
internationaal colloquium over de ontsluiting, digitalisering en conservering van 
archieven van zilverateliers en -bedrijven. Door de aard van de vaak fragmentair 
bewaarde bedrijfsarchieven is dit een complex gegeven, waarbij het gebruik van in-
ternationale standaarden en het uitwisselen van praktijkervaringen van de verschei-
den erfgoedbeheerders van wezenlijk belang zijn. Het Zilvermuseum zelf bezit 
tekeningen, foto’s, verkoopscatalogi, modellen en mallen. De digitalisering van de 
atelierarchieven is gepland in verschillende fasen en gebeurde tot op heden in func-
tie van tentoonstellingen en om het manipuleren van de originelen te beperken.

Het colloquium sloot aan bij de tentoonstelling Delheid 1828–1980. Van Michel 
tot Climax en de conservering van het Fonds Wolfers. Zowel professionals uit de 
restauratie- en erfgoedsector als zilverspecialisten en kunstliefhebbers namen er-
aan deel. Lezingen werden gegeven door medewerkers van onder andere Victoria 
& Albert Museum (UK), Musée de l’Orangerie (F), Abdijmuseum Ten Duinen 
1138, Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie (NL), Universiteit Am-
sterdam (NL), Cordovano, Artesis Hogeschool Antwerpen, Universiteit Antwer-
pen en Zilvermuseum Sterckshof. De meeste presentaties zijn online te vinden 
op www.slideshare.net/Sterckshof/presentations. Een verslag van het colloquium 
verscheen in het septembernummer van Bibliotheek- en Archiefgids.

Detail van jardinière, Delheid Frères, ca. 1900–1910. Campagnebeeld tentoonstelling “Delheid 1828–1980. 
Van Michel tot Climax” © Vormgeving: Frederik Hulstaert © Foto: Hugo Maertens
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 – Zilvertalenten en Wim Ibensprijs 2010
Met de jaarlijkse zomertentoonstelling Zilvertalenten richtte het museum de blik op 
de toekomst. Zilvertalenten bood een representatief overzicht van alle masterproe-
ven van de drie grote dagopleidingen voor juweelontwerp en edelsmeedkunst in 
Vlaanderen: de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (KAS-
KA), Sint-Lucas Antwerpen en MAD-faculty Hasselt. De symbiotische band die 
gegroeid is tussen de drie opleidingen en het Zilvermuseum Sterckshof is van groot 
belang voor de jonge juweelontwerper/zilversmid, die zo een professioneel plat-
form krijgt aangereikt en kennismaakt met het publiek en de realiteit van het veld.

Tweejaarlijks worden de inzendingen voor de Wim Ibensprijs, een initiatief van 
vzw ARTos, in het museum tentoongesteld. De prijs is genoemd naar beeldhou-
wer en edelsmid Wim Ibens (1934–1997), bezieler en oprichter van de afdeling 
Edelsmeden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Op 
2 juli 2010 kreeg Dries Dockx (1987), laatstejaarsstudent aan de MAD-faculty 
Hasselt, deze prestigieuze prijs voor zijn zilveren creatie Folded. Een eervolle ver-
melding ging naar Hella Hoste voor haar Flock of Bears. 

Met initiatieven als Zilvertalenten, de Wim Ibensprijs, de Sterckshofopdrachten 
en de wedstrijd Win een zilveren juweel draagt het museum actief bij tot het heden-
daagse zilverlandschap.

 – Aankoop jardinière Delheid Frères
Ook in 2010 werkte het museum verder aan het verzamelen van Belgisch zilver-
werk van de 15de eeuw tot heden. Het breidde zijn collectie via schenkingen en 
aankopen uit. In het kader van de tentoonstelling Delheid 1828–1980. Van Michel tot 
Climax werd de Jardinière 570 Esthétique van Delheid Frères aangekocht. Dit werd 
ook het campagnebeeld voor de expositie. De zilveren art nouveau-jardinière met 
verguld koperen binnenbak is een uniek stuk. 

Ann De Block

Bezoekcijfer: 44.756

Ontwerptekening jardinière, Ateliers P. Vansteeger en Maison E. Debaus, Brussel, ca. 1900
© Foto: Jacques Sonck

“Folded” van Dries Dockx, wim ibensprijs 2010 
voor Edelsmeedkunst © Foto: David Huycke
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koningin Fabiolazaal

In 2010 liepen in de Koningin Fabiolazaal (KFZ) drie tentoonstel-
lingen. Vanaf november bleef de tentoonstellingszaal gesloten om de 
samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen (KMSKA) voor te bereiden: vanaf eind april 2011 zul-
len in wisselende tentoonstellingen de hoogtepunten uit de 19de- en 
20ste-eeuwse schilderijencollectie van het KMSKA worden gepre-
senteerd. Deze samenwerking tussen het provinciebestuur en het 
KMSKA is opgevat als een langlopend project naar aanleiding van 
de renovatiewerken in het KMSKA.

 – Mijn zachtste huid. Over leven met brandwonden – Fototen-
toonstelling van Lieve Blancquaert (11.12.2009 – 10.01.2010)

De Belgische Brandwondenstichting vroeg aan journaliste en fo-
tografe Lieve Blancquaert om tien mensen die getekend zijn door 
brandwonden te portretteren en te interviewen. In een reeks van een 
twintigtal foto’s en twee videoprojecties werden de slachtoffers op 
een serene manier in beeld gebracht. Het project wilde de aandacht 
vestigen op het verhaal achter de littekens. De fototentoonstelling 
opende in september 2010 in Gent en was nadien achtereenvolgens 
te zien in Mol, Antwerpen, Leuven, Hasselt en Brugge. Samen met 
de tentoonstelling verscheen een fotoboek van Lieve Blancquaert.

Zaalzicht expo ‘Provinciale Prijs Beeldende Kunst’ met werk van Joris Van de Moortel, Caroline Coolen en 
Lieven Segers

Zaalzicht expo ‘Mijn zachtste huid’ Foto: Lieven Blancquaert
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 – A Dog of Flanders. Een nooit geziene kijk op Vlaanderen – Didier Volckaert 
en An van Dienderen (30.4 – 29.8)

Het verhaal uit 1871 over de Antwerpse jongen Nello en zijn onafscheidelijke 
hond Patrasche van de Britse schrijfster Ouida was de aanleiding voor deze ten-
toonstelling van Didier Volckaert en An van Dienderen, die eerder over hetzelfde 
thema een documentaire maakten. Het verhaal had aanvankelijk weinig weer-
klank, maar na de dood van de auteur vond het onverwacht zijn weg naar Japan, 
waar het een ongekend succes werd, eerst als populair kinderverhaal en later als 
tekenfilmserie. Hollywood pikte het verhaal op en verfilmde het tot vijfmaal toe, 
met een happy end. 

De tentoonstelling toonde een overzicht van de tientallen Japanse, Europese en 
Amerikaanse boekcovers en -illustraties, filmfragmenten, originele affiches en 
publicaties, tot een Japanse speelautomaat toe, met het verhaal van Nello en Pa-
trasche als thema. Dit geheel werd aangevuld met historische foto’s en schilderijen 
die een tijdsbeeld schetsen van het 19de-eeuwse Antwerpen. Bij de tentoonstelling 
verscheen een rijk geïllustreerd boek, onder meer met een nieuwe tekstgetrouwe 
vertaling van het verhaal door Tom Naegels. In een afgeslankte versie was de ten-
toonstelling in het najaar te zien in het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver.

 – Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst - Lieven Segers, Caroline Coolen en 
Joris Van de Moortel (23.9 – 7.11)

Eind 2009 droeg een jury onder het voorzitterschap van gedeputeerde Ludo Hel-
sen de Antwerpse kunstenaar Lieven Segers voor als laureaat van de tweejaarlijkse 
Prijs voor Beeldende Kunst van de provincie Antwerpen. Uit de ruim honderd 
kunstenaars, jonger dan veertig jaar, die een dossier indienden werden Caroline 
Coolen en Joris Van de Moortel geselecteerd om samen met Segers recent werk te 
exposeren. Naar aanleiding van de tentoonstelling kregen de drie kunstenaars ook 
de kans om een publicatie rond hun werk samen te stellen.

Bob Daems

Bezoekcijfers: 3.779 bezoekers (respectievelijk 822, 2.564 en 393)
illustratie uit een editie van de novelle ‘A Dog of Flanders’ Collectie Didier Volkaert
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dienst Erfgoed (departement Cultuur van de provincie 
Antwerpen)

 – De restauratiecampagne van de kathedraal
De werken aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal naderen het einde. De restaura-
tiecampagne, die werd opgestart in 1965, zal in 2015 worden afgerond. Als ver-
antwoordelijke overheid treedt de provincie op als bouwheer voor de kathedraal, 
terwijl de toren de bevoegdheid is van de stad. De dienst Erfgoed staat in voor de 
bouwhistorische begeleiding.

Eind 2010 werden onder leiding van architect Rutger Steenmeijer enkele be-
langrijke deelrestauraties afgerond. Aan de buitenzijde werden voornamelijk de 
zuidgevels opgefrist. Indrukwekkend zijn de gerestaureerde luchtbogen en ba-
lustrades aan de kooromgang. Vele gesculpteerde elementen moesten worden 
vervangen wegens hun slechte bouwfysische toestand. In de 19de en begin 20ste 
eeuw werden ze vervaardigd in Euvillesteen, een bijzonder poreus gesteente dat 
slecht bleek te verouderen. Ondertussen werden al deze elementen vervangen 
door exemplaren in een soort kunststeen die aansluit bij de mooie bleekgele kleur 
van de originele natuursteen.

In het interieur valt vooral de restauratie van vier kapellen in de kooromgang op. 
Ze werden hersteld in hun 19de-eeuwse luister. Op dat moment kwam een totaal-
kunstwerk tot stand met rijkelijke muurschilderingen, glasramen, polychrome 
tegelvloeren en neogotisch meubilair. Op die manier trachtten men in de 19de 
eeuw de middeleeuwse luister van de kathedraal te herstellen. Bij de restauratie 
werd uiteraard beslist dit uitzonderlijke en coherente neogotische decor in al zijn 
kleurenpracht te behouden en tot zijn recht te laten komen.

gewelfschildering in de gerestaureerde Sint-Jan Berchmanskapel © Foto: fotocollectie Provincie Antwerpen 
dienst Cultureel Erfgoed

 – Fortengordels in de aandacht
In december 2010 verscheen het verslagboek Fortengordels Nu! Actuele omgang met 
forten, gordels en verdedigingslinies, met de bijdragen van het gelijknamige internatio-
nale colloquium. De studietweedaagse fungeerde als officieel startmoment voor 
het Interreg-project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief en was de provinciale bij-
drage aan het Brialmont-herdenkingsjaar. Doel van dit colloquium was duidelijk 
te maken welke actuele rol en maatschappelijke functie het fortenerfgoed nog kan 
vervullen. Sedertdien werden op aansturen van de cel Gebiedsgericht Beleid ver-
schillende projecten geïnitieerd en gerealiseerd.
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Ook binnen het departement Cultuur werd in 2010 nog aandacht besteed aan het 
fortenerfgoed: zo stond de jaarvergadering van de Provinciale Commissie voor 
Geschiedenis en Volkskunde in het teken van vestingen en versterkingswerken. 
De dienst Erfgoed gaf naar aanleiding van de tweede editie van het sportevene-
ment Fortengordel de fraaie brochure Een harnas van baksteen en beton uit, met een 
overzicht van de Antwerpse versterkingsgeschiedenis van de 9de eeuw tot nu.

2009 en 2010 waren voor het militaire erfgoed in de provincie bijzonder vrucht-
bare jaren. Het herdenkingsjaar Brialmont 150 en het Interreg-project waren de 
katalysatoren voor een ruime variatie aan projecten en activiteiten in alle fortenge-
meenten, met als uitschieter de eerste editie van het sportieve evenement Forten-
gordel in 2009.

 – Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA): focus op Braem en 
zijn context

Het jubileumjaar van de Antwerpse architect Renaat Braem (1910-2001) was in 
2010 de aanleiding om een waaier aan culturele activiteiten te organiseren. Het Ar-
chitectuurarchief van de Provincie Antwerpen kwam origineel uit de hoek met een 
website die een minder gekend aspect van Braems oeuvre belicht. De website www.
debalansvanbraem.be richt zich op de modernist Braem en zijn visie op architec-
tuur, cultuur en maatschappij. Braem behandelde tal van thema’s in een eindeloze 
stroom artikels, optredens op tv en op de radio, essays en lezingen. Het spectrum 
van zijn discours is veelzijdig: collega-architecten van de ‘Turnhoutse School’, 
hoogbouw, monumentenzorg, de Cogels-Osylei in Berchem en zoveel meer.
Precies die architecten en thema’s zijn uitstekend vertegenwoordigd in de collectie 
van het Architectuurarchief, wat het mogelijk maakte om Braems traject door het 
architectuurlandschap op de voet te volgen, te duiden en te illustreren. Interviews 
met Braem en ander beeldmateriaal uit het rijke VRT-archief geven de site een 
extra dimensie. De website is een verfrissende bijdrage aan het onderzoek naar 
Braem en het Belgische modernisme. Vanwege die blijvende waarde blijft de site 
ook na het Braemjaar bestaan. 

Departement Cultuur
Een nummer van Bouwen en wonen, het tijdschrift waarvan Braem hoofdredacteur was. Op de cover 
beelden van de sociale woonblokken op het Kiel in Antwerpen. 
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koninklijk Museum voor Schone kunsten Antwerpen

 – Tentoonstellingen in Antwerpen
Eén grote tentoonstelling domineerde 2010: in Closing Time ging het 
werk van schilder Jan Vanriet de confrontatie aan met de vaste col-
lectie van het KMSKA. Bezoekers werden aangespoord om op een 
andere manier te gaan kijken en vanuit het beeld zelf te denken.
De tentoonstelling liep gedurende vijf maanden, een vrij lange peri-
ode. De laatste twee weken kon de bezoeker het museum gratis be-
zoeken en afscheid nemen van de collectie. Closing Time was immers 
de laatste expo die het KMSKA zelf organiseerde voor het museum 
in 2011 de deuren sluit voor een grondige verbouwing. Tijdens Clo-
sing Weeks, de laatste twee weken van de tentoonstelling, werden 34 
activiteiten en evenementen georganiseerd. Een enorm succes: het 
KMSKA ontving op veertien dagen zo’n 24.000 bezoekers.

In het voorjaar waren er twee uiteenlopende kleinere tentoonstel-
lingen te zien in het museum: Rubens Doorgelicht. La furia del pennello 
maakte een synthese van Rubens’ virtuoze schildertechniek. In 
Preview werd voor het eerst werk op papier getoond van Koen van 
den Broek (°1973), die op hetzelfde moment een grote overzichts-
tentoonstelling had in het SMAK in Gent. Onder redactie van Nico 
Van Hout en Arnout Balis verscheen bij Rubens Doorgelicht het boek 
Meekijken over de schouder van een virtuoos, dat in 2011 ook in het Engels 

verschijnt.

Al deze tentoonstellingen samen 
zorgden ervoor dat het KMSKA in 
het jaar voor zijn sluiting een stij-
ging van 14% in de bezoekcijfers kon 
voorleggen. Zie over de succesvolle 
tentoonstelling met werk van Anselm 
Kiefer p. 149 Rubens, Van Dyck, Jordaens. barock aus antwerpen in Bucerius Kunst Forum Hamburg © Bucerius Kunst 

Forum, Foto: Ulrich Perrey

–
AndErE
PArTnErS In
dE STAd

 – KMSKA ‘op locatie’, in het buitenland en virtueel
Samen met ING Cultuurcentrum en Bozar organiseerde het KMSKA in Brussel 
de tentoonstelling Ensor Ontmaskerd. Die vertrok van de unieke Ensorcollectie van 
het museum, met ook veel weinig getoond werk op papier, en werd aangevuld 
met interessante bruiklenen. Dit was een mooie gelegenheid om de rijkdom van 
de collectie te tonen in de hoofdstad. De tentoonstelling liep in het kader van het 
Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

Ook in Hamburg en Helsinki was de collectie van het KMSKA in 2010 aanwezig. 
Naar het Bucerius Kunst Forum in Hamburg reisden zowat 40 werken - vooral 
schilderijen - voor de tentoonstelling Rubens, Van Dyck, Jordaens. Barok uit Antwerpen. 
In het Sinebrychoff Art Museum in Helsinki waren een 50-tal werken te zien –ook 
werk op papier – op de tentoonstelling Vlaamse Meesters. Rubens, Jordaens, Brueghel. 
Barok uit Antwerpen.
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Ook virtueel was 2010 voor het KMSKA een vruchtbaar jaar: de website www.
kmska.be werd volledig vernieuwd. Structuur, navigatie, look & feel werden 
aangepast. De collectiecatalogus kwam online, en als eerste museum in België 
biedt het KMSKA een virtuele rondleiding aan in een van zijn zalen. Online of via 
i-phone kan men inzoomen op ieder detail van de majestueuze Rubenszaal.

 – Voorbereiding van de sluiting
Het KMSKA bereidde in 2010 de uitvoering voor van het masterplan voor de re-
novatie van zijn museumgebouw. Eind 2010 werd bekendgemaakt dat de tweede 
fase van de verbouwing toegekend is aan Claus en Kaan Architecten, het bureau 
dat ook het masterplan en de eerste fase van de verbouwing tekende. Voor het 
KMSKA is het belangrijk dat de architecten van de tweede fase bekend zijn, zodat 
het project in zijn totaliteit gepland kan worden. In 2010 werd alvast de volledige 
beeldencollectie ingepakt en verhuisd naar een extern depot. Deze grootscheepse 
operatie bewees dat de museumploeg klaar is voor de taak die haar te wachten staat.
Het oudste museumgebouw van Antwerpen sluit begin mei 2011 de deuren voor 
een grondige renovatie. Niet alleen moeten alle – verouderde – technische instal-
laties vernieuwd worden, ook wordt er een nieuw intern depot gebouwd en wordt 
de museumoppervlakte uitgebreid met 40%. Dit gebeurt door extra verdiepingen 
te bouwen in de vier grote patio’s of binnenplaatsen van het museum.

Uitbreiding van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen © Claus en Kaan Architecten

Schminken tijdens Closing weeks, © KMSKA, foto: Babette Cooijmans

Het museumgebouw mag dan wel sluiten, de werking van het museum gaat on-
verminderd voort. Het KMSKA zal de volgende jaren in Antwerpen aanwezig 
zijn in o.a. het MAS, de Fabiolazaal, de Kathedraal en het Rockoxhuis. Buiten 
Antwerpen zijn er substantiële delen van de collectie te zien in o.a. Lier, Mechelen 
en Leuven. Met alle gastlocaties en inrichtende overheden worden meerjarige en-
gagementen aangegaan. 

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen sluit voor verbouwingen in mei 2011, 
maar zijn collecties blijven in Antwerpen te zien. Meer informatie op www.kmska.be 

Vik Leyten

Bezoekcijfer: 153.214, waarvan meer dan 40.000 voor Anselm Kiefer i.s.m. 
Musea stad Antwerpen en M HKA
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M hkA

 – M HKA Collectie
Sinds een aantal jaar is het M HKA op een dynamische manier bezig met het ont-
sluiten en uitdiepen van zijn eigen verzameling. In steeds wisselende collectiepre-
sentaties – in en buiten het museum – wordt telkens een ander aspect van de veel-
zijdige collectie kunstwerken, documentatie- en archiefmateriaal belicht. 

COLLECTIE XXV belichtte het werk van Belgische en in België werkzame kun-
stenaars van de laatste vier decennia – een logische parallel met de presentatie Art 
kept me out of jail van Jan Fabre en de insert Kalender/Wit van Benjamin Verdonck. 
Na zijn performance Art kept me out of jail rond de Franse gangster Jacques Mesrine 
in het Parijse Louvre besloot Fabre de video-opnames daarvan aan het M HKA te 
schenken, aangezien het museum al zorg droeg voor zijn vroege performancevi-
deo’s. Voor het eerst werden ze samen getoond. (Art kept me out of jail – Performance 
Installations by Jan Fabre 2001 – 2004 – 2008)

COLLECTIE XXVI: De Artefactum-jaren toonde werken uit de collectie waarover 
in het kunsttijdschrift Arte factum werd gepubliceerd. Naar aanleiding van de ex-
positie werden enkele werken gerestaureerd, waaronder Kamer III (1985) van Jan 
Vercruysse en The Kiss (1986) van Lili Dujourie.

In het buitenland (Extra Muros) toonde het M HKA collectiewerken in De Kabi-
netten van De Vleeshal in het Nederlandse Middelburg. Onder de titel Ontmoeting 
bracht het museum werken, geselecteerd door vrijwilligers van Moussem, naar 
Rabat in Marokko. Bij de tentoonstelling The melancholy of resistance was de M HKA-
collectie de inspiratiebron voor de curatoren van het CoCA (Centre of Contempo-
rary Art) in het Poolse Torun. 

De volledige inboedel van Panamarenko’s voormalige woning/atelier Biekorfstraat 
2, een schenking van de kunstenaar, is intussen geïnventariseerd. Het resultaat 
werd samengebracht in de publicatie Workstation Biekorfstraat.
Voor Cultuurstraten, een concept van stad Antwerpen, openden bewoners van de 
Transvaalstraat in Berchem hun deuren om kunstwerken van het M HKA te tonen.

ARTEFACTUM, Richard Baquié, Dérive, 1986. © Foto: M HKA

Zaalzicht ARTEFACTUM © Foto: M HKA
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 – M HKA Tentoonstellingen
Het M HKA richtte dit jaar drie grote tentoonstellingen in: 
• Animism: in samenwerking met Extra City Kunsthal Antwerpen (en op beide 

locaties) deed Animism een historisch onderzoek naar de grens tussen leven en 
niet-leven aan de hand van de moderne beeldcultuur. Onder de deelnemende 
kunstenaars noemen we Lili Dujourie, Anne-Mie Van Kerckhoven en Jimmie 
Durham, van wie het M HKA werk bezit.

• Auguste Orts, Correspondence: het productieplatform van Herman Asselberghs, 
Sven Augustijnen, Manon de Boer en Anouk De Clercq, vier in Brussel ge-
vestigde kunstenaars die vooral actief zijn in film en video, bracht een eerste 
gezamenlijke tentoonstelling. Correspondence was gebaseerd op de brieven die ze 
uitwisselden over hun werk. 

• Schering en Inslag/Confluence and Consequence: een solotentoonstelling van de Britse 
kunstenaar Craigie Horsfield, van wie het M HKA eerder een werk verwierf. 
De tentoonstelling spitste zich toe op de wandtapijten die de kunstenaar maakte 
in nauwe samenwerking met de Belgische tapijtenweverij Flanders Tapestries.

Elke tentoonstelling ging gepaard met een publicatie.

 – Lonely at the top 
Op de vijfde en zesde verdieping presenteerde het M HKA Lonely at the top:
Een groter Europa: te zien waren artistieke referenties uit Centraal-Aziatische staten 
en de oude cultuurlanden in de Kaukasus, cultuurregio’s die in de westerse wereld 
nog weinig bekend zijn. 

Craigie Horsfield © Foto: Bram goots

Craigie Horsfield © Foto: Bram goots
Cultuurstraten KiNDEREN 2010
© Foto: Bob Van Mol

Cultuurstraten KiNDEREN 2010
© Foto: Bob Van Mol
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Modern Dialect – Hedendaagse kunstenaars kijken naar het oeuvre van Renaat Braem: met 
werken die gerelateerd zijn aan de modernistische architectuur van Braems.
The State of L3 – Parallel Doors of Perception: een tentoonstelling door de Nederlands-
Panamese audiovisuele kunstenaar Antonio Guzman en The State of L3 Contem-
porary Arts & Film. 

 – Extra Muros
Naast collectiepresentaties in binnen- en buitenland organiseerde het M HKA op 
de vierde verdieping van het FoMU de tentoonstelling Allan Sekula. Ship of Fools, 
met nieuw werk dat Sekula maakte in opdracht van het M HKA.
Ook in het FoMu bracht Cinema Zuid zoals altijd een gevarieerd filmprogramma. 
Er vonden ook filmvoorstellingen, lezingen en kunstenaarsgesprekken plaats in 
het kader van de tentoonstellingen. 
Zie over de tentoonstelling met werk van Anselm Kiefer p. 149

 – EVENEMENTEN
M HKA richtte ook tal van evenementen in, zoals Art’s Birthday op 17 januari. Het 
museum werkte intensief mee aan het programma De Canvascollectie. 

Rita Compère

Bezoekcijfers:
M HKA: 71.598
Cinema Zuid: 22.419

Kunst en vliegwerk 2010 © Foto: Bram goots
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Houten Clara onderging een dendrochronologisch onderzoek in het Koninklijk 
Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel. Ook een van de belangrijkste 
schilderijen uit het Maagdenhuismuseum, Nood Gods van Jacob Jordaens, verhuisde 
in augustus naar het KIK. Na een labo-onderzoek wordt het doek gerestaureerd. 
Op het begeleidende symposium bij de grote Jordaens-expo (KMSKB, Brussel, 
2012) willen we de resultaten van het onderzoek en de restauratie presenteren. 

 – Bruikleen
Het bekende paneel Het Laatste Oordeel, de Zeven Werken van Barmhartigheid en de Ze-
ven hoofdzonden, een anoniem schilderij uit 1490-1500, werd naar aanleiding van 
de tentoonstelling Lust und Laster. Die sieben Todsünden von Dürer bis Nauman (tot 20 
februari 2011) zeer uitzonderlijk in bruikleen gegeven aan het Zentrum Paul Klee 
te Bern (Zwitserland). 

Maagdenhuis

 – 80 jaar Maagdenhuismuseum
2010 was voor het Maagdenhuismuseum een jubileumjaar: we vierden het 
80-jarige bestaan van dit OCMW-museum, dat is ontstaan toen in juli 1930 de 
toenmalige Commissie voor Openbare Onderstand besloot een selectie van haar 
voornaamste kunstwerken te tonen in de oude kapel van dit 16de-eeuwse meisjes-
weeshuis. Het bestuur wilde met zijn collectie oude Vlaamse kunst bijdragen aan 
de luister van de wereldtentoonstelling. Op het programma van het verjaardags-
feest stonden speeches, live muziek, een heropvoering van de zogenaamde Eed van 
de Aalmoezeniers en een slotreceptie. 

 – Kanttekeningen (19.11.2010 – 3.04.2011)
‘Antwerpse kant door de eeuwen heen’ was het thema van de jaarlijkse tentoonstel-
ling. Vertrekkend van de geschiedenis van het weeshuis werd de kantproductie in 
Antwerpen vanaf het ontstaan tot nu bekeken. Aan de hand van historische docu-
menten en instructies voor kantmeesteressen leerden we de omstandigheden ken-
nen waarin de weesmeisjes uit het Maagdenhuis moesten werken. Er werd ook li-
turgisch textiel getoond uit de rijke erfgoedcollectie van het OCMW Antwerpen.
Verschillende mensen werkten mee aan de realisatie: Lieve Vroom en Nora An-
dries, kantspecialistes die verbonden zijn aan de ‘kantkamer’ van de Sint-Carolus 
Borromeuskerk. Estelle Verhaegen, kantklosdocente aan verschillende kunstaca-
demies, Sylva Deblanc, hedendaagse kantkunstenares en Frieda Sorber, conserva-
tor van de historische collectie van het Modemuseum Antwerpen.

 – Behoud en beheer, onderzoek en restauratie
In 2010 werden stappen gezet voor de implementatie van een professionele ver-
lichting in de zalen, een aangepaste camerabewaking, een up-to-date alarminstal-
latie en een nieuwe klimaatregeling. De realisatie is gepland voor 2011.
Een samenwerking met de Artesis Hogeschool werd opgezet rond diverse restau-
raties (beelden, schilderijen, glasramen, muurschilderingen) uit de collecties van 
het Maagdenhuismuseum en van het centrum Elzenveld. Ook hiervan verwachten 
we de resultaten in de loop van 2011.

Binnenkoer Maagdenhuis
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De tentoonstelling kanttekeningen belichtte de kantproductie in Antwerpen door de eeuwen heen. houten clara onderging in 2010 een dendrochronologisch onderzoek. 
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Het Rockoxhuis kreeg het portret van ridder Nicolaas Rockox door Thomas Wil-
leboirts Bosschaert (1613/14-1654) in bruikleen voor de tentoonstelling Nicolaas 
Rockox (1560-1640). 450 jaar.

gevel Maagdenhuis © Foto: KiK/iRPA
Het paneel het laatste oordeel, de Zeven Werken van barmhartigheid en de Zeven hoofdzonden werd zeer 
uitzonderlijk in bruikleen gegeven aan het Zentrum Paul Klee in Bern (Zwitserland). 

 – Evenementen
Erfgoeddag en Museumnacht brachten heel wat bezoekers naar het museum, zij 
het dat er een daling was ten opzichte van 2009. Dat leverde meer kwaliteit op 
voor de bezoekers en minder problemen voor de beveiliging.
Op dinsdag 19 oktober stelde het schrijversduo Jean-Claude van Rijckeghem en 
Pat van Beirs hun nieuwe historische roman Galgenmeid voor in het museum. Het 
verhaal speelt zich voor een deel in het Maagdenhuis af. 
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Het schilderij ‘Nood gods’ van Jacob Jordaens wordt onderzocht en gerestaureerd in het Koninklijk instituut 
voor Kunstpatrimonium (KiK) in Brussel. © Foto: KiK/iRPA

In het kader van de Young Artist’s Presentation van het Laus Polyfoniae-festival 
trad op zaterdag 28 augustus het beloftevolle Catalaanse ensemble Qvinta Essen-
çia op. Op zondag 15 oktober streken Hans Van Kerckhoven (viool) en Hanna 
Grociak (harp) neer in de kapel van het Maagdenhuismuseum voor een herfstcon-
cert. Tijdens beide concerten bleek de akoestiek in de kapel uitzonderlijk.

Daniel Christiaens

Bezoekcijfers: 7.922 (Erfgoeddag: 456, Museumnacht: 940, Concerten: 198)
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rockoxhuis

 – Het Rockoxhuis in cijfers
In 2010 bezochten 18.394 belangstellenden het Rockoxhuis. De drukste maan-
den waren mei, augustus en december, met respectievelijk 2197, 2659 en 2116 
bezoekers. De drukste dag was zaterdag 7 augustus, Museumnacht, met 1246 be-
zoekers. 304 groepen bezochten het Rockoxhuis, waaronder 85 schoolgroepen. 
Sinds de opening kreeg het museum al 1.199.064 bezoekers over de vloer.

 – 450ste geboortedag van Nicolaas Rockox: biografie en tentoonstelling
Nicolaas Rockox werd op 14 december 1560 in Antwerpen geboren. Bijna 50 
jaar lang speelde hij een belangrijke rol in het politieke, culturele en sociale le-
ven van zijn stad. Bovendien maakte hij zich bijzonder verdienstelijk als mecenas 
van Peter Paul Rubens. 2010 was dan ook een feestelijk herdenkingsjaar voor het 
Rockoxhuis en voor Antwerpen! De viering van de verjaardag leidde tot een fees-
telijke winter in het museum.

 – Biografie: Nicolaas Rockox. Burgemeester van de Gouden Eeuw door Leen 
Huet en Jan Grieten

De kunsthistorici Leen Huet en Jan Grieten schreven een nieuwe biografie over 
Nicolaas Rockox die deze 17de-eeuwse patriciër in een hedendaagse context 
plaatst. De nieuwe publicatie laat zien dat ook in Rockox’ tijd sociaal engagement, 
mecenaat en maatschappelijk verantwoord ondernemen troeven waren om een 
stad een kwaliteitslabel te bezorgen.
De Rockox-biografie verscheen bij Meulenhoff / Manteau.

 – Nicolaas Rockox (1560-1640), 450 jaar! (14.12.2010 – 27.03.2011)
De basis van de tentoonstelling werd gevormd door een bruikleen van een aan-
tal 16de- en 17de-eeuwse meesterwerken uit de verzameling van het KMSK in 
Antwerpen die gerelateerd zijn aan de figuur van Rockox en aan de barok in Ant-
werpen. Het KMSK, dat in 1890 werd geopend , was de opvolger van het Aca-
demiemuseum dat sinds 1810 was ondergebracht in de leegstaande kerk van het 
afgeschafte minderbroederklooster, op loopafstand van Rockox’ woning.

Leen Huet en Jan grieten, nicolaas rockox, burgemeester van de Gouden eeuw © Ontwerp gert Dooreman
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Een sfeerbeeld uit de tentoonstelling ‘Nicolaas Rockox, 450 jaar’ © KBC, Erwin Donvil
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In die kerk liet Nicolaas Rockox op eigen kosten een grafkapel laten bouwen voor 
hem en zijn echtgenote. Hij bestelde hiervoor bij Rubens het beroemde drieluik 
Het ongeloof van Thomas, een van de belangrijke Rubensschilderijen die het KMSKA 
vandaag rijk is. Maar ook andere patriciërs schonken indrukwekkende kunstwer-
ken aan de kerk. Enkele originele altaarstukken van onder meer Rubens en Van 
Dyck waren te zien in Rockox’ voormalige woning.
De minderbroederskerk, een schrijn vol kunstwerken, verdween rond het midden 
van de 19de eeuw. Van het interieur bestaan geen iconografische bronnen. Maar 
aan de hand van plannen, een tekening van het hoofdaltaar, een nog rechtstaande 
wand (in het huidige academiegebouw) en enkele levendige beschrijvingen uit de 
18de en 19de eeuw krijgen we toch een idee van de uitstraling van deze klooster-
kerk. Bas Bogaerts en Dries Nollet van Playing the Past slaagden erin geslaagd haar 
virtueel weer tot leven te brengen in het Rockoxhuis!
In de tentoonstelling waren verder een aantal portretten van Nicolaas Rockox ge-
integreerd, onder meer een portret dat Van Dyck van Nicolaas Rockox schilderde 
in 1636, en verder werk van Fruytiers, Otto van Veen en Thomas Willeboirts Bos-
schaerts. We zetten ook de numismatische verzameling van Rockox in de kijker, 
met een zeer bijzondere en zeldzame munt, de Diva Faustina. En Rockox had iets 
met wapens: een fraaie wapenkamer met musketten, hellebaarden, een rapier, een 
sponton en jachtwapens, visualiseerden mee de sfeer van Rockox’ tijd.

 – Erfgoeddag en Museumnacht
Het Rockoxhuis nam deel aan Erfgoeddag. Rond het thema ‘Fake?!’ bracht het 
museum het volgende programma: 
•	 de lezing Het Rockoxhuis vandaag, de transformatie van een 17de-eeuwse burgemeesterswo-

ning, door Hildegard Van de Velde
•	 de rondleiding To fake or not to fake!, door Dorothy De Bruyn en Hilde Eyckens
•	 de presentatie 3x Nicolaas Rockox, 3x een portret van Rubens?

Tijdens de Museumnacht over ‘Reizen’ bracht de Vlaamse volkskunstgroep Muzant 
Spaanse volksmuziek. In het museum kon de bezoeker een reis in de tijd maken. 

Hildegard Van de Velde

Bezoekcijfer: 18.394 

Ambrosius Benson, Deipara Virgo KMSKA © Lukasweb
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Monumentale kerken Antwerpen vzw

 – Publiekswerking
In 2010 kwamen 570.579 bezoekers over de vloer van de vijf monumentale ker-
ken, een kleine daling van 5,9% ten opzichte van 2009, maar meer dan in 2008 en 
ongeveer evenveel als in 2007. De Sint-Carolus Borromeuskerk en de Sint-Pau-
luskerk gaan er qua bezoekers duidelijk op vooruit. (De cijfers worden sinds 2010 
nauwkeuriger bijgehouden dankzij de installatie van elektronische bezoekerstel-
lers in alle kerken zonder kassa.)

De tentoonstelling REUNIE. Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens. Meesterwerken 
uit het Koninklijk Museum terug in de Kathedraal werd wegens succes verlengd en zorgde 
verder voor een grote toeloop. Ook kleinere tentoonstellingen konden op de be-
langstelling van het publiek rekenen, evenals de deelname van de kerken aan Erf-
goeddag rond het thema ‘Fake?!’. 
De Monumentale Kerken Antwerpen bereiken hun potentiële bezoekers via de 
website die maandelijks door gemiddeld 26.000 individuele bezoekers wordt ge-
raadpleegd en een folder die op 75.000 exemplaren wordt verspreid via de dienst 
voor Toerisme en de musea.

 – Roerend erfgoed
De vijf monumentale kerken beheren samen een collectie van bijna 12.000 in-
ventarisnummers. In 2010 kon verder worden gewerkt aan het digitaliseren van 
deze collectie in de online CRKC-databank, dankzij de inzet van vrijwilligers-re-
gistratoren. De volledige inventarissen van de Sint-Andrieskerk, Sint-Jacobskerk 
en Sint-Pauluskerk zijn inmiddels ingevoerd, en de omvangrijke collectie van de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal wordt momenteel overgezet. In de loop van 2010 
werd de collectie van de Sint-Carolus Borromeuskerk verder geïnventariseerd 
door kunsthistorici van het CRKC en samen met digitale foto’s in de online da-
tabank ingevoerd. Eind december 2010 waren reeds 10.000 fiches ingevoerd, zo-
dat het einde van de digitalisering in zicht is. Voor het fotomateriaal is een grote 
inhaalbeweging aan de gang. 

De Monumentale Kerken Antwerpen leenden enkele belangrijke kunstwerken 
uit voor binnen- en buitenlandse tentoonstellingen. Op de tentoonstelling van het 
jeugdwerk van de Spaanse schilder Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) in het 
Museo de Bellas Artes te Sevilla was de Heilige Franciscus van Assisi in gebed uit de 
Antwerpse kathedraal te zien. De Sint-Jacobskerk leende het schilderij Sint-Helena 
van Jan Boeckhorst uit aan de tentoonstelling In het spoor van Rubens te Sint-Niklaas. 
De Sint-Pauluskerk leende een prachtige monstrans uit voor de tentoonstelling 
HarT voor HarD in het Diamantsmuseum.

P.P. Rubens, De Dispuut, Sint-Pauluskerk © Foto: Lukasweb
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 – Behoud en beheer
Om calamiteiten te voorkomen investeren de monumentale kerken veel tijd en geld 
in veiligheid. Het MKA-veiligheidsteam, dat om de twee maanden samenkomt, 
heeft in 2010 in samenspraak met de brandweer een elektronische sleutelkluis 
ontworpen om de toegang tot de kerken voor de hulpdiensten te vereenvoudigen. 
De eerste kluis werd reeds geïnstalleerd in de Sint-Pauluskerk; de andere kerken 
volgen in 2011. Ondertussen is er interesse vanuit de industriële wereld voor deze 
kluis. De calamiteitenplannen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast.

De muziekarchieven van de Kathedraal, de Sint-Andrieskerk, de Sint-Jacobskerk 
en de Sint-Pauluskerk werden overgedragen aan het Koninklijk Conservatorium, 
waar ze in betere omstandigheden bewaard zullen worden en op een professionele 
manier ontsloten.

Claire Baisier

Bezoekcijfers:
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal: 275.530
Sint-Andrieskerk: 16.566
Sint-Carolus Borromeuskerk: 197.210
Sint-Jacobskerk: 8.523
Sint-Pauluskerk: 72.750

Het koor van de Sint-Jacobskerk © Foto: vzw MKA
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Anselm kiefer: samenwerking Musea stad Antwerpen,
koninklijk Museum voor Schone kunsten Antwerpen en M hkA
(23.10.2010 – 23.01.2011 en verlengd tot 27.03.2011)

“Anselm Kiefer heeft in Antwerpen in de beste omstandigheden een schitterende expositie 
gekregen.”
Yves Janssen, www.deredactie.be

 – Nieuw samenwerkingsverband
Drie grote Antwerpse museumpartners – Musea stad Antwerpen, het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en het Museum van Heden-
daagse Kunst Antwerpen (M HKA) – hebben in 2010 een samenwerkingsverband 
opgezet om gezamenlijk grote tentoonstellingen te organiseren in Antwerpen. De 
stad wil zich met haar erfgoed- en kunstenbeleid verder profileren als de culturele 
hoofdstad van Vlaanderen, zeker op het gebied van de oude en hedendaagse beel-
dende kunst. De partners streven ernaar tentoonstellingen te organiseren die hiaten 
in de huidige programmering opvullen. De nadruk zal vallen op exposities van mo-
derne en ‘klassieke’ hedendaagse kunstenaars en op referentietentoonstellingen van 
belangrijke kunstenaars uit de 20ste eeuw. Er wordt gemikt op een ruim publiek en 
op onderwerpen waarvoor het Vlaamse publiek nu nog te dikwijls/regelmatig de 
landsgrenzen over moet.

 – Perfect decor
De spits werd in 2010 afgebeten door een tentoonstelling met werken van de he-
dendaagse Duitse kunstenaar Anselm Kiefer (1945) uit de collectie van de Duitse 
verzamelaarsfamilie Hans Grothe. Aangezien het KMSKA grote renovatiewer-
ken voorbereidt en het museum hiervoor reeds tegen eind 2010 grotendeels werd 
ontruimd, vormden de gigantische lege zalen op de gelijkvloerse verdieping het 
perfecte decor voor het loodzware en overweldigende werk van Kiefer. De ten-
toonstelling kon dan ook voor het eerst op grote schaal werk van hem naar Ant-
werpen brengen. De selectie omvatte werken met de bekende thema’s van Kiefer: 
herinneringen aan de geschiedenis van zijn land, de Holocaust en de onthutsende 
gevolgen van WO II. Uit andere werken blijkt Kiefers interesse voor godsdienst, 
mythologie en literatuur.

De persreacties op de tentoonstelling waren uitermate positief. Ze werd in de aan-
bevelingslijstjes een aanrader genoemd en trok meteen een groot publiek aan.

 – Anselm Kiefer
Kiefer is een meester van mythes en verhalen, beheerser van de vier elementen en 
creatief alchemist met de meest uiteenlopende materialen: verf, lood, gruis, as, 
aarde, hout, stof, glas en nog veel meer. Hij wordt samen met o.a. Gerhard Rich-
ter en Sigmar Polke beschouwd als een van de belangrijkste kunstenaars uit het 
naoorlogse Duitsland.

Bij het binnenkomen van de tentoonstelling werd de toeschouwer geconfronteerd 
met Grosse Fracht (1981/1996), een indrukwekkend schilderij dat een luchtbeeld 
schetst van een gebombardeerde stad, een uitgestrekt desolaat landschap waaruit 
alle leven verdwenen lijkt te zijn. Het onheilspellende karakter wordt nog versterkt 
doordat de kunstenaar op het doek twee verhakkelde loden bommenwerpers heeft 
aangebracht, bekleed met uitgedroogde zonnebloemen. Hij kiest zijn materialen 
vanwege hun spirituele kracht. Hier combineert hij o.m. lood, afkomstig van het 
dak van de Dom van Keulen, met gedroogde zonnebloemen die de zaden van 
nieuw leven al in zich dragen. Dit werk, waarvan de titel verwijst naar een gedicht 
van Ingeborg Bachmann, toonde meteen Kiefers hoofdthema: de oorlog.

Kiefer is geen schilder van de menselijke aanwezigheid: de wereld is voor hem 
niet (meer) bewoond. Zijn grote werken zijn steeds vanuit een hoog standpunt 
gemaakt: hij wil de weidsheid onderstrepen waardoor de oorlog – uiteindelijk gaan 
al zijn werken over de gruwelen van een conflict – een universeel karakter krijgt. 
De kleuren zijn grijzig en op het doek brengt hij dikwijls geblakerde takken aan, 
waardoor het geheel iets krijgt van verschroeide aarde. Niets leeft, alles is dood.
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Anselm Kiefer, Der Grosse fracht (inkomhal) © Foto: Joris Luyten
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De tentoonstelling eindigde met een recent werk uit 2009: Der fruchtbare Halbmond 
(De vruchtbare halvemaan). Het doek (olieverf en emulsie) toont een immens gebouw 
– een afspiegeling van de Toren van Babel? – dat door een allesvernietigende wind 
aan flarden wordt geblazen. De titel verwijst naar Mesopotamië, het Tweestro-
menland tussen Tigris en Eufraat, ook wel ‘de wieg van de beschaving’ genoemd, 
maar vandaag de dag een streek die vooral als conflictgebied in het nieuws komt. 
Kiefer beschouwt de ruïne niet als einde, maar als een nieuw begin. Hij wil bou-
wen aan eenheid in verscheidenheid.

Johan Van Steenkiste

Bezoekcijfers (tot eind december 2010): meer dan 40.000

Anselm Kiefer, Der fruchtbare halbmond © Foto: Joris Luyten

Anselm Kiefer, Overzicht van de grote zaal © Foto: Joris Luyten
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FoTo’S 1-4
Centraal Museumdepot op Luchtbal: na de verhuis van de collecties uit Magazijn 
Godfried en verschillende museumdepots, werd de bewaring van objecten, schil-
derijen en meubelen systematisch verbeterd en geoptimaliseerd.

1 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer

2 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer 4 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer

3 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer
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6 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer5 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer

FoTo’S 5-6
De benedenverdieping van het Hessenhuis werd ingericht als nieuw depot. Hier 
kregen de etnografische verzameling en de scheepsmodellen onderdak. Alles 
kreeg de gepaste verpakking en nodige plaats.
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7 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer 8 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer 9 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer

FoTo’S 7-9
In het MAS werd een Kijkdepot met compactuskasten (voornamelijk voor papier 
en kwetsbare materialen) en vrijstaande rekken ingericht. De bezoeker kan zich 
aldus een idee vormen van de werking achter de schermen. Objecten uit onder-
meer de volkskunde verzameling, die vroeger in kelders en op zolders werden be-
waard, zijn niet langer aan het oog onttrokken.
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10 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer

FoTo’S 10-13
Systematisch worden objecten opgemeten en gecontroleerd om ze aldus beter 
te kunnen registreren. Hierin is het afgelopen decennium een grote achterstand 
ingehaald. Daarnaast wordt door de restauratoren onderzoek gedaan, zoals naar 
ondertekening bij schilderijen door middel van speciale apparatuur en worden 
kunstwerken gereinigd en behandeld om geëxposeerd te worden. Er gaat ook een 
constante zorg uit naar het behoud van de boten die in het Maritiem Park te be-
zichtigen zijn.

11 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer 13 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer12 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer
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FoTo’S 14-15
Jarenlang beschikten we over een ploeg gespecialiseerde boekbinders die duizen-
den banden uit de verschillende bibliotheken en collecties van Musea en Erfgoed 
onder handen namen, alsook inbindwerk voor vele andere diensten hebben uitge-
voerd. Collectiebeleid/Behoud en Beheer zorgt ook voor de verantwoorde presen-
tatie van het waardevolle en dikwijls fragiele erfgoed.

14 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer 15 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer
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16 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer 17 © Foto: Collectiebeleid / Behoud en Beheer

FoTo’S 16-17
Terwijl in het verleden beroep moest worden gedaan op externe kunsttranspor-
teurs zorgde Collectiebeleid/Behoud en Beheer voor een professioneel kunst-
transportteam dat werd ingezet voor manipulatie van kunstwerken en interne en 
externe transporten, wat niet enkel een besparing opleverde maar ook tot grote 
tevredenheid bij de musea zorgde. Daarnaast nam de dienst ook initiatief om waar 
nodig zelf desinfecteringen uit te voeren, zoals hier bijvoorbeeld met gebruik van 
de rookkaarsbehandeling tegen schimmels.
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2001 | Am: Een gemeenschappelijke huisstijl van Bruce Mau voor de 
Musea Antwerpen.
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2002 | Nieuwe tickets voor de Musea stad Antwerpen.

2003 | De Antwerpse musea bundelen het aanbod in handige brochures.

2003 | Een ludieke imagocampagne voor de Musea stad Antwerpen.
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Jaarboek 2004 | Alle Antwerpse musea samen op de kaart door Randoald Sabbe &

Jan wouter Hespeel.
2005 | Randoald Sabbe & Jan wouter Hespeel ‘huisvormgevers’ van de Musea stad
en provincie Antwerpen.
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Deel 062005 | intrede van de ‘stralende A’ op alle communicatiedragers van de Musea stad 
Antwerpen. 2006 | De kleurrijke museumfolders in stedelijke huisstijl geven elk museum een uniek profiel.
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Jaarboek 2008 | De Musea stad Antwerpen buiten de muren.

2008 | Speciale evenementen lokken een breed publiek.
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Deel 06

2009 | Nieuwe websites voor de Musea stad Antwerpen. 2010 | Een stadsbreed festival rond
willem Elsschot.



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

Museum Vleeshuis|Klank van de stad
Vleeshouwersstraat 38-40, B - 2000 Antwerpen
T: 03 292 61 00

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

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

MAS
Hanzestedenplaats 2 - 2000 Antwerpen
T: 03 338 44 34

–
AdrESSEn

Erfgoed
MAS

Hanzestedenplaats 2 - 2000 Antwerpen
T: 03 338 44 34

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

[Stadsontwikkeling] Monumentenzorg
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

Koning Fabiolazaal
Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen
T: 03 203 42 04

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 van 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



www.antwerpen.be/musea

+ 32 (0)3 206 03 50
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STEVEN THiELEMANS [ED.]

COöRDiNATiE:
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REDACTiE:

Erna Croenen, Steven Thielemans

TEKST:

Respectieve auteurs, met dank aan de collega’s

uit de diverse erfgoedinstellingen

TEKSTREDACTiE:

Patrik De Rynck

VORMgEViNg:

www.stipontwerpt.be

DRUK:

SintJoris NV, Oostakker

COLLECTiEREgiSTRATiE/BEELD:

Bart Huysmans
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v.u. Steven Thielemans, Hessenhuis

Falconrui 53, 2000 Antwerpen


