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AGENDA
Maandag 25 februari 2008 - Jaarvergadering gevolgd door een lezing
Locatie : café Via-Via, Wolstraat 43, 2000 Antwerpen (hoogste verdieping)
20 uur - Jaarvergadering AVBG
Op het programma van de traditionele jaarvergadering staan de volgende punten:
•
•
•
•

Voorlezing van het verslag van de jaarvergadering van 26 februari 2007;
Voorlezing van financieel verslag 2007 en prognose 2008;
Samenvatting van werkjaar 2007 en prognose activiteiten 2008;
Verkiezing bestuur: het AVBG-bestuur is herkiesbaar, met uitzondering van bestuurslid Pieter
Oomen, die in de loop van 2007 om persoonlijke redenen ontslag nam. Tim Bisschops stelt zich
kandidaat als bestuurslid.

Lezing
Archeologisch onderzoek in Antwerpen in 2007
door Tim Bellens, consulent archeologie, stad Antwerpen, afdeling archeologie

Welkomstgeschenk
Onze nieuwe leden voor 2007 ontvangen die avond een gratis exemplaar van de Neo-publicatie, het
AVBG-Bulletin 1990-2 (Neo, studiedag Brussel 12.05.89: Onderzoek naar 19de-eeuwse kunst- en architectuur). Het bevat bijdragen van Alfred Willis, Frieda Van Tyghem, Linda Van Santvoort, Jean Van
Cleven, Lode De Clercq, Eugène Warmenbol, Marie-Noelle Wasseigne en Jean Vandenbreeden.
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Een nieuw perspectief op de Groote Schalien Loove?
Op 23 februari 2008 opent in het Rockoxhuis de tentoonstelling “Ooggetuigen aan
de Schelde”. Deze tentoonstelling werd gerealiseerd door een hele reeks instanties:
o.a. de Afdeling Archeologie van de stad, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
Antwerpen, lectoren en studenten van de opleidingen Conservatie/Restauratie en de
afstudeerrichting Grafische Vormgeving, de vzw ‘Playing the past’ in samenwerking
met studenten van de HOWEST-hogeschool, en een aantal onderzoekers uit de
biomedische wetenschappen en het Forensisch DNA Laboratorium van de UA.
De tentoonstelling behandelt heel wat aspecten van de geschiedenis van het aan
AVBG-leden bekende pand Groote Schalien Loove (Koolkaai 15), dat in de jaren
1998 en volgende door toenmalige bestuursleden van de AVBG en door de Stedelijke Afdeling Archeologie werd onderzocht. In de afsluitende publicatie over
het gebouw - het AVBG-bulletin 1998 (Brabom IV)-kwamen het archeologisch en
bouwhistorisch onderzoek dan ook zeer sterk aan bod. Veel minder aandacht ging
naar de mensen die er woonden en naar de sociaal-ekonomische context van het
gebouw: het schippersmilieu waarvan het gezin van Peter Lambrechts, gedurende
een groot deel van de 17de eeuw bewoner van het pand, deel uitmaakte.
Acht jaar later is er nu een tentoonstelling waar het accent veel meer op deze
laatste facetten wordt gelegd. Bovendien heeft het geheel een uitgesproken didactische inslag: het is de bedoeling jeugdige mensen (leeftijdscategorie 16-17
jaar) kennis te laten maken met diverse aspecten van archeologisch onderzoek,
archiefonderzoek, historische demografie, DNA-analyse enz.
In die acht jaar zijn er ook heel wat nieuwe ontwikkelingen op digitaal vlak, meer
concreet in de zgn. 3D-technologie: een uit de sfeer van computerspellen geëvolueerde techniek om historische sites via computerbeelden driedimensionaal voor
te stellen. In de tentoonstelling kan de bezoeker dan ook kennis maken met een
digitale reconstructie van het midden 17de- eeuws uitzicht van het pand, op basis
van een interpretatie van archeologische en bouwhistorische sporen. Het 3D-model
is het resultaat van de combinatie van twee zeer verschillende werelden: die van de
informatica en digitale technologie, en die van (bouw)historische wetenschappen,
werelden die vertrekken van zeer verschillende uitgangspunten, aandachtspunten,
problematieken, methoden enz.
Om te komen tot een aanvaardbaar model dienden dan ook talrijke keuzes gemaakt
te worden, bijvoorbeeld in functie van technische noodzakelijkheden (vooreerst
het al dan niet voorradig zijn van het aangeleverde digitaal materiaal (voorwerpen,
texturen...), maar ook noodzaak van voldoende lichtinval, de overzichtelijkheid
van het gehele plaatje, enz.). Er was ook de moeilijkheid om bepaalde volumes
te creëren en ze op de precieze plaats te krijgen, gegeven de tijdsdruk en de
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samenwerking tussen medewerkers met verschillende achtergronden, er waren
de blijvende vraagtekens bij gebrek aan sporen, de keuze van sfeerelementen die
invloed hebben op de perceptie van het geheel...
Een aantal onderdelen zijn dan ook zeker voor verdere verfijning vatbaar, zoals (de
kleur van) sommige (hout)texturen, specifieke kleurnuances (die zelfs afhankelijk
zijn van de hoek waaronder het scherm wordt bekeken), de patine van muren,
gevels e.d., de combinatie van scherpe en vage contouren, de profilering van
witsteen en arduin enz. enz.
Anderzijds kunnen ook de sterke punten van het uiteindelijke model worden verdedigd: de correcte afmetingen en verhoudingen waardoor de illusie - tenslotte
gaat het daarover – niet wordt doorprikt, de globale indruk op het geheel, de
mogelijkheid het pand vanuit talrijke gezichtspunten te bekijken, de zeer realistische weergave van de bewegende onderdelen (het water van de Koolkaai, het
brandende vuur!)...
Kortom, voor wie o.a. wil zien hoe 3D-technologie en bouwhistorisch onderzoek
elkaar anno 2008 ontmoeten en eens wil nadenken over de eerste stappen van
misschien een nieuwe telg in dit grensdomein, kan in de tentoonstelling mogelijk
zijn gading vinden.
De tentoonstelling loopt van 23 februari tot
17 juni 2008 in het Rockoxhuis, Keizerstraat
12, 2000 Antwerpen, alle dagen (behalve op
maandag) van 10 tot 17 uur. Het museum is
wel open op paasmaandag 24 maart 2008
en op pinkstermaandag 12 mei 2008, maar
gesloten op donderdag 1 mei 2008.
Info en reservaties: tel. 32-(0)3/201.92.50.
Prijs: gratis voor schoolgroepen; individuele bezoekers:
2,50 euro; groepen vanaf 15 personen: 1,25 euro; CJP,
OKV-museumkaart, -26: 1,25 euro; KBC-cliënteel en KBCpersoneel, 60+/-19, lerarenkaart, ICOM/VMV, gehandicapten, werkzoekenden: gratis. Elke laatste woensdag van de
maand is het museum gratis toegankelijk.

Info ook op de website
www.pienternet.be/ooggetuigen
Omwille van reservaties door schoolgroepen
is het mogelijk dat er op sommige momenten
veel bezoekers zijn.
Marc Hendrickx
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Een nieuwe website en een nieuw logo voor de AVBG

Een blik op de introductiepagina van de nieuwe website, met het nieuwe logo - www.avbg.be

De AVBG komt sinds 1963 actief op voor een gedegen documentatie, een respectvol behoud en een weldoordacht herstel van het bedreigde publieke en private
bouwkundige erfgoed in Antwerpen. Zo documenteerden onze leden de voorbije
vijfenveertig jaar tal van grote en kleine bouwhistorische en archeologische sporen
en publiceerden zij heel wat van hun bevindingen in ons Bulletin en elders. Met
wisselend succes slaagde de AVBG er ook in om bouwhistorisch en/of archeologisch
onderzoek af te dwingen en om het behoud van waardevolle sites en relicten te
laten waarborgen. Toch verdwijnt het onroerend erfgoed in Antwerpen vandaag
sneller dan ooit en veelal zonder ook maar opgetekend te zijn, de inspanningen
van onze vereniging ten spijt. Heel wat van dit verlies is ‘sluipend verlies’ door
relatief kleine bouwkundige ingrepen door veelal onwetende particuliere gebruikers. De Antwerpenaar sensibiliseren voor de mogelijke culturele en/of historische
waarde van zijn zichtbare én verborgen gebouwde leefomgeving moet daarom een
nog belangrijker punt op de AVBG-agenda worden. Hieraan kan het eenvoudig
toegankelijk maken van informatie over het doen en laten van onze vereniging
bijdragen.
Omdat de AVBG zich tot voor kort nog te weinig bediende van ’s werelds belangrijkste communicatiemedium werd besloten om voor de vereniging een nieuwe,
gebruiksvriendelijke website te ontwerpen, een site waarvoor we de evidente
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domeinnaam www.avbg.be registreerden. Samen met het Nieuwjaarsvuurwerk
werd een proefversie van deze site gelanceerd. Vandaag, ruim een maand na de
activering, is de herhaaldelijk bijgewerkte webstek via alle grote zoekmachines
terug te vinden. Bij Google en Live Search (Microsoft) verschijnt de website zelfs
bovenaan de lijst met zoekresultaten op ‘avbg’ of ‘AVBG’. Voorlopig tellen we
gemiddeld vijftien unieke bezoekers per dag, maar we hopen uiteraard dat dit
aantal snel zal toenemen.
Wat de leden bij een bezoek aan de site meteen zal opvallen is het nieuwe logo
van de AVBG: een gestileerde trapgevel met verlicht venster tegen een opklarende
hemel. Uiteraard is het logo niet gespeend van symboliek, maar de interpretatie
laten we aan u over. Dat dit beeldmerk nog niet op het voorliggende Infoblad
prijkt, heeft praktische redenen. In haar papieren communicatie zal de AVBG dit
logo geleidelijk introduceren. De globale lay-out van de website is overigens op
het logo geënt.
De eigenlijke inhoud van de website is gevarieerd. Zo wordt de geschiedenis van de
vereniging kort uit de doeken gedaan en verder vind je de obligate contactgegevens
en samenstelling van het bestuur van de vzw terug. We willen de bezoeker echter
meer bieden. Zo is het mogelijk om alle oude Infobladen via de site te downloaden. Dat wil zeggen, de Infobladen vanaf 2005 en steeds met uitzondering van
het meest recente nummer. De primeur daarvan is uiteraard voor onze leden is
weggelegd. De infobladen worden aangeboden in .pdf-formaat. Het gebruik van
de gratis software Adobe Reader is daarom noodzakelijk. Het opvragen van oude
bijdragen uit de Bulletins kan nog niet, maar momenteel wordt wel gewerkt aan
het scannen van de uitgeputte Bulletins, zodat in de nabije toekomst alvast een
selectie uit de niet meer verkrijgbare AVBG-bijdragen online te raadplegen zal zijn.
Een summiere index op de Bulletins voor de periode 1978-2005 kan al wel van de
site worden geplukt. Dat we met het vrij aanbieden van kritische informatie aan
een niet geringe bestaande vraag voldoen, blijkt uit de eerste websitestatistieken.
Zo was bij het ter perse gaan van dit Infoblad het voorlaatste Infoblad (2007/3)
al ruim driehonderd keer gedownload, en ook de oudere infobladen werden elk
minstens honderd keer opgevraagd.
Met de lancering van de nieuwe website willen we onze leden ook aanmoedigen
om actief te participeren aan onze strijd voor de documentatie, het behoud en
het herstel van het bedreigde bouwkundige erfgoed in Antwerpen. Helpen kunt
u vandaag al door ons uw opmerkingen over de site te melden, maar ook in de
(nabije) toekomst:
• Door ons vondsten, bedreigde sites, activiteiten en ander nieuws te signaleren.
Kleine of dringende berichten zullen een plaats krijgen op de NIEUWS-pagina
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die als aanvulling op de Infobladen moet gaan fungeren. Op deze pagina zullen
tevens activiteiten aangekondigd worden. Belangrijke en/of omstandige teksten
daarentegen, nemen we graag op in het Infoblad.
• Door uw onderzoek en bevindingen via de AVBG voor een breder publiek te
laten ontsluiten. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van (beveiligde) databanken, gegevenslijsten, rapporten e.d. op de website; door het verzorgen van
een wetenschappelijke bijdrage in ons Bulletin; of door het houden van een
lezing, een wandelvoordracht, enz.
• Door geïnteresseerden over het bestaan van onze vereniging te informeren. Immers, met uw jaarlijkse bijdrage verzekert u de continuïteit van het onderzoek
naar het bouwkundig erfgoed in Antwerpen.
Verantwoordelijke voor de lay-out en inhoud van de site is ondergetekende. Stuur
je opmerkingen over de website, je vragen over de AVBG, of je berichten of documenten voor plaatsing op de site, naar: tim.bisschops@avbg.be
Tim Bisschops,
namens het bestuur van de AVBG
‘Fingerspitzengefühl’, Marc Hendrickx geportretteerd door Petra Maclot (2007)
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Focus op de Brilstraat:
het verdwenen Magazijn Nieuwland herdacht 1
Als bij toeval leiden deze maanden blijkbaar alle Infowegen naar architect Alfons
Francken en richt de Vereniging zich voor de verandering haar aandacht ook eens
op het twintigste-eeuwse bedreigde gebouwenpatrimonium van de Antwerpse
binnenstad. Van de Blindestraat naar de Brilstraat, van oog tot focus, het is maar
hoe je het bekijkt, met hoop op herwaardering of met nostalgische hunker naar
herinnering.
In het vorige Infoblad lag de nadruk op het hoekpand Blindestraat-Gratiekapelstraat, dat er nog stààt en naar wij vurig hopen ooit in glorie hersteld wordt 2.
Naar aanleiding van een renovatieproject van het bouwblok tussen Stadswaag en
de Lange Brilstraat en het daarop aansluitende nieuwbouwproject op de hoek met
de Korte Brilstraat gaat het deze keer over een gebouw, dat al méér dan twintig
jaar geleden gesloopt was, maar waarvan nu pas het laatste stuk is opgeruimd. De
verdwijning van deze laatste restanten was voor de omwonenden een onvergetelijk
totaalspektakel dat ook de hele buurt de afgelopen maanden vaak letterlijk heeft
wakkergeschud. Op wat gerust de mooiste en meest verzorgde autostaanplaats
van de stad mag worden genoemd, omwille van het oude hekwerk en kasseien, de
grootbladige lindebomen en groenblijvende klimop gemengd met wilde wingerd,
werd de het grootste gedeelte van de enorme, met klimplanten begroeide, vrijstaande scheimuur verwijderd.
Deze groene open plek die voor iedereen misschien een vanzelfsprekendheid was,
is immers slechts afgelopen kwarteeuw onbebouwd geweest. Het is bijna niet
voorstelbaar, dat hier gedurende de halve eeuw voordien een buitengewoon groot
en gesloten gebouw heeft gestaan, en gedurende een drie en een halve eeuw
voordien een groot huis...
De al feitelijk bestaande Noordnatie was in 1856 officieel gesticht als vereniging
en was toen één van de 38 naties in Antwerpen. Vanaf 1865 had haar nieuwe
statuut als vennootschap de aankoop van vastgoed voor natiehuizen en magazijnen vergemakkelijkt en in 1867 had ze panden verworven aan de Stadswaag en
de Korte Brilstraat 3. Bouwmeester J.B. Vereecken ontwierp nieuwe pakhuizen, die

	 Met dank aan S. Grieten en D. Laureys van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen voor
hun spontaan en gul verstrekte informatie, zoals steeds.
	 S. GRIETEN, ‘Oog voor modernisme in de Blindestraat’, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2007/4, p. 4-7.
	 G. DEVOS, ‘De Antwerpse naties tijdens de periode 1815-1940’, in G. ASAERT, G. DEVOS & F. SUYKENS,
De Antwerpse naties zes eeuwen actief in stad en haven, Tielt, 1993, p. 249, 166, 170, 171, 173, 174.
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op 1 november 1867 zijn ingehuldigd, zoals een oude gedenksteen getuigt 4. Wat
veiligheid betreft stonden dergelijke pakhuizen blijkbaar in schril contrast met de
oude, in slechte toestand verkerende magazijnen in de binnenstad en hoewel sober,
waren hun gevels verzorgd qua stijl en materiaalgebruik. Kenmerkend waren ook
de herkenbare natiekleuren, die zowel het schrijnwerk van de gebouwen als de
werktuigen markeerden: de Noordnatie voerde de kleuren rood en groen 5.
Wat Natiegebouwen betreft zouden de eerste volledig in beton uitgevoerde constructies de nieuwe zetel van de Valkeniersnatie in de Van de Wervestraat (1906) en
het pakhuis Vlaanderen op de Waalsekaai (1911) geweest zijn 6. Ook de Noordnatie
zou de traditie van pakhuizen voortzetten.
Deze muur in gewapend beton vormde namelijk het laatste restant van een pakhuis dat de Noordnatie in 1921-1922 - en niet in 1910 zoals lang is gesteld 7 - op
de hoek van de Lange en Korte Brilstraat had laten optrekken naar ontwerp van
architect Alfons Francken. Hoewel het Fonds Francken in het Architectuurarchief
van de Provincie Antwerpen uit een vrij volledig plannenarchief bestaat, bevat
het geen dossier van dit merkwaardige pakhuis 8. En hoewel in de meest recente
studie over Franckens werk beweerd wordt dat van dit merkwaardige gebouw geen
tekeningen bewaard zouden zijn 9, kon mits enig zoekwerk in het fonds Bouwdossiers van het Antwerpse Stadsarchief de bouwaanvraag bekeken worden. Uit deze
plans en vooral doorsneden worden de structuur en de constructie duidelijk 10.
De robuuste, midden-16de-eeuwse funderingen en keldergewelven van het door
brand geteisterde gebouw dat gesloopt was, zijn blijkbaar hergebruikt als basis voor
een volledig zelfdragende skeletbouw van gewapend beton volgens het systeem
Hennebique, zoals het pakhuis Vlaanderen 11.

	 A. THIJS, ‘Pakhuizen te Antwerpen in 1874, een balans na honderd jaar’, (Colloquium Industriële
Archeologie van de Antwerpse Haven 1974), Tijdschrift Antwerpen, XXI/1 (april 1975), p. 20. De ‘eerste
steen’ is afgebeeld in DEVOS (1993), p. 172.
	 DEVOS (1993), p. 17 en 174.
	 DEVOS (1993), p. 177, cf. A. HIMLER, ‘Stapelhuizen en opslagplaatsen’, in R. BAETENS (ed.), Industriële
Revoluties in de provincie Antwerpen, Antwerpen, 1984, p. 348-349. J. FIERENS, Antwerpse stapelhuizen:
een balans van 1850 tot 1910, onuitgegeven eindverhandeling Architectuur, Nationaal Hoger Instituut
voor Bouwkunst en Stedenbouw Antwerpen, Antwerpen, 1977.
	 S. VAN AERSCHOT (red.), Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België.
Architectuur. Deel 3nb. Stad Antwerpen, Gent, 1979, p. 207.
	 D. LAUREYS, ‘Alfons Francken 1882-1958’, in D. LAUREYS (o. l. v.), Bouwen in beeld. De collectie van
het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, Antwerpen, 2004, p. 202-207.
	 S. FRANCK, Leven en werk van Alfons Francken architect te Antwerpen 1882-1958, onuitgegeven
eindwerk Burgerlijk Ingenieur-architect, K. U. L., Leuven, 1999, p. 102.
10 SAA, MA BD, 1921/11814: aanvraag 25.7.1921, vergunning 18.8.1921.
11 W. AERTS, ‘Het pakhuis Vlaanderen: Provinciaal Museum voor Fotografie in Antwerpen’, in R. BAETENS
(o. l. v.), Industriële archeologie in Vlaanderen. Theorie en praktijk, Antwerpen, 1988, p. 151-159.
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De vakkundige demontage van de gewapend betonnen muur.
Foto’s © P. Maclot 2007-2008
Op 25 pijlers werd een zes niveaus hoge constructie geschraagd van zes geveltraveeën aan de Lange, en vijf aan de Korte Brilstraat. Achteraan paalde het aan het
bestaande pakhuis, een klassieke houten constructie op standvinken met bakstenen
gevels, met paardenstal voor acht paarden op de benedenverdieping. Ook van het
nieuwe magazijn was de volledige benedenverdieping ingericht als paardenstalling,
voor niet minder dan 34 paarden: met 42 paarden liep de Noordnatie namelijk
op kop qua paardenbezit 12. Met zijn 10m80 aan de Korte Brilstraat werd het immense magazijn slechts even hoog als het gebouw dat er voordien had gestaan,
en hoewel destijds de toegelaten bouwhoogte slechts 10m40 bedroeg, werd toch
toelating verstrekt, mogelijk omdat Francken er in zijn ontwerp voor gezorgd had,
dat de iets terugliggende bovenste verdiepingen het volume visueel minder zwaar
maakten. Verdere detaillering over eventueel geprefabriceerde elementen voor de
raaminvulling geeft de bouwaanvraag echter niet.

12 DEVOS (1993), p. 178.
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Het in 1922 voltooide magazijn van de Noordnatie in 1925 afgebeeld in ‘Savoir et Beauté’ en de acuele
toestand. - © Architectuurarchief Provincie Antwerpen en © P. Maclot 2008

Bouwdossier Magazijn Nieuwland - SAA, MA BD 1921/11814
Foto P. Maclot 2008 © Stadsarchief Antwerpen
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Zelfs voor 1921 getuigt dit ontwerp van durf en het kondigt Francken aan als
modernist van het eerste uur. Deze vrij brutaal aandoende constructie geeft de
zuiver industriële functie eerlijk weer, en toont reeds enkele typische kenmerken
van zijn eigenlijk erg verfijnde architectuur 13. Uit de recent aangelegde œuvrelijst
blijkt, dat dit pakhuis namelijk één van Franckens vroegste werken was. Na een
paar modernistische woningen had hij zich met zijn robuuste appartementsgebouwen in de Helenalei uit 1919 en 1921 al onmiddellijk laten opmerken, toen
hij het Magazijn Nieuwland bouwde 14. Reeds in 1924 werd van het pakhuis een
foto afgebeeld in het tijdschrift Bouwkunde, in 1925 in De Driehoek 15 en in het
Belgische tijdschrift Savoir et Beauté, in een wervend artikel over de Belgische
bouwers - Ils édifient des magasins plus vastes que des cathédrales - en meer
bepaald over het werken van Francken 16. Toen in 1931 enkele van zijn werken in
het Franse architectuurtijdschrift La Cité werden besproken als moderne Belgische
architectuur, werd dit pakhuis aangehaald als voorbeeld van een solution nette
d’un problème peu étudié 17. In 1933 roemde het gerenommeerde tijdschrift Bâtir
Franckens rationele aanpak en het feit dat hij geen grote constructies schuwde,
met als voorbeeld het pakhuis van de Noordnatie, sobre mais de fière allure 18.
Dit magazijn mocht er dus zijn.
De architectuur van dit indrukwekkende industriële gebouw Nieuwland werd in
1977 voor het eerst terug opgemerkt, in het eindwerk van architect J. Fierens, die
daarbij evenwel enkele opmerkingen formuleerde die actueel weer aan de orde
zijn. Volgens zijn oordeel had het namelijk “een negatieve impakt op de beleving,
zowel maatschappelijk als morfologisch, van deze buurt. Het zou daarom moeten
verdwijnen, wil men deze smalle straten nog een leefbaarheid geven voor nieuwe
funkties (zowel wonen als werken) in de andere pakhuizen. De haalbaarheid van
deze oplossingen zal veel afhangen van het al dan niet verdwijnen (of aanpassen) van bedrijven, die door hun grootschalige karakter een sterke impakt hebben op de buurt. Ook de plannen die de Noordnatie met haar stapelhuizen hier
heeft zullen bepalend werken. Nu is het immers zo dat deze firma geen huurders
voor haar leegstaande magazijnen vindt en ze verder dan ook onbemoeid laat.”
Fierens pleitte wel voor het behoud van het 19de-eeuwse pakhuis als mogelijke
bijdrage tot de heruitbouw van een leefbaar woonmilieu in een buurt waar de
woonkwaliteit sinds WO.II sterk verminderd is 19.
13 Een goed beeld van zijn werk en de context: D. LAUREYS, ‘De architectuur in een stroomversnelling.
Art déco, modernisme en traditionalisme in de provincie Antwerpen’, in LAUREYS (2004), passim.
14 FRANCK (1999), p. 102. Voor het eerst vermeld in 1921: D. DE VOS, ‘Werk van Jongeren’ De Bouwgids,
7 (1921), p. 121-127.
15 Cf. bibliografie in FRANCK (1999), p. 102: Bouwkunde, 1 (1925), s.l.; De Driehoek, 8-9 (1925), s. l.
16 M. CASTEELS, ‘L’architecte Alfons Francken’, Savoir et Beauté, V/7, 1925, p. 218.
17 ‘L’Architecture en Belgique. Quelques travaux d’ Alf. Francken’, La Cité, vol. X, n° 1 (1931), p. 1.
18 R. AVERMAETE, ‘L’architecte A. Francken’, Bâtir, 1933/8, p. 292-293.
19 J. FIERENS (1977), p. 49-50.
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In de inventaris van het bouwkundig patrimonium van de Antwerpse binnenstad
werd dit pakhuis in 1979 opgenomen en zelfs afgebeeld. Het grote monogram
MN rechts bovenaan op de voorgevel stond voor Magazijn Nieuwland, dat volgens
de inventaris in 1910 zou zijn opgetrokken, het omcirkelde monogram AF in de
linker travee werd toen niet geïdentificeerd 20 als de initialen van architect Alfons
Francken.
Ondanks de opname in de officiële inventaris, die sinds de invoering van het statuut
van zone van Culturele, Historische en Esthetische waarde voor de Antwerpse binnenstad algemeen geldt als richtlijn voor het principiële behoud van gebouwen,
is deze interessante en zeldzame constructie kort na de verschijning van dat deel
van Bouwen door de eeuwen heen zonder vorm van proces en zelfs zonder documentering tegen de vlakte gegaan. Voor de sloopvergunning heeft Noordnatie
niet eens haar invloed moeten doen gelden, en het zou vandaag wellicht even
probleemloos verlopen zijn. Toegegeven, voor de al te smalle Korte Brilstraat, en
zelfs voor de Lange Brilstraat, was het verdwijnen van dit zwijgzame, sombere,
bunkerachtige grijze monster ongetwijfeld een verademing: de Korte Brilstraat werd
plots een zonnige straat als geen ander. In 1984 zijn de daar gelegen pakhuizen dan
ook tot woning gerenoveerd, zoals eerder al gebeurd was in de pakhuizen Korte
Brilstraat 1-3. In de plaats van de oude mastodont had de Noordnatie ondertussen
de bekende, vriendelijk ogende autostaanplaats laten aanleggen, met een doorzichtige omheining van bakstenen pijlers en muurtjes waarin het ijzeren traliewerk
hergebruik was afkomstig van de voormalige afsluiting van de Scheldekaden, en
waarbinnen leilindes een vrolijke groene muur vormden...
Maar grond in de stad is duur en een open plek absurde luxe. Het is dan ook
logisch dat dit hiaat in het bouwblok terug ingevuld wordt. Toen de Noordnatie
haar zetel uit de binnenstad verhuisde, werd het complex verkocht en thans is de
bouwvergunning verleend voor het volbouwen van deze site, in aansluiting op de
renovatie van de oude panden naar de Stadswaag toe, die naar verluidt onderzocht zijn op hun historische waarden. Naar ontwerp van het architectenbureau
Jo Peeters zullen luxeappartementen met ondergrondse parkeergarages en grote
terrassen de geschiedenis van deze plek verder komen aanvullen.
Het is slopend elke dag om zeven uur wakker geschud te worden door het gedril
op gewapend beton en het dreunen van bouwpuin in metalen containers. Maar
de grootste pijn ligt nog in het verschiet, als de lange rij voluptueuze grootbladige lindebomen zullen neersuizen en de stilte pas zal terugkeren als tegenover
de woningen in het smalle straatje een hoge nieuwbouw zal staan, en daar zelfs
in de zomer geen spier zon meer zal doordringen. Weeklagen om een verdwenen
20 VAN AERSCHOT (1979), p. 207.
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somber modernistisch pakhuis is dus allemaal goed en wel, maar soms weegt de
nostalgie voor een zonnige groene open plek als dagelijks uitzicht zwaarder, zelfs
voor een bouwhistoricus...
Petra Maclot

Bouwdossier Magazijn Nieuwland - SAA, MA BD 1921/11814
Foto P. Maclot 2008 © Stadsarchief Antwerpen

Verantwoordelijke uitgever: Marc Hendrickx, Kipdorp 37/21, 2000 Antwerpen

