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10 & 11 DECEMBER 2015

UIT DE STELLINGEN 

©
 S

te
fa

n
 D

e
w

ic
ke

re

50 jaar restauratie kathedraal Antwerpen 1965–2015

Vlaanderen-Brussel



Toen het bisdom Antwerpen in 1961 werd (her)opgericht, werd 

de Onze-Lieve-Vrouwekerk opnieuw kathedraal en kreeg het 

provinciebestuur de taak van bouwheer voor de restauratie 

toegewezen. 

De aanleiding van de in 1965 opgestarte restauratie is niet enkel 

te zoeken in de bouwfysische in stand zetting van het monument, 

maar tevens de functionele aanpassing van kerk tot kathedraal. 

In 2015 wordt de restauratie als voltooid beschouwd, na een 

gefaseerde uitvoering van meer dan 50 jaar. Deze werken zijn 

dan ook exemplarisch voor langlopende restauratiedossiers. 

Uiteraard werden de oorspronkelijke plannen regelmatig 

bijgestuurd, omdat de restauratietechnieken grondig 

evolueerden of de restauratiefilosofie wijzigde. Daarnaast 

mag niet uit het oog verloren worden dat ook het gebruik 

van het kerkgebouw veranderde; zowel op vlak van liturgie 

als bijvoorbeeld toerisme. 

Tijdens dit colloquium willen we deze wijzigende houding 

bij langlopende restauratiewerven centraal stellen; enerzijds 

vanuit een monumentenzorg-filosofische benadering, 

anderzijds vanuit het gebruik van het gebouw, met nadruk 

op de wijzigende maatschappelijke en functionele context.
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VOORPROGRAMMA

 19.30 Ontvangst 

 19.45 Verwelkoming
  Luk Lemmens, gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed 

  Bénédicte Selfslagh, voorzitter ICOMOS Vlaanderen-Brussel 

 20.00 [Keynote]
  1965–2015: de restauratie van de Antwerpse kathedraal
  Rutger Steenmeijer, architect

 21.00 Afsluitend drankje en mogelijkheid tot bezoek kathedraal

 22.00 Slot
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Donderdag 10 december 2015 

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal · Groenplaats 21 · 2000 Antwerpen 



PROGRAMMA STUDIEDAG  [voormiddag]

 09.00 Ontvangst met koffie

 09.30 Verwelkoming

 09:45 De kathedraal van Antwerpen, een modern bedrijf
  Christan Devos, directeur Kathedraal Antwerpen

 10.00 Een kerkgebouw wordt monument, de ontdekking van ‘de Kathedraal’
  Serge Migom, Dienst Erfgoed, Provinciebestuur Antwerpen

 10.20 Het restauratieproject van 1963 voor de Antwerpse kathedraal 
  van Raymond M. Lemaire 
  De liturgische herinrichting als leidraad voor het herscheppen van de gotische
  architectuur. Gewijzigde inzichten en noden geven het project een andere koers  
  vanaf de jaren 1980. 

  Madeleine Manderyck, agentschap Onroerend Erfgoed

Vrijdag 11 december 2015 

Artesis Plantijn Hogeschool · Lange Nieuwstraat 101 · 2000 Antwerpen

We plaatsen de langlopende  restauratie- 

aanpak van de kathedraal in internationale 

context, met specialisten uit België, 

 Nederland, Frankrijk en Duitsland.  

In de voormiddag wordt daarbij de nadruk 

gelegd op de functionele en praktische 

keuzes die restauraties vandaag met zich 

meebrengen, rekening houdend met een 

steeds wijzigende maatschappelijke, cul-

turele, sociale en economische  context. 

In de namiddag wordt de benadering 

meer filosofisch. Hoe functioneert 

een kathedraal vandaag? Wat verwacht 

een gemeenschap, zowel op religieus, 

cultureel, als toeristisch vlak van  

‘hun kathedraal’? …

Wanneer in 1800 de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk 
terug geopend wordt voor de eredienst, komen de 
gelovigen in een leeg gebouw, verwaarloosd na slechts 
drie jaar Franse overheersing. Al snel werd gestart 
met de herinrichting zodat het terug als kerk gebruikt 
kon worden. Voor het eerst werd de lege ruimte ook 
benaderd als ‘monument’, de indrukwekkende lijnen 
van de gotiek hadden voor de vroeg 19de-eeuwse mens 
plots een bijkomende betekenis. Ook de terugkeer 

van de vele kunstwerken gaf het gebouw een nieuwe 
dimensie, die van ‘museum’. In deze lezing wordt 
ingegaan op de 19de-eeuwse restauratie, die voorgoed 
van start ging na 1839, en wordt bekeken hoe deze 
drie verschillende invalshoeken (kerk, monument en 
museum), bepalend waren voor de keuzes die van 
de Antwerpse Onze-Lieve-vrouwekerk één van de 
belangrijkste realisaties van de Belgische neogotiek 
zouden maken.

Bij de heroprichting van het bisdom Antwerpen in 1961 
biedt het kathedraalinterieur een verwaarloosde indruk, 
terwijl de inrichting geenszins beantwoordt aan de moderne 
liturgie, noch aan de nieuwe functie als bisschops- en 
kapittelkerk. Raymond M. Lemaire (1921–1997), professor 
architectuurgeschiedenis aan de universiteit van Leuven, 
stelt in 1963 een ambitieus herinrichtingsproject voor, 
basis van de omvattende interieurrestauratie vanaf 1965. 
Zijn uitgangspunt is dat de kerk dient voor de liturgie en 
‘geen museum is waar men de H. Mis opdraagt.’ 

Lemaire bedacht in 1963 als het ware ‘de meest ideale 
kathedraal’. Het lange restauratieproces, de daarmee 
gepaard gaande gewijzigde restauratieopvattingen, maar 
ook de vele nieuwe aspecten als toerisme, culturele 
evenementen, toegankelijkheid en veiligheid hebben tot 
gevolg dat de restauratie andere wendingen nam en dat 
de kathedraal vandaag ook een ‘multifunctioneel’ 
monument geworden is, een bijzondere plek vol 
betekenissen waar de gelaagdheid van de geschiedenis 
tastbaar en levend aanwezig is.
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PROGRAMMA STUDIEDAG  [voormiddag]

 10.45 Notre Dame de Paris: de longues restaurations …
  Benjamin Mouton, Architecte en Chef Notre-Dame, Parijs (FR)

 11.10 De restauratie van kathedralen gezien tegen de achtergrond 
  van de historische context in Nederland
  Jacqueline von Santen, senior adviseur architectuurhistorie, 
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (NL)

 11.35 De traditie van de Bouwloods in Duitsland
  NN, (DE)

 12.00 Broodjeslunch

Vrijdag 11 december 2015 

Artesis Plantijn Hogeschool · Lange Nieuwstraat 101 · 2000 Antwerpen

C’est le premier grand chantier de restauration d’un 
Monument Historique en France, qui s’est déroulé de 
1844 à 1864; dirigé par deux ténors de la restauration, 
Jean Baptiste Lassus et Eugène Viollet le Duc, il est la 
meilleure illustration du rapport entre technique et 
doctrine au milieu du XIXème siècle.

Aujourd’hui, la cathédrale fait l’objet de travaux continus, 
échelonnés en fonction des urgences. Plus d’un siècle 
et demi après le Grand Chantier, les outils doctrinaux et 
techniques ont beaucoup changé, et nous amènent à 
considérer d’un œil critique les travaux passés. Mais en 
analysant les intentions et les enjeux, on constate que le 
bilan n’est pas aussi tranché qu’il y paraît …

In Nederland was de uitoefening van de katholieke gods-
dienst vanaf 1580 verboden. Met de reformatie kwamen 
katholieke kerkgebouwen in bezit van de protestanten. 
In de Franse tijd werd de scheiding van kerk en staat 
 geregeld. Bij de Grondwetherziening in 1848 werd 
bepaald dat alle godsdiensten gelijk waren, dit leidde 
tot het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. Voor 
de nieuwe bisdommen werden kerken als kathedraal 
ingericht of nieuw gebouwd. De enige nog bestaande 

kerk die als kathedraal is gebouwd, de Utrechtse Dom, 
bleef echter protestant. De organisatie van de  protestanten 
en katholieken kerken verschilt. De katholieke kerk is 
hiërarchisch gestuurd, in tegenstelling tot de protestantse 
kerkgenootschappen. De bouwbureaus van de bisdommen 
organiseren de restauraties. Protestantse  kerkrentmeesters 
houden zicht op het onderhoud en restauraties en betalen 
dat ook zelf. Als de monumentenzorg opkomt verandert 
dit en ontstaat er meer afhankelijkheid van de overheid.



PROGRAMMA STUDIEDAG  [namiddag]

 13.00 De traditie van de Bouwloods in Duitsland
  NN, (DE)

  13.25 Notre Dame de Paris: église vivante, entre symbole et contraintes
  Benjamin Mouton, Architecte en Chef Notre-Dame, Parijs (FR)

 13:50 Gebruik en instandhouding in Nederland: de Sint Janskathedraal 
  in ’s-Hertogenbosch en de Grote Kerk in Breda
  Jaccqueline von Santen, senior adviseur architectuurhistorie, 
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (NL)

 14.15 Generositeit als concept om religieus erfgoed te activeren 
  binnen een wereld in verandering
  Tom Callebaut, architectenbureau tcct – KU Leuven

 14.50 Koffiepauze

Vrijdag 11 december 2015 

Artesis Plantijn Hogeschool · Lange Nieuwstraat 101 · 2000 Antwerpen
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La cathédrale Notre Dame de Paris est un Monument 
Historique emblématique, à rayonnement international. 
Mais c’est aussi une église vivante, foyer actif et 
dynamique du culte catholique, à la fois première 
cathédrale de France, et église paroissiale de quartier, 
qui accueille 12 millions de visiteurs par an. Les 
contraintes qui en découlent sont considérables, et 

posent d’innombrables problèmes de compatibilité 
entre conservation du Monument, exercice d’un culte 
moderne, sécurité et accessibilité du public…
Et aucune réponse n’est « ordinaire », car c’est toujours 
le résultat d’études complexes et de réalisations 
sur mesures: quelques exemples viendront en illustrer 
l’exercice quotidien.

In Nederland neemt het aantal kerkgangers al decennia 
lang af. De maatschappelijke waardering voor monu-
mentale kerken is echter zeer groot. Betekent een grote 
maatschappelijke waardering ook dat particulieren bereid 
zijn financieel bij te dragen aan het onderhoud en de 
restauratie? In Nederland wordt gezocht naar meer eco-
nomische dragers en soms ook naar een breder gebruik 
van de kerk. Vaak speelt de wens om kerken van meer 
gebruikscomfort te voorzien. Zowel voor het religieuze 
gebruik als voor het gebruik als zaalruimte voor concer-
ten of symposia verlangt men comfortabele stoelen en 
flexibele indelingsmogelijkheden. Ook bestaat de wens 

het klimaat te beheersen, minder energie te gebruiken 
maar wel een aangenaam verblijfsklimaat te realiseren. 
Dit levert een spanning om met het de instandhouding 
van de cultuurhistorische waarden en de ruimtelijke be-
leving van het interieur. Deze vragen worden in de lezing 
toegelicht aan de hand van de twee belangrijkste kerken 
in Noord-Brabant: de Sint Janskathedraal in ’s-Hertogen-
bosch en de Grote Kerk ofwel Onze Lieve Vrouwe kerk 
in Breda. Beide kerken horen tot de Brabantse gotiek en 
zijn in het recente verleden gerestaureerd. Gekeken zal 
worden naar de verschillen tussen de kathedraal en de 
kerk die beheerd wordt door een stichting.

Het ontwerpbureau tcct was in de voorbije tien jaar 
betrokken bij het ontwerpen van meer dan veertig sacrale 
ruimtes in Vlaanderen. Dit zowel binnen het religieus 
erfgoed als in totaal nieuwe contexten. Vanuit die ervaring 
ontwikkelde Tom Callebaut (tcct) een nieuw ruimtelijk 
concept: de genereuze ruimte, een sacrale plaats voor een 
wereld in beweging. De genereuze ruimte is een verbindende 
aanpak waarbij de actoren vorm, mens en identiteit in 

permanente trialoog gebracht worden. De betrokkenheid 
van een gemeenschap is hierbij wezenlijk voor het tot 
stand komen en het verder duurzaam ontwikkelen. 
Het concept kan zowel ingezet worden voor het activeren 
van religieus erfgoed als voor het oplichten van nieuwe 
plaatsen. Tijdens deze lezing wordt aan de hand van concrete 
cases diverse interventies in het religieus patrimonium in 
Vlaanderen toegelicht.



PROGRAMMA STUDIEDAG  [namiddag]

 15.15 Inleiding tot het panelgesprek
  Het actueel en liturgisch gebruik van de kathedraal, een monument  
  en kerk in de gemeenschap van vandaag
  Bart Paepen, pastoor Kathedraal Antwerpen

 15.30 Panelgesprek

 16.00 Bezoekprogramma (keuzemogelijkheden):

 • De recente restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

 • De Onze-Lieve-Vrouwetoren: belfort en kerktoren
  Torenbeklimming (aangeboden door de Stad Antwerpen – het aantal deelnemers is beperkt – 
  dit bezoek duurt anderhalf uur – een goede conditie is vereist)

 • De Sint-Jacobskerk
  Onderzoek en restauratie van het interieur van een stadskerk

 17.00 Afsluitende drink

 18.00 Slot

Vrijdag 11 december 2015 

Artesis Plantijn Hogeschool · Lange Nieuwstraat 101 · 2000 Antwerpen
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PRAKTISCH

Alle lezingen worden gebracht 

in de taal van de spreker 

(Nederlands / Frans / Duits) 

Waar & Wanneer?

Donderdag 10 december 2015

19:30–22:00 

Kathedraal Antwerpen 

Groenplaats 21

2000 Antwerpen

Vrijdag 11 december 2015

09:30–18:00 

AP-Hogeschool 

Lange Nieuwstraat 101

2000 Antwerpen

INSCHRIJVEN

Volledige programma: € 45 (€ 25 voor ICOMOS leden en studenten)

Enkel donderdagavond 10/12: keynote + bezoek kathedraal: € 10 
(gratis voor ICOMOS leden en studenten)

Enkel vrijdag 11/12: € 35 (€ 25 voor ICOMOS leden en studenten)

Gelieve u in te schrijven voor 4 december 2015

Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier 

Het verschuldigde inschrijvingsbedrag dient te worden gestort op rekening 
nummer IBAN: BE12 4310 5440 0192  BIC: KREDBEBB van vzw ICOMOS 
Vlaanderen-Brussel met de vermelding ‘Kathedraal Antwerpen’.

De inschrijving wordt pas definitief door de betaling van het inschrijvingsbedrag.  
De inschrijvingsgelden dienen uiterlijk 7 december 2015 te zijn bijgeschreven.

Bij annulering voor 7 december zullen de bedragen worden teruggestort, voor 
annulering daarna blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Verdere vragen m.b.t. de inschrijving kunnen worden verstuurd aan het secretariaat 
van ICOMOS Vlaanderen-Brussel: vlaanderen-brussel@icomos.be

Meer info

Serge Migom 
Dienst Erfgoed · Provinciebestuur Antwerpen
Tel: 03 240 57 60 
serge.migom@provincieantwerpen.be

ORGANISATIE

Het colloquium Uit de stellingen – 50 jaar restauratie kathedraal Antwerpen 
1965–2105 is een initiatief van de Kathedraal, ICOMOS Vlaanderen-Brussel 
en het Provinciebestuur Antwerpen
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https://docs.google.com/forms/d/17180P8e0hz3QE2TzErEGDgp8dxq-Kx2LEF_x2FPR5E0/viewform

