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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/4 Onderhandse schenking bij handgift van het DUCCI-
ensemble aan de stad Mechelen door het APB Museum voor 
Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Goedkeuring.

Het Ducci- ensemble (1547-1556) omvat een schouwboezem met muurschildering 
van de marteling van de Heilige Laurentius, acht zoldercasettes met 
bandornamenten en zeven tondi, een medaillon van keizer Karel, een schouwlijst 
met tekens van de dierenriem, twee schouwstijlen met laat-gotisch snijwerk in 
witte zandsteen, onderdelen van de casettezoldering (losse planken en tondi), en 
een gedemonteerde trap, alle afkomstig van het afgebroken hotel Ducci in de 
Huidevettersstraat in Antwerpen. De stukken werden in 1952 door de provincie 
verworven en ca. 1959 in de Van de Wervezaal van het kasteel Sterckshof in 
Deurne geplaatst. 

Het Ducci-ensemble behoort tot het oud fonds van het Museum Sterckshof 
(ingeschreven als nummers S926-930 en S6347 in de museuminventaris).

Het geheel heeft een totale verzekeringswaarde van 170.178,91 EUR. Het is een 
uniek bewaard ensemble dat bovendien een unicum is in Vlaanderen.  

Het Ducci-ensemble maakt ook geen onderdeel uit van het als monument 
beschermde gebouw, dat nu te koop staat. Genoemd ensemble past ook niet meer 
in het nieuwe collectiebeleid van APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en 
Diamant, en kan via handgift overgedragen worden aan de stad Mechelen, die 
hiervoor op 31 januari 2017 een aanvraag indiende. Het Ducci-ensemble zal 
geïntegreerd worden in het nieuwe museum Hof Van Busleyden, museum van de 
Bourgondische Nederlanden. Door de stad Mechelen werd een gemotiveerd voorstel 
bezorgd tot integratie van het ensemble. De integratie gebeurt maximaal doch 
gefaseerd, en dit omwille van de timing, en de kosten voor onderzoek, conservatie, 
restauratie en presentatie.

De Juridische dienst heeft samen met de dienst Erfgoed, gemandateerd bij 
deputatiebesluit van 29 juni jl. om de overdracht te begeleiden, de schenking via  
handgift uitgewerkt (bijlage 1). Aan de handgift wordt een inventaris toegevoegd 
(bijlage 2). De handgift houdt voldoende rekening met de aspecten van 
onvervreemdbaarheid alsook met de hierboven beschreven maximale integratie en 
ontsluiting.  



 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het verslag van de deputatie;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: 
Het Ducci-ensemble wordt onderhands bij handgift geschonken aan de stad 
Mechelen door het APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant.


