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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/5 Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Definitieve 
aanvaarding van de schenkingen. Goedkeuring.

APA bouwde in de afgelopen jaren zijn collectie verder uit met belangrijke 
aanwinsten. Volgende archieven werden opgenomen in de APA-collectie en worden 
door de provincieraad van Antwerpen aanvaard en opgenomen in de collectie van 
het Architectuurarchief van de provincie Antwerpen:

- Walter Steenhoudt (1930)
- Leo Beeck (1921-2009)
- Leo D’Hulst (1923-2006)
- Yves De Bont (?)
- Paul Semal (1891-1975) en Hubert Semal (1930-2010)
- Paul Neefs (1933-2009)
- Jef Folders (1921-2015)
- Willem Michiels (1930)
- Karel Dasseville (1924-2015)
- Renaat Soetewey (1913-1977)
- Hans Autrique (1940-2010)
- Georges Baines (1925-2013)
- Jos Willems (1906-1961)
- Charles Meysman (1915-?)
- Peter Wittockx (1853-?) en Hendrik-Adolf Wittockx (1893-1965)
- NV Vlaminck 
- Emiel Van Averbeke (1876-1946), dossier cantorij Aarschot, boeken en 

tijdschriften
- Walter Toebhans (1935-?)
- Steven Stals (?)
- Lode Regnier (1915-1999)
- Alfred Portielje (1883-1965) en Donald Portielje (1912-2010), archiefrelicten
- Viktor Maeremans (1902-1986)
- Koninklijke Vereniging voor Natuur & Stedeschoon vzw
- AGOS (Actiegroep oude Stad)
- Herman Huygh (1923-1977)
- Michel Bourgeois (1936-2011)
- Edward Careels (1857-1933)
- Guido Derks (1925-2006)
- Jos Gabriëls (1920-1979)
- Lou Jansen (1935-)
- Paul Gevers (1939-)
- Willem Aerts (1950-2013), archief opleiding wetenschappelijke activiteiten 

(tentoonstelling KVNS over De Meir, 1983)
- Roland Sepeli (?), deel van het archief, boeken en tijdschriften



- Frans Laporta (1907-2002), archief late jaren 1930 tot vroege jaren 1990

Daarnaast werd ook een bruikleenovereenkomst, met inachtneming van een 
opzegtermijn van 6 maanden, waarbij Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen een 
aantal 19e en 20e –eeuwse architectentekeningen en gerelateerde documenten 
voor onbepaalde duur in bruikleen geeft aan het Architectuurarchief Provincie 
Antwerpen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 augustus 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De hierboven opgesomde aangeboden architectuurarchieven en -relicten worden 
aanvaard en opgenomen in de collectie van het Architectuurarchief van de provincie 
Antwerpen.


