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Steen, papier, maar geen schaar. De collectie bouwtekeningen van 
het Vlaams Architectuurinstituut
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Het Architectuurarchief Vlaanderen: wat en hoe?



Focus: 

. geografisch: architectuur- en bouwgeschiedenis in Vlaanderen (inclusief restauratie, 
stedenbouw, interieur)

. chronologisch: van 1800 tot nu

. juridisch: privéarchieven van allerlei actoren: architecten, aannemers, 
interieurarchitecten, huisvestingsmaatschappijen, verenigingen, …



Geschiedenis en toekomst

° 1988

Enkele mijlpalen:
2004 tentoonstelling en boek Bouwen in beeld
2009 verhuis naar Archiefhuis
2012 medewerking aan tentoonstelling en boek De Turnhoutse School
2014 tentoonstelling Modellenwerk
2015 toekenning Vlaamse kwaliteitslabel van ‘erkende culturele archiefinstelling’

2016 en volgende: nauwere samenwerking met VAi en CVAa, samensmelting tot 
één instelling

2018 onderdeel van VAi



De eerste bouwstenen: Léon Stynen, Paul De Meyer, Eduard Van Steenbergen 



Evolutie:

- APA: 
- focus op provincie Antwerpen (relatief en corrigerend, zeker voor naoorlogse 

periode)
- de gebouwde omgeving (geen canon als selectiecriterium)

- Vanaf  circa 2010:
- correctie op geografische focus (breder: Vlaams)
- correctie op inhoud (verfijning, wegwerken hiaten)

- Vanaf 2018: verankering van de ingezette herijking



Canon versus realiteit:  gecanoniseerde architectuur versus modale bouwproductie



Canon versus realiteit: ‘sterarchitecten’ versus ‘nobele onbekenden’



Wat is architectuurarchief? – of beter: wat niet?

- dossiers
- foto’s
- plannen
- schetsen
- portfolio’s
- boeken en tijdschriften
- eretekens
- iconografie
- meubilair
- stalen
- productcatalogi
- maquettes
- film- en geluidsopnames
- tekentafels, tekenmateriaal



De materiële gevaren van dit collectiebeleid

- Geen controle op pedigree collectie vóór verwerving
→ volledigheid
→ gebruikssporen
→ conditie

- Schaalgrootte van de materiële problematiek

- Plaatsgebrek door plotse aangroei
→ disparate plaatsing
→ risico’s voor contextverlies

- Tijdgebrek door plotse aangroei
→ gebrek aan materiële controle na de verwerving
→ vertraging in beslissingsprocessen qua preservatie & restauratie
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