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VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJoN,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud
van monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
6,

§1,

I,

7°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van
de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse regering van 7 april 1993,
7 oktober 1993, 18 mei 1994, 11 januari 1995 en 12
januari 1995;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van
20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 25 juli 1996
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 17 april 1997,

BES L U I T
1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel

Wegens zijn artistieke, historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
Het gebouwencomplex van de Koninklijke Academie voor Schone
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Kunsten, gelegen te Antwerpen, Blindestraat 7,
9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Mutsaertstraat 29,
31; Venusstraat 38/48 : bekend ten kadaster:
Antwerpen, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 764B/765B/
765D/, 767D/ 768A/ 774Hj 7740/- 774Lj 776Kf 776M/' 776N!176P/'
782H/789B/
!
/
Art. 2.

De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Het gehele bouwblok omvat de inplanting van het voormalige
minderbroedersklooster dat hier in de tweede helft van de 15de
eeuw ontstond. Het kloosterpand en een deel van de kerk bleven
in het huidige complex van de academie bewaard.
De gebouwen die door P.B. Bourla in de eerste helft van de
19de eeuw in neoclassicistische stijl werden toegevoegd vormen
een markante verrijking van het site.
Het deel van het site dat aan de Blindestraat paalt, werd na
de afschaffing van het klooster toegewezen aan het Bureau de
Bienfaisance dat hier de armenzorg organiseerde. Dit complex
was de voorloper van het huidige OCMW.
De artistieke meer bepaald architectuurhistorische waarde
wordt als volgt omschreven:
Het geheel van de site heeft zijn huidig uitzicht verkregen
doordat vooraanstaande stadsarchitekten er hun beste werk
hebben gebouwd. Vooral de gebouwen van P.B. Bourla behoren tot
het beste wat van deze architekt in Antwerpen bewaard is. Hier
zijn te vermelden: Het poortpaviljoen, de directeurswoning,
het zogenaamde armenschooltje (thans Optie modeontwerpen), de
wintertuin, de Lange Zaal en het Museumgebouw. De navolgers
van Bourla en vooral P. Dens, hebben zich met respekt tegenover de bestaande gebouwen gedragen en hebben de nieuwe gebouwen ingepast binnen de gegeven contekst.
De architektuur van de gebouwen aan de Blindestraat is typerend voor de tijd waarin ze gebouwd werden: neobarok voor het
gebouw nr. 9-11, opgericht in 1887 naar ontwerp van Durlet;
art nouveau-inslag in het gebouw nr. 13 met vooral nadruk op
de sgraffiti en bas-reliëfs.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
Na de afschaffing van het klooster tijdens het Franse Bewind
in 1796 werden de kloostergebouwen ingericht tot "Académie de
Peinture, Sculpture et Architecture de la ville d'Anvers". De
kloostergebouwen werden met dat doel aangepast en uitgebreid.
Deze functie bleef tot heden behouden. De instelling heeft tot
heden een belangrijke inbreng in het kunstleven.
De gebouwen aan de Blindestraat werden tussen 1887 en 1922 opgetrokken als Bureau de Bienfaisance, de voorloper van het
huidige OCMW. Als dusdanig zijn zij een materiële getuige van
de gezondheids- en armenzorg van het einde van de 19de eeuwen
het begin van deze eeuw.
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Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1 994).

Brussel,

1 0 JULI 1997
Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
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