De heer PAUL VAN REMOORTERE
Voorzitter van de vzw Monumentale Kerken Antwerpen
toespraak ter gelegenheid van de persconferentie
– Monumentale Kerken Antwerpen, een project van formaat –
Sint-Jacobskerk, Antwerpen, 6 juni 2006

Dames en Heren,
De vzw Monumentale Kerken Antwerpen (MKA) werd een jaar geleden opgericht als
aanspreekpunt en samenwerkingsverband van vijf kerken, gelegen in het historisch centrum
van Antwerpen. Leden van de vereniging zijn de voorzitters van de vijf kerkbesturen, de vijf
pastores en de verantwoordelijken voor de publiekswerking van elke kerk. De oprichting van
de vereniging was een nieuwe, beslissende stap in de samenwerking die tussen de kerken in
de voorbije jaren was gegroeid onder impuls van pastoor Rudi Mannaerts, de voorzitter van
de vzw Toerismepastoraal Antwerpen (TOPA), en werd ook sterk gesteund door de
Erfgoedcel Antwerpen en haar coördinator Frank Herman.
Op initiatief van Schepen Philip Heylen, werd in 2005 een werkgroep opgericht met de
topambtenaren van de Musea en van de Erfgoedcel van de Stad Antwerpen én van het
Departement Cultuur en de Dienst Erfgoed van de Provincie Antwerpen – samen met het
MKA bestuur. Respectvol en productief overleg in de werkgroep heeft geleid tot een
samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partners. De persconferentie van heden, de
voorstelling van kerkelijk erfgoedconsulente Claire Baisier – een primeur in Vlaanderen – en
van een viertalige folder zijn er de eerste resultaten van.
Graag maak ik dan ook van deze gelegenheid gebruik om de Deputatie van de Provincie
Antwerpen en Gedeputeerde Ludo Helsen en de Stad Antwerpen en Schepen voor Cultuur
Philip Heylen oprecht te danken voor hun gewaardeerde steun en medewerking.
De Monumentale Kerken, dat mag zonder valse bescheidenheid wel gezegd, hebben ook een
waardevol aanbod in deze samenwerking aan te bieden aan Stad en Provincie:
•

de indrukwekkende kerkgebouwen, alle vijf bijna volledig gerestaureerd en op een
wandelafstand van elkaar.

•

een uitzonderlijk kunstpatrimonium, sterk gemarkeerd door de 17e eeuw met de
generatie van Rubens, Van Dyck, Jordaens, en zo complementair aan de rijke Musea
in deze stad (het Rubenshuis, het Museum Plantin-Moretus, het Rockoxhuis, het
Museum van Schone Kunsten): samen een aanbod van wereldklasse.

•

een 500.000-tal bezoekers, jaar-in jaar-uit, uit binnen- en buitenland, een aantal dat
naar Vlaamse normen uitzonderlijk is voor cultuurhistorische sites.

Maar laat het duidelijk zijn: kerken zijn en blijven eerst en vooral plaatsen van eredienst en
van gebed, en geen musea. Dit is hun (ook decretale) kerntaak, en dat willen zij ook
uitdrukkelijk gerespecteerd zien.
Dat was ook de boodschap die wij in het “Memorandum van de Monumentale Kerken
Antwerpen over het kerkelijk erfgoed in situ”, samen met onze partners van Stad en
Provincie, aan de Minister van Cultuur hebben willen brengen. Het erfgoedbeleid in
Vlaanderen is nog jong en in volle ontwikkeling. Verkennende gesprekken tussen de actoren
op het veld en de overheid zijn gestart.
Wat mag u van de vzw MKA nu verwachten ?
Wel, dat zij samen met de kerkelijk erfgoedconsulente en met de vijf kerkbesturen, in de loop
van volgende jaren volgende doelstellingen realiseert:
•

een beter – volgens de museumstandaarden van vandaag – beheer en conservatie van
het uitzonderlijk patrimonium dat ons is toevertrouwd.

•

een meer professionele publiekswerking voor de zeer grote aantallen bezoekers uit
binnen- en buitenland.

•

het voltooien van de indrukwekkende inspanningen inzake restauratie van de
kerkgebouwen (onder meer van het interieur van deze Sint-Jacobskerk).

•

een voor de hand liggende samenwerking met de Musea en de Toeristische diensten
van Stad en Provincie.

Er is dus werk, en werk voor jaren.
Maar ook al iets voor deze zomer!
MKA zal, samen met de erfgoedconsulente en de onvolprezen gidsen van TOPA een
“Topstukkenroute” presenteren, een wandeling langs en een bezoek aan de Topstukken van de
17de eeuw in de kerken … en de route zal hier eindigen bij het graf van Peter Paul Rubens in
deze Sint-Jacobskerk.
U is met deze van harte uitgenodigd.
Dank voor uw gewaardeerde belangstelling.
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