
Inventaris archief Stichting Architektuurmuseum (S/AM) (1983-1992) 
 
0. Stukken betreffende de ordening en inventarisatie van het archief 
 
1. Algemeen 

1.2. (Jaar)verslagen en algemene overzichten 
1.3. Notulen 
1.4. Briefwisseling 

 
2. Organisatie 

2.1. Oprichting/opheffing, statuten 
2.2. Bestuur 

bestuursorganen, werkgroepen, commissies…: samenstelling,  
vergaderverslagen,    
verslagen vergaderingen van de verschillende afdelingen/onderdelen 

2.3. Leden   
  bv. ledenlijsten, rechten en plichten, biografische dossiers 

2.4. Personeel 
  algemeen, rechten en plichten, personeelsdossiers 

2.5. Verwerving en beheer van bezittingen 
  bv. huisvesting 

2.6. Werkingsmiddelen, boekhouding en financiële verantwoording 
 
3. Activiteiten 
 bv. allerlei acties en manifestaties, propaganda, 
samenwerkingsverbanden/relaties  
 met besturen en verenigingen, publicaties, feesten  
 
4. Bibliotheek en documentatie 
 boeken, tijdschriften en documentatie (krantenartikels, catalogi enz.) uit de bib 
van  
 de organisatie  
 
5. Fototheek 
   
 
1. Algemeen 
1.1. Briefwisseling 
. 1984 (onder meer project Bankarchitectuur, project Architectuurmusea, porject over 
Betonnijverheid van het VVIA, Le Poéme électronique van Le Corbusier, Jaarbeurscomplex 
in Gent) 
. 1985 (onder meer project De woning als architectuurtypologie)  
. 1986 (onder meer project Jonge architecten en De woning als Architectuurtypologie, André 
Verroken, 
. 1987 (onder meer project Jonge Architecten, Patriaproject Leuven, wedstrijd BAC-kantoor 
Brugge en Mechelen, project Met zicht op Zee, prijsvraag 700 jaar Bergen op Zoom)k 
. 1988 (onder meer projecten Jonge Architecten, bescherming Louizalaan, project Zeeland, 
BRT-project Bouwen om te wonen, architectuuropdracht OCAS) 
. 1989 (onder meer project ‘De Boulevard’ ism Zeeuwse Culturele Raad, Palladioprijs) 
. 1990 (onder meer over Sea Trade Center Zeebrugge, woning De Beir in Knokke, project 
‘De Boulevard’ ism Zeeuwse Culturele Raad, Palladioprijs, wedstrijd Europan, project Jonge 
architecten in Vlaanderen, Centrum Architecturaal Onderzoek/Onderzoek Environment) 



. 1991 (onder meer over Biënnale Venetië, bescherming woning De Beir, Alvaro Siza) 

. 1992 (onder meer Prijs voor Architectuur Oost-Vlaanderen, Biënnale Venetië) 
 
2. Organisatie 
2.1. Oprichting en opheffing 
. oprichting: verslagen, briefwisseling, nota’s (1983) 
. statuten (1983) 
. opheffing: briefwisseling, fragment Staatsblad (1995, 1997) 
 
2.2. Bestuur 
2.2.1. Raad van Beheer 
verslagen van de vergaderingen (1984-1991) 
samenstelling: verandering (1988) 
kandidaturen (1984-1986) 
 
2.2.2. Algemene vergadering 
verslagen van de vergaderingen (1984-1987, 1988-1994) 
 
2.3. Leden 
ledenlijsten 1983-1985, 1989-1990, 1991, 1993 
 
2.6. Werkingsmiddelen, boekhouding en financiële verantwoording 
2.6.1. Subsidies 
. subsidieaanvragen provincie Oost-Vlaanderen (1986-1993) 
. subsidieaanvragen stad Gent (1986-1990) 
. Vlaamse Gemeenschap (1989-1990, 1992) 
. Nationale Loterij (1992) 
. Orde van Architecten (z.d.) 
 
2.6.2. Facturen (1984-1985, 1987-1990, 1992) 
 
3. Activiteiten 
3.1. Publicatie- en tentoonstellingsprojecten 
Architectuurmuseum 
. internationale ideeënwedstrijd: programma, juryverslag, briefwisseling (1983-1984) 
. boek (monografie 1) en tentoonstelling: uitnodigingen, briefwisseling, foto’s (1984) 
 
De woning als architectuurtypologie 
. boek (monografie 2, 1985) en tentoonstelling: selectie, briefwisseling, curriculum vitae, 
foto’s (1985) 
 
Jonge architecten in België 
. eerste boek (monografie 3, 1986) en tentoonstelling: schetsen, selecties, briefwisseling, 
ontwerp cover, tentoonstellingsontwerp, foto’s (1986-1987) 
. tweede boek (monografie 4, 1987) en tentoonstelling: selecties 1985-1987, vormgeving, 
pers en documentatie, briefwisseling, foto’s, dossier in verband met open brief aan de 
overheid in verband met opdrachtenbeleid (1987-1988) 
briefwisseling, curriculum vitae, ontwerpen, foto’s (1986-1987) 
. derde boek (1991) en tentoonstelling: selecties, vormgeving, briefwisseling, pers en 
documentatie (1990-1991) 
 
Jonge Interieurontwerpers 
. boek (monografie 5, 1988) en tentoonstelling: selecties, curriculum vitae, vormgeving, 
briefwisseling , documentatie, foto’s, tekeningen (1988) 
 



Architetti della Fiandra (Architectuurbiënnale Venetië)  
Briefwisseling (1990-1991) 
 
Tentoonstelling Gregotti (niet gerealiseerd) 
. briefwisseling (1983) 
 
Tentoonstelling Alvaro Siza (rondreizend) 
. briefwisseling, nota’s, ontwerp affiche, drukwerk uitnodiging (1982-1983) 
 
Tentoonstelling Bankarchitectuur (niet gerealiseerd) 
. briefwisseling (1983-1984) 
 
Tentoonstelling Architectuur voor een Zee-Land 
. foto’s opening, schadegeval (1986) 
 
Architectuur in België na 1970 (artikel in het tijdschrift Archis, 1987) 
. selectielijsten (1987) 
. documentatie over architecten (briefwisseling, oeuvrelijsten, artikels), onder meer Vanhout-
Schellekens, G. Baines, E. Fettweis, JM. Dethier, C. Vandenhove, D. Van Impe, J. Berhaut-
Streel, R. De Martelaere, A. Beguin, W. De Bondt (1985-1987) 
 
Vefik Soyeren, projets d(‘architecture et d’urbanisme 
. publicatie: teksten, coverontwerp, briefwisseling, teksten, knipsels (1987-1988) 
 
Tentoonstelling Wiel Arets en Wim Van Den Bergh – Architectonische beelden 
. affiche, bio en oeuvrelijsten, briefwisseling, artikels, foto’s (1989-1990) 
 
3.2. Jaarboeken 
. jaarboek 1988-1989: selectievoorstel, briefwisseling, documentatie (1989) 
. voorstel jaarboek 1993: selectievoorstel, briefwisseling, documentatie, foto’s (1992-1994) 
 
 
3.3. Reizen 
. reis Frankfurt-Stuttgart: deelnemerslijst, reisgids e.d. (1984) 
. reis Berlijn: reisgids (1985) 
. reis Ticino en Noord-Italië: deelnemerslijst, reisgids e.d. (1986) 
. reis Noord-Frankrijk: voorstel (1986) 
. reis Parijs: deelnemerslijst, programma (1987) 
. reis Barcelona: deelnemerslijst, reisgids (1987) 
. reis Parijs (1988) 
. reis Wenen: reisgids e.d. (1988) 
. reis Rotterdam-Den Haag: programma (1988) 
. reis Liverpool-Glasgow: deelnemerslijst, reisgids e.d. (1989) 
. reis Parijs: deelnemerslijst, programma (april 1989) 
. reis Parijs: deelnemerslijst e.d. (oktober 1989) 
. reis Luik: programma (1989) 
. reis Parijs: programma (april 1990) 
. reis Parijs: programma (november 1990) 
. reis Bazel: programma, deelnemerslijst, e.d. (1990) 
. reis Aken en Frankfurt: deelnemerslijst, reisgids (1991) 
. reis Nederland: documentatie (1991) 
. reis Lissabon en Porto: deelnemerslijst, reisgids e.d. (1991) 
. reis Parijs (1992) 
. reis Madrid-Sevilla: deelnemerslijst, programma, reisgids (1992) 
 



3.4. Tijdschrift 
3.4.1. Voorbereidende documenten 
briefwisseling, teksten en/of tekstversies, lay-out, foto’s en illustraties, documentatie (per 
jaar/jaargang geklasseerd) 
. jgn. 1 en 2 
. jg. 3 
. 1987, jg. 4 
. jgn. 5 en 6 
. 1987 per nummer + documentatie 
. 1988 per nummer + documentatie (o.m. fotoreportage verbouwing winkelpand Meyer door 
J. Crépain, Dag van de Architectuur Rotterdam) 
. 1990 
 
3.4.2.  
1983-1984, jg. 1, nrs. 0-5. 
1984-1985, jg. 2, nrs. 1-4 + extra nummer. 
1986, jg. 3, nrs. 1-4.  
1987, jg. 4, nrs. 1-4 + extra nummer. 
1988, jg. 5, nrs. 1-4. 
1989, jg. 6, nrs. 1-3. 
1990, nrs. 1-4 (januari-december). 
1991, nrs. 1-4 (januari-september). 
1992, nrs. 1-3 (januari-december). 
 
3.5. Projecten in opdracht 
. Le poème électronique Le Corbusier 
tentoonstelling in het kader van de Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen te Gent: plan, 
briefwisseling, krantenknipsels (1984) 
. Architectuurwedstrijd OCAS met meervoudige opdracht (niet plaatsgevonden): planning, cv 
architecten Crépain, De Smedt, Wintermans briefwisseling (1988-1989) 
. Architectuurwedstrijd Winterslag: publicatie (1991) 
 
3.6. Acties 
. Open brief om te reageren tegen toewijzingen van grote architectuuropdrachten zonder 
wedstrijd, ten tijde van de tentoonstelling Jonge Architecten in deSingel: briefwisseling, 
krantenknipsels (1988) 
 
4. Documentatie 
. behoud Technische School in Leuven naar ontwerp van Henry Van De Velde: 
persmededeling, krantenknipsel en artikel (1988) 
. documentatie over H. Wilquin: briefwisseling, kopies tekeningen (1985) 
. sloop Koninklijke Stapelhuizen in Antwerpen: foto’s van Marco Jacobs (z.d.)  



 

 
Tijdschrift  
 
1 Archiefdoos ‘S/AM Tijdschrift 1983-84’ 

• Klad, voorbereidingen voor het tijdschrift (dactylo, manuscript, soms gecorrigeerd); 
soms ook dubbels van bepaalde pagina’s. Gegroepeerd in enveloppes of mapjes, per 
nummer (8)   

 
3 archiefdoos ‘S/AM Tijdschrift 85-89’ 

• Idem (5 enveloppes, 1 mapje)  
 
4 archiefdoos ‘S/AM Tijdschrift 04/86, 02/86  4.01’  

• Bruine envelop (beschadigd) ‘Klad SAM 4.01’ à daarin blaren millimeterpapier met 
maquettes van de bladspiegel 

• Witte enveloppe ‘lay out SAM 86 02’  
• Witte enveloppe ‘SAM 86 04 klad + info’  

 
5 Archiefdoos ‘S/AM 1986 n° 3 ROMA’  
Voorbereidingen mbt themanummer over Roma Forum Nuovum, 1986 
  
6 Archiefdoos S/AM 1987 Info  

• Witte enveloppe ‘S/AM 87/02’: aankondigingen, infoblaadjes, uitnodigingen van 
allerhande manifestaties in buitenland; ook voorbereidingen en manuscripten voor 
teksten in SAM 87/02 (Lampens, Kahn, …) 

• Bruine enveloppe ‘Klad S/AM 87-03’: voorbereiden voor nummer ‘Bouwen voor het 
geldwezen’  

 
6 Archiefdoos ‘S/AM Info Archief’ 

• Grijs kartonnen mapje; knipsels en correspondentie ivm subsidies (oa orde Oost Vl)  
• Witte enveloppe SAM Ledenlijst; uitdraai van een computer bestand (aanduiding 

‘onvolledige lijst’) 
• Rode farde ‘SAM Lezing Siza Vooruit, 23/10/1987: overdrukken uitnodigingen en 

admin (beperkt) 
• Gele kartonnen map ‘SAM Ledenlijst 1993’; kopie van docuemnten neergelegd ter 

griffie, 02/03/1993; in feite drie lijsten; bevatten 23 + 268 + 252 leden (!) 
• Bundel documenten ‘Europan’ 
• Kartonnen farde Biennale Venezia 1985; documentatie oa over Belgische 

deelnemers aan architectuurwedstrijd van de B  
• Blauw plastic mapje; documentatie mbt subsidies Nationale Loterij; daarin vermelding 

van ontvangen subsidies 1991 (42.000 Vlaamse Gem; 22.000 Provincie; 4200 Stad 
Gent; in 1992 20.500 van Provincie. à In de correspondentie “Volgend jaar betsat 
S/AM tien jaar. Wij hopen in dit perspectief SAM verder te kunnen uitbouwen tot een 
volwaardig architetuurinstituut.” Ook vermelding dat SAM sinds 1986 lid was van 
ICAM. Ook vermelding van plan voor expo ‘Architectuur op schaal’ tgv tienjarig 
bestaan Met de subsidie van 3.6 miljoen hoopte SAM een medewerker aan te 
werven, aantal pagina’s te vergroten, werving van leden, expo, NL versie van boek 
ELecta. Geen correspondentie over de iotkomst van deze aanvraag.      

• Witte enveloppe ‘SAM Belastingen 1990’ daarin overzicht van inkomsten en uitgaven 
1988, 89,  90 

• Bruine enveloppe ‘SAM voorstellen’: kopies ivm expo Peter Nowè  (= ?)  
• Witte enveloppe ‘SAM Project bankarchitectuur’ 



o Cc copies van brieven aan een groot aantal bankinstellingen met vraag tot 
medewerking ivm tentoonstelling in 1984. OP enveloppe vermelding ‘is niet 
doorgegaan’ 

• Witte enveloppe Wiel Arets, W Van den Berghe, ‘Architectonische denkbeelden’, 
14/12/1989-25/02/1990, Museum voor Sierkunst, Gent  ( 

• Bruine enveloppe Zeeland – over schadegeval tijdens montage Expo Zeeland, 
Musuem voor Schone Kunsten  

• Rode kartonnen map OCAS: SAM was in overleg met Sidmar om een 
architectuurwedstrijd/meervoudige opdracht te organiseren voor de bouw van het 
nieuwe hoofdgebouw (1988-89); stelden Crepain, Beel, De Smet, Wintermans. 
Uiteindelijk is de opdrahct rechtstreeks naar Samyn gegaan.  

• Groene kartonennen kaft ‘Leuven vd Velde’; over bedreiging van Vd Velde school in 
Leuven; geen relatie met SAM  

• Enveloppe ‘project boek Vefik Soyeren (niet bekeken) 
• Witte enveloppe H. Wilquin (niet bekeken) 
• Enveloppe ‘werk Guy Cleuren’ 
• Enveloppe SAM Brieven 1983: vooral CC’s van brieven gericht aan culturele en 

onderwijsinstellingen, …, om SAM kenbaar te maken  
• SAM jonge architecten in De Singel – open brief ; oproep aan verschillende ministers; 

onderteken door 28 architecten foto  
 
Algemeen: werking & activeiten 
7 Archiefdoos S/AM Info 1986-87 
Grote hoeveelheid aankondigen van tentoonstellingen, vernissages, congressen, uitgaven 
allerhande 
 
8 S/AM Verslagen 1983-88; Brieven 1984 
 
Platte doos Esselte 

• Bevat overzicht activiteiten SAM; per activiteit ook persknipsels 
 
Ringmap SAM Dossier 1  83-84: stichtingsdocumenten, verslagen van de eerste 
vergaderingen waar het oprichten van de nieuwe stichting besproken wordt.  

• !! Brief Daenens > Dubois, 22/02/83; vermeldt dat ze van plan zijn om een arch 
museum op te richten; initiatief kwam van Daenens en Vanderperren, niet van D en 
K?  

 
Ringmap ‘1983 / 1985 / 1986  
 
 
 
 
Tentoonstellingen/Monografieën  
 
Archiefdoos ‘S/AM 84.01 Monografie 1  85.03’ 

• Bundel met voorbereidingen voor nummer 85.03 (‘Ticino 10 jaar’) 
• Bruine enveloppe S/AM Catalogus Woningen 1985; bevat maquette van de catalogus  

 
 


