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UIT HET DAGBOEK VAN EEN KERK Cf/I(.Af1t1~ /bf 

Laatste zondagsmissen in BB. Anna;� 
en Joachi op 22 oktober� 

lI e t is geen geheim meer. Reeds lang sp rak men erover: de ke rk 
van de H.n. Anna en J oachim op de Linkeroever zal weldra ve r
dwijnen e n m eteen ook het enig over blij vende gebouw van h et heel 
oude Slnt-Anneke, Op 22 oktober gaan de laatste erediensten door 
in deze kerk e n daarna zullen de bewo ners van de St .-Annaparochie 
voor lop ig moeten tevred en zij n met een zaal in het Imelda-Instituut, 
tot he t com plex va n een groots opgevatte cu moderne kerk de plaats 
van de oude tempel zal ingenome n he bben. 

De plannen voor het nieuwe 
gebouw zijn ree ds goedgekeurd. 
De aanbesteding staat nog voor 
dit jaar op het programma en 
volgens alle verwachtingen zal 
over dri e jaar het nieuwe com 
plex vol tooid zijn, op dezelfde 
plaats als het oude, maar dan een 
ietsje hoger. Iedereen weet lm
mers dat de huidige kerk in een 
put ligt en dat daarin de voor
naamste oorzaak voor haar ver
dwi jning moet gezocht worden : 
vochtigheid e n grondwater. 

Het spreekt vanzelf dat dit ge
bouw, midden een gloed nieuw 
stadsgedeelte op de linkeroever 
van de Schelde, een hel e brok 

veau van de kerk 3,50 meter ho
ger liggen dan de ru g van de 
oude steenweg Antwerpen - Gent. 
Dit verklaart waarom we in de 
Liber , Pa st oris kunn en lezen dat 
daardoor « ruime en schone rnaga
zijnen onder de kerk te huren 
zijn », Merkwaardig is wel dat 
bouwmeester Frans Stuyck, uit de 
Jodenstraat te Antwerpen, er toen 
reeds op wees dat dit niv eauver
schil in de toekomst niet voldoen
de zou bli jven . Hij kon echter 
nergens geh oor vinden voor zijn 
plan : de kerk nog eens twee me
ter hoger te zette n. Thans blijkt 
wel dat deze architekt in 1903 ge

' 

I keroever (en daarom niet alleen verdwenen is staa t -het zebouw 
i van St.-Anna-parochie) zull en en· op zij n beurt' h eel wat lager dan 

kele grepen uit deze ri jke geschie- de omliggende huizen. 
derris zeker op prijs stellen. En 
welke bron konden we beter aan- TORENTJ E 
spreken dan' wel het «L iber Pa ste
ri~ », .het d.~gboek van de kerk, I Velen hebben zich reeds a ïge
minutieus J?IJgehouden door de 11 !vraagd waarom deze got isc he kerk 
pasL~ors, ~ Ie sedert 1893 d~ ' - ~ zo'n klein 

Opvallend is dat het uiterli jke ' 
van de kerk ee n afwis seling biedt 
van ro-de baksteen en witte zand

'steen. Deze rood -witte kleuren 
zouden een symbool zijn van 
dank aan de st ad Antwerpen. 

OPSPUITINGEN 

Reeds vijf jaar na de voltooiing 
der bouww erken wordt in het Li
ber Pastoris ove r het vocht in de 
kerk geklaagd: aan be ide zij den 
van het gebouw werden tochtgat en 
gekapt. ' 

In 1956 werd dan voorgoed dui
delijk da t de kerk niet behouden 
zou kunnen blij ven : de gro nd di e 
in de put van het oud e Sint-Art
neke w erd ges poten kwam twee 
meter ho ger liggen dan de kerk. 
Voordien was het trapje-op om de 
mis bij te wonen, nu we rd het ' 
trapje-af. Een 4G-tal gez innen 
moest toen , de « put » ver late n. 
Na deze opspui tingen li gt hetI 

geschi ede nis achter de rug h eeft. ' li j k ' ha d. In . .de « put » stond de oude Sint-Anne.ke op ~.et zelfde n i
! Vooral de mensen van de Lin- kerk lange UJd op ' ee n heuv eltje" veal:! als het ni euwe u lllt-.~.n n~ ke . 
I maar nu de « put » , reeds lang I Linkeroever dat zo pa s z ijn ,tlen

'pa
rochI~ bestuurden. Want vanaf 

i dat jaar werd St:'A:nneke een 
' zelfstandi ge parochie : .« Op her-

lhaald verzoek en aand r ~ngen v~n I 

E.H. Roel~':lts, pastoor van ZWIJn· i 
drecht, bIJ Mgr. Bracq, Lam 
brecht en Stillemans, verhief ein
delij k Mgr . Stillemans den wijk 
van Ste Anna Vlaamseh-Hoofd tot 
afzonderlijke parochie den 12 
Februari 1893. » Mgr. Stillem ans 
was toen bisschop van Gent. Als 
eerste pastoor werd E.H. Emie l 
Janssens beno emd. maar voorlopig 
moest de parochie zich behelpen 
met een kle ine kapel. De beve l
king bed roeg 835 ziele n. 

RUIME iUAGAZIJNEN, 
lUAAR ... 

(stij l begin 13e eeuw)� 
torentje heeft. Op de toenmalige"� 
pl annen s ta at immers een gebouw� 
met daarbij harmon iërende, hoge . aangekondigd worden, maar er 
toren. De oude plannen tonen ook . mag nu reeds op gewezen worden 
aan dat de kerk veel zroter bad : dat op deze fototentoon stelling de 
moeten worden : nog t~ ee bogen ' geschiedenis van de kerk van de 
erbij . De verklari ng dat de plan - I H.H. Ann a en J oach im en de evo
nen kleiner ger eali zee rd werden I lutie va n het oude Sint-Anneke 
vind en we in het hoger geciteerde I in ' beeld zull en te bewonderen 
d agboek: « Op 1 april 1903 begon zijn. Tevens maakt men th ans op 
men met de grond ves te n te gra- de Linkeroever plan nen voor een 
ven. Ter oorzaak va n de turfla- grootse fo towedstrijd met als on. 
gen, moest men op een diepte van derwerp: het mooi ste buitenzicht 
5.36 m. ene rotse van keie n, ei- van de kerk, die nu haar laatste 
ment en zand maken, die aa n de weken bel eeft. 
voet 2,50 m. en van boven aan 
d dikte 140 t It. Te gron va' , m. e er I 
oorz ake der overgrote kos te n van .' 
deze grondvesten mo est de kerk- il 
fabriek zich ve rge noege n slechts l

, de twee derden va n de nieuwe ' 
, In 1903, tien jaar na de sti ch- I kerk zonde r de grote toren te 
ting, werd begonnen met de bouw I bouwen. » 
van de St.-Annakerk : de kerk zou 
gewi jd zijn aan de H .H . Anna en 
Joachim, de ouders van O.L.Vrollw. 
De eerste s teen legg ing had plaats 
de eerste zondag na O.·L.-Heer-
Hemelvaart van datzelfde jaar. 
l\Igr. Stillemans kwam op 13 sen
ternber 1905 het gebouw wtjde n. : 
dat toen ruim twee meter boven i 
de omgeving (de zgh, « put ») , 
sto nd. Op bevel van de toenm ati- ] 

!ge minister van Openbare Wer· . 
: ken moest . im me rs het grondni- ' 

duizendste inwone r mocht begroe
ten, .zal· in de ':l!1bije toekomst ee n 
mOOIe , kerk rij ker worden : een 
nieuw en mod ern gebouw dat vol
komen met het totaalbeeld van 
deze j onge · stadswijk zal harmo
niëren. 

Op 11 en 12 november richt de 
St.-Annaparochie een foto- en 
postz ege ltentoonstelling in. Dit 
zal later nog wel afzonderlijk 
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De got.is che ke rk van dc H. H'I� 
Ann a en J oachim m et haar klein Itorentj e. Van het ee rder monu

I mentale bouwwerk ge ra akte n� 
I slechts twee derden voltooid.� 
Weldr a behoort dit en ig ov er bld�
vende ge bouw van het oude Sint�
Anneke voorgoed tot het ve rleden.� 

: De maquet te van de nieuwe ke rk 
der St .•Annaparoehie, He t com
ple x, ontworpen door Jos Rit zen, 
wordt OP dezelfde pl aa ts opgericht 
- maar dan op een aanzienlijk 
hoger niveau - als de bestaande 

parochie ke rk.
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ZATERDAC 28 EN ZONDAC 29 OKTOBER 1961 

IDit wordt dan de tijdelijke kerk 
,� van de Slnt-Annaparochie : de 

kelder van het Imelda-instltuut 
aan de Lade Zielenslaan. De leer
lingen van het instituut zorgden · 
voor de verhuis, zodat alles in een 
minimum van tijd kon klaar 

l- komen. Ook in deze kerk zal er 
r geen overvloed van plaats zijn. 
'" Toch werd het een stemmige en 

fraai ingerichte ruimte en over 
een paar jaren zal ook deze nood
oplossing tot het , ver leden be

: I horen, 


