
IN BEELD. Deurne viert eerstesteenlegging modernistisch districtshuis

DEURNE - Exact 65 jaar geleden werd de eerste steen gelegd van het Deurnese districstshuis in de Hooftvunderlei, aan het
Rivierenhof. De modernistische kolos, met een toren van 39 meter is niet onbesproken want de meningen waren al vanaf het begin
verdeeld. Velen vinden het een lelijk ding, al wordt het tegelijkertijd ook geprezen voor zijn waardevolle architectuur.

Jan Stassijns
Woensdag 20 oktober 2021 om 18:33

Burgemeester Maurice Dequeecker legde op 20 oktober 1956 de eerste steen van wat vandaag het summum is voor liefhebbers van
modernistische architectuur. Vandaag, 20 oktober 2021, zet het district daarom zijn districtshuis in de kijker met onder meer een digitale
rondleiding. Er werd ook een oproep gelanceerd aan alle de 65-jarige Deurnenaars, geboren in het jaar van de eerstesteenlegging, om zich
te laten rondleiden in het gebouw, gevolgd door een receptie met live-muziek.
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Maurice Dequeecker, burgemeester van Deurne van 1954 tot 1982, legt de eerste steen van het toenmalige gemeentehuis, nu districtshuis op het plein dat naar hem is genoemd  — ©
 rr



Het districtshuis in aanbouw in de jaren 50 

Op de website www.huisvandeurne.be wordt de volledige geschiedenis uit de doeken gedaan, gebaseerd op de nota’s van de architecten
en toenmalig burgemeester Dequeecker. En zo valt er wel wat te vertellen.

Het was architect Eduard Van Steenbergen die in 1947 aan de plannen begint te tekenen. En hij was niet de eerste de beste. Tussen 1919 en
1932 bouwde hij de Unitas-tuinwijk aan het Boekenbergpark in Deurne-Zuid en hij ontwierp in de jaren erna verschillende woonhuizen in
het district, zoals zijn eigen woning in Hove Villa Marstboom in de Strijdhoflaan. Zijn meest bekende werk is wellicht het Koninklijk
Atheneum van Deurne op de Frank Craeybeckxlaan.

Architect Eduard Van Steenbergen  — ©  Architectuurarchief Provincie Antwerpen

Eduard Van Steenbergen zou het huidige districtshuis, toen het nieuwe gemeentehuis, nooit afgewerkt zien. In 1952 overlijdt hij. Zijn zoon,
Edward Van Steenbergen junior werkt de plannen van het modernistisch complex verder uit. In 1960 is het administratieve gedeelte en de
39 meter hoge toren klaar. In 1964 wordt het protocollaire gedeelte, zoals de trouwzaal, rond de binnenkoer ingehuldigd.



Architect Edward Van Steenbergen junior  — ©  rr

Interieur

Dat burgemeester Dequeecker wilde uitpakken met zijn nieuwe gemeentehuis, is niet alleen aan de buitenzijde te merken. Zo staat het vol
kunstwerken en designmeubels. Zo staan in de raadzaal stoelen van Eero Saarinen (Fins-Amerikaanse architect), wordt er in de diverse
commissiekamers aan tafels van Florence Knoll (Amerikaans meubelontwerpster) vergaderd, en staan in de kabinetten een aantal
exemplaren van de beroemde Barcelona-stoelen van Ludwig Mies van der Rohe (Duits-Amerikaans meubelontwerper).

Met de eerstesteenlegging werd ook een koker diep in het gebouw verstopt. Daarin steekt onder meer het boek Geschiedkundige flitsen
van Deurne, muntstukken (Belgische franken en één gulden), een plan van de gemeente, het eerste perspectief van het gemeentehuis door
Eduard Van Steenbergen.

De artisjokken luchters in het districtshuis. Ook de Portugese stervoetballen Christiano Ronaldo heeft er thuis zo’n hangen  — ©  rr
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