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datum : 12-04-13
onze ref : ms Charlesville 
onderwerp : Aanvraag gesprek over ‘Charlesville’,  mogelijkheden en haalbaarheid

Uw ref : ---

Mijnheer de Burgemeester, 
Geachte Leden van het College, 
Mevrouw, Mijnheer,

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw heeft zich de voorbije maanden
op deskundige wijze achter de schermen ingespannen om de ‘ms Charlesville’ te
behouden omwille van haar grote erfgoedwaarde. Wij hebben getracht zowel overleg te
voeren met de Vlaamse erfgoeddiensten als met deze in Rostock, bij het zoeken naar
achtergronden en mogelijke oplossingen.
Thans leiden nieuwe ontwikkelingen tot interessante perspectieven op de redding van het
schip - onder meer door de groeiende consensus zowel in Duitsland als in België om de
‘monumentwaarde’ van het schip als ‘varend erfgoed’ te bestendigen. 
Omdat hierdoor de context rond de ‘ms Charlesville’ grondig gewijzigd is en
‘verschroten’ plaats heeft gemaakt voor ‘bewaren en beschermen’, is het belangrijk dat
ook het Antwerpse stadsbestuur alsnog haar visie zou willen bijstellen met het oog op het
uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. 

.../... 

Aan het 
College van burgemeester en schepenen van
Antwerpen
Grote Markt 1
2000 Antwerpen 
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VVIA betreurt het ten zeerste dat er de voorbije maanden stoorzenders zijn geweest, die
toen jammer genoeg hebben geleid tot wellicht te snelle en voorbarige uitspraken. In
concreto betreuren wij de beschuldigingen die begin januari in TV, radio en geschreven
pers geuit werden, als zou de stad Antwerpen nooit gereageerd hebben op een ‘gratis’
aanbod van deze Congoboot – terwijl uit ons recent onderzoek en recente verklaringen in
de gemeenteraad in Rostock blijkt dat er voorheen geen officiële contacten met Uw
bestuur waren.

Omdat intussen de situatie rond de ‘ms Charlesville’ veranderd is, verzoekt onze
vereniging om een open en sereen gesprek met Uw College - zo mogelijk op korte
termijn met één of meerdere schepenen. Alleen vanuit een gezamenlijke aanpak kan
immers met succes een breed maatschappelijk draagvlak worden uitgebouwd, waarbij
iedereen wint - de ‘ms Charlesville’, maar ook, en niet minder, de stad zelf en haar
cultuurhistorische en maritieme uitstraling. 

Met de meeste hoogachting, 

Adriaan Linters 
voorzitter VVIA   
(0496.377791)

mede namens
Bert Aerts, Peter Van den Bossche, Luc Verbeeck
Bestuurders.
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