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HUIS JANSSENS 
 
Huis Janssens schittert opnieuw als nooit tevoren. De gevel en het interieur van het statige pand 
kregen al hun oorspronkelijke, grandioze kleuren terug. Het huis dateert van 1878-1880, en werd 
ontworpen door architect Pieter Van Kerkhove. Het werd gebouwd in opdracht van dichter, 
kunstliefhebber, industrieel, gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Alfons Janssens. 

Huis Janssens is gelegen in de Zamanstraat1 die - kort voor Alfons Janssens in 1876 zijn 
bouwgrond van de heer De Jaeghere - Cardo kocht - was aangelegd als verbinding tussen de 
Regentiestraat en de Ankerstraat. Het vanuit de prestigieuze Stationsstraat (via de Dr. 
Verdurmenstraat) zichtbare huis was oorspronkelijk vrijstaand met achterliggende een 
landschapstuin. Van daaruit werd later de museumsite verder uitgebouwd. De stad kocht in 1971 
de aanpalende textielsite Peeters-Van Haute en Duyver, waar nu het SteM is. 
 

  
 
Architect Pieter Van Kerkhove2 kennen we ook als de ontwerper van o.a. het huidige neogotische 
stadhuis van Sint-Niklaas (1876-1878) en de Bank van Waes (1881), de latere bibliotheek van het 
Davidsfonds (nu begrafenisondernemer Van Dael Sereni, Onze-Lieve-Vrouwstraat 32).  
 

  

 
1 In de middeleeuwen was de huidige Zamanstraat de toegangsweg (Kloosterdreef of -straat) tot het akkerland, 
behorende aan de abdij van Roosenberq. Later verkreeg ze de naam van de hofstede en brouwerij 'Den Ancker' 
en werd dan de Ankerdreef of -wegel (die tot de Begijnenstraat doorliep). In 1868 werd deze weg officieel Zaman-
straat genoemd, naar Jan Pieter Zaman (I660 – 1728), een vroegere hoofdschepen, geschiedkundige en rechts-
geleerde. Pas in 1904 werden onteigeningen en slopingen doorgevoerd om de straat te kunnen doortrekken. 
2 Pieter Van Kerkhove werd in 1880 aangesteld als provinciaal architect. 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/5339 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/5339
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Voor het Huis Janssens werd niet gekozen voor de neogotische - typisch christelijke - stijl, maar 
voor de meer burgerlijke neo-Vlaamserenaissancestijl. Op de eerste verdieping van het Huis 
Janssens werd dan weer wel een huiskapel met een neogotische vormgeving gerealiseerd. 
 

   
 
In vergelijking met de woning van zijn broer Theodoor in de R. Van Britsomstraat kunnen we 
zeggen dat Alfons een vrij bescheiden en meer huiselijke woning bouwde. De woning van 
Theodoor, de grote baas van het bedrijf, had ongetwijfeld ook een zakelijke functie en was, onder 
meer door de indrukwekkende centrale hal, uitermate geschikt voor recepties en ontvangsten. 
Alfons had hier blijkbaar minder nood aan, hoewel de centrale traphal van Huis Janssens meer 
dan indrukwekkend oogt.  Hij ontving zijn gasten in de Vlaamse kamer op de gelijkvloerse 
verdieping, een warme kamer in neo-Vlaamserenaissancestijl met open haard, eikenhouten 
plafond met kinder- en moerbalken, houten lambriseringen en stoffen muurbekleding met 
gouden motieven. De erker werd getooid met Vlaamse spreuken en bijbehorende afbeeldingen in 
gebrandschilderd glas.  
 

De oorspronkelijke indeling en een groot deel van de vaste interieuraankleding werden vrij intact 
bewaard waardoor het nog steeds de nostalgische sfeer van weleer uitademt. Van de oorspronke-
lijke dienstvertrekken (waar later de conciërgewoning kwam) is niets meer terug te vinden.  
 

In 1912 werd aan de straatzijde een elektriciteitscabine geplaatst en in 1913 werd parallel met 
de straat aan de zuidzijde van het huis een lange rechthoekige vleugel aangebouwd – de ANNEX.  
 

De 18de-eeuwse classicistische stadspomp in de tuin stond oorspronkelijk op de Houtbriel en werd 
in 1924 verplaatst omdat ze moest wijken voor een oorlogsmonument. 
 

In 1933-1934 werd de bakstenen muur vervangen door de vermoedelijk 19de-eeuwse 
toegangspoort en tuinafsluiting afkomstig van het kasteel Boechout te Meise. Deze werd door 
Leon Scheerders (beheerder van SVK) aangekocht en aan de stad geschonken. 
 

In 1964 werd het huidige Mercatormuseum gebouwd en werd er tegen de elektriciteitscabine een 
recreatiezaaltje gebouwd. In 1970 werd de noordzijde van het oorspronkelijke herenhuis 
vergroot, werd de uitsprong aan de achterzijde doorgetrokken tot aan de straat en werd ook het 
recreatiezaaltje vergroot. In 1981 werd de aangebouwde zuidvleugel tot aan de straat dicht 
gebouwd en werd de linker aanbouw gerealiseerd. Deze fungeerde tot 2021 als conciërgewoning 
en heeft momenteel nog geen nieuwe bestemming. 



 
 

4 
 

KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS 
 
Reeds in 1907, een jaar na de dood van Alfons Janssens, werd er door de stad Sint-Niklaas een 
ontwerp opgesteld “tot overbrenging van 't bestaande Museum en tot inrichting van een Museum 
van Schoone Kunsten en van toegepaste Kunst”. 
 

Huis Janssens werd in 1909 verkocht aan de stad, met de uitdrukkelijke voorwaarde “dat de 
verkochte eigendom gansch en geheel door het stedelijk of eenig ander openbaar bestuur of ten minste 
onder toezicht van zulk bestuur uitsluitelijk zal gewyd worden en blijven aan eene bestemming van 
openbaar nut om smaak en kennis van kunst en wetenschap te verwekken en te verspreiden”. Het 
complex werd uiteindelijk verkocht voor een bedrag van 90.000 frank, hoewel het op 25 
november 1907 nog geschat werd op 135.000 frank. 
 

De KOKW (Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas) richtte er vanaf augustus 
1911 haar museum en bibliotheek in.  
 
 
Het eerste museum van de KOKW was van 1861 gevestigd in een achterbouw van het empire stadhuis dat in 
1874 afbrandde. Bij die brand kon het belangrijkste deel van de verzameling gered worden. Van 1874 tot I878 
was het museum ondergebracht bij een privépersoon op de Houtbriel. Van 27 april 1889 tot 1895 kreeg het 
museum terug een onderkomen in het nieuwe – huidige - stadhuis, in een speciaal daartoe gebouwde zaal (nu 
de gemeenteraadszaal). Van I895 tot 1911 vond de KOKW onderdak in de Cipierage, om dan uiteindelijk in 1911 
te verhuizen naar het Huis Janssens, waar ze nog steeds haar zetel en uitvalsbasis heeft. 
 
 

Huis Janssens werd in het begin van de jaren 1990 gesloten voor het publiek omwille van o.a. 
stabiliteitsproblemen en overbelasting (wegens de indrukwekkende collectie objecten en 
documenten van de KOKW), maar werd daarna grotendeels aan zijn lot overgelaten. In 2002 
werden de eerste stappen gezet voor een grondige renovatie, en in 2005 volgde dan de 
bescherming. In 2016 werden de laatste objecten, boeken en documenten uit het huis 
weggehaald en veilig weggeborgen op diverse locaties. Het resultaat anno 2022 is verbluffend! 

   
 

Ondanks de verschillende bouwfasen en uitbreidingen bleef de oorspronkelijke uitstraling van 
het huis Janssens mooi gehandhaafd. Ook in het interieur zijn er weinig drastische wijzigingen 
merkbaar, waardoor de ruimteverdeling en de plattegronden vrijwel intact gebleven zijn. Er 
werden doorheen de jaren ook nooit storende verbouwingen uitgevoerd.
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DE GELIJKVLOERSE VERDIEPING 
 
Op de gelijkvloerse verdieping vinden we de indrukwekkende koetsdoorrit met houten poorten 
aan de voor- en achterkant en beglaasde deuren aan de linker- en rechterzijde binnenin. Het werd 
in 1911 de hal waar de verzameling vlaggen en jachtwapens getoond werd. 
 

   
 
Via een steektrapje kom je in de hoger gelegen trappenhal met een monumentale eikenhouten 
bordestrap, verlicht door een driezijdige houten erker met glas-in-loodpanelen. In deze voor-
malige museumzaal zat de collectie beeldhouwkunst (o.a. overblijfselen uit de Boudelo-abdij). 
 

   
 
De rechthoekige kamer aan de straatzijde was vermoedelijk oorspronkelijk de ontvangstkamer of 
kleine eetkamer. De zwartmarmeren schoorsteenmantel draagt de initialen J.D.S van het echtpaar 
Janssens-De Schrijver. De schoorsteen was oorspronkelijk voorzien van een schilderij met de 
voorstelling van de calvarie door Jozef Janssens3 (een neef van Alfons). Hier bevonden zich o.a. 
de archieven en objecten van de schuttersgilden en rederijkerskamers van het Land van Waas… 
alsook Congolese folkloristische maskers en wapens, geschonken door missionarissen.  
 

   

 
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Janssens_de_Varebeke  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Janssens_de_Varebeke
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Het salon in neoclassicistische stijl is verbonden met de Vlaamse zaal (grote eetkamer). De 
plankenvloer en het plafond zijn daar rijkelijk uitgewerkt. In 1911 werd dit de Mercatorzaal. 
 

   
 
De Vlaamse zaal in neo-Vlaamserenaissancestijl met driezijdige erker kijkt uit op de tuin en heeft 
een monumentale schoorsteen. Ze bleef vrijwel ongewijzigd bij de inrichting tot museum. De 
schoorsteen van deze grote eetkamer omvat een rechthoekig paneel voorzien van textiel-behang 
waarop oorspronkelijk een kruisbeeld met vermoedelijk een ivoren Christusfiguur met omlopende 
tekst “'k hebbe 't vier op de werelt gebrocht en wat wil ick tenzij dat het brande Luc.XII.49". 
 

   
 
De driezijdige erker is versierd met kleurige glas-in-loodramen met verklarende spreuken van 
Jacob Cats4 (1577-1660), Nederlands dichter, jurist en politicus, ook bekend als Vader Cats, 
vanwege zijn didactische gedichten. Deze glasramen werden wellicht geproduceerd in het 
Antwerpse Atelier de Peinture sur Verre van (naamgenoot) Alfons Janssens & Auguste Stalins5. 
 

Het gaat om zes verticale eikenhouten kaders, met op de onderste glaspanelen een spreuk, op de 
middelste een figuratieve uitbeelding (grisailleschildering) daarvan, en op de bovenste een 
verklarend of overeenkomstig gezegde. 
 

Op een van medaillons zien we bv. een vluchtende jongen gevolgd door honden, met als 
onderliggende tekst “Gebruyckt de jonghe daet, Maer let op ouden raet”, en bovenliggend “Als oude 
honden bassen, Men dient er op te passen”. 

 
4 Jacob Cats:  https://www.dbnl.org/tekst/cats001jvan02_01/index.php 
5 (naamgenoot) Alfons Janssens en Auguste Stalins: 
https://www.libraryconservatoryantwerp.be/janssens/janssens.htm 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/303807 

https://www.dbnl.org/tekst/cats001jvan02_01/index.php
https://www.libraryconservatoryantwerp.be/janssens/janssens.htm
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/303807
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DE VERDIEPINGEN 
 
Via de monumentale trap bereikt men de 1ste verdieping. Op de wanden werden reconstructies 
aangebracht van de oorspronkelijke steenimitatie met rozetten. Op deze verdieping vinden we 
zes kamers (vermoedelijk ooit vier slaapkamer) die uitgeven op een brede rechthoekige hal, waar 
tijdens de museale periode o.a. unieke uithangborden hingen (nu deels te zien in het SteM). 
 

    
 
Links bevinden zich twee grote kamers. Aan de tuinkant is dit nog steeds de oude bibliotheek van 
de KOKW. Aan straatzijde tegenover de trap hebben we het oorspronkelijke bureel van Alfons 
Janssens dat uitziet op de straat en ook voorzien is van een erker en een geïntegreerde 
kastenwand. In deze kamers vonden we een hele collectie apotheekpotten, Wase gemeentezegels 
en handschriften, kunstvoorwerpen, oude muziekinstrumenten, werktuigen… 

 

    
 
De kapel is toegankelijk via een spitsboogdeur in een kleurige neogotische omlijsting die versierd 
is met een kruisbloem. Ze is nog voorzien van de oorspronkelijke neogotische schildering en heeft 
een indrukwekkend houten spitstongewelf. De lancetvensters met glas-in-loodramen, de gipsen 
neogotische kruisweg en houten beschilderd altaar bleven prima bewaard. Opvallend daar waren 
de rouwborden met wapenschilden. De trap naar de 2de verdieping bevindt zich links van de 
huiskapel in een hoek van de hal met ernaast in de traptoren de toegang tot de diensttrap en tot 
de verdwenen dienstruimten (waar later de conciërgewoning werd gebouwd). 
 
De 2de verdieping vertoont eveneens een centrale hal die toegang verleent tot een zestal kamers. 
De zolder wordt gevormd door de hoogste verdieping van de toren en twee aangrenzende kamers. 
De zeer eenvoudige kamers op de 2de verdieping zijn bepleisterd en voorzien van een eenvoudig 
plafond. Eén plankenvloer heeft een beschildering in tapijtimitatie. De KOKW bracht daar vanaf 
1911 haar collecties prehistorie en paleontologie onder. Met deze sectie, die belangrijke prijzen 
won, werd er ook deelgenomen aan enkele wereldtentoonstellingen. 
 

Op de derde verdieping is enkel de belvedèrekamer voorzien van een afwerking. 
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ALFONS JANSSENS 
     

Alfons Janssens (Sint-Niklaas, 16 oktober 
1841 - Luzern, 1 september 1906) was het op 
één na jongste kind (de jongste zoon) in het 
gezin Louis Jean Joseph Janssens –  
 Marie Thérèse Amélie De Decker.  
 

 

Hij was een telg dus uit een welgestelde en 
gerespecteerde textielfamilie, die succes 
kende in het beleggen van geld, zich 
engageerde op maatschappelijk vlak en de 
lokale en nationale politiek beïnvloedde. De 
basis van het bedrijf lag bij overgrootvader 
Gillis-Joseph Janssens die reeds in 1763 
samen met enkele familieleden een textiel-
bedrijf startte in Sint-Niklaas. Onder groot-
vader Jan Janssens stagneerde het bedrijf, 
om dan met vader Louis na 1820 echt tot 
bloei te komen. 
 

Louis overleed toen Alfons amper 3 jaar was. 
Moeder (Marie-Thérèse), was een zeer 
katholieke vrouw. Haar inzet en bezorgdheid 
voor minderbedeelden werd verdergezet 
door haar elf kinderen. Het gezin was 
tweetalig, Nederlands in de omgang met hun 
arbeiders, Frans in hun economische en 
politieke contacten. 

 

Alfons studeerde aan het Sint-Barbaracollege van Gent en was net als de rest van de familie  
Vlaamsgezind, sociaalvoelend, maar vooral diepgelovig. Hij had een heel artistiek temperament 
en was vaak sterk emotioneel betrokken bij diverse gebeurtenissen. Zo verbleef hij van 1868 tot 
1870 in Italië in dienst van het pauselijke zoeavenleger, waar hij ook mee betrokken was in de 
oprichting van een ‘Belgische leeskring’. Na de capitulatie (Beleg van Rome) en zijn terugkeer 
bleef hij een sterke aanhanger van Paus Pius IX. Hij werd tevens voorzitter van het Wase 
Piusgenootschap en liet in de gevel van zijn woning het borstbeeld van Pius IX aanbrengen. Het 
huis werd dan ook vaak het huis van Paus Janssens genoemd. Tot aan zijn dood bleef hij Italië 
beschouwen als een bezetter van de Pauselijke Staten, en weigerde hij consequent beslissingen 
te nemen die de legitimiteit van Italië impliciet zouden erkennen. 
 
 

Alfons Janssens huwde in 1872 met Coleta De Schrijver (1846-1905). Ze hadden zelf ook elf 
kinderen, waarvan er drie op jonge leeftijd stierven.  
 
 

 

 

Het gezin woonde eerst in de Casinostraat en 
daarna in hun woning in de Zamanstraat.    
 

Alfons leidde het textielbedrijf samen met 
zijn broers Theodoor en Pierre. In de fabriek 
heersten er goede sociale verhoudingen die 
voor die tijd vooruitstrevend waren.  
 

Het bedrijf, dat in 1886 zo’n 800 arbeiders 
telde, nam zelfs deel aan wereldtentoon-
stellingen
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POLITIEKE (Katholieke) FAMILIE 
 
Diverse familieleden verkregen politieke 
mandaten zowel op lokaal als nationaal vlak. 
De afstammelingen van de familie Janssens 
kregen bij Koninklijk Besluit van 20 
december 1912 het recht om de naam 
Janssens de Varebeke te dragen.  
 
Alfons Janssens zelf was van 1885 tot 1904 
gemeenteraadslid in Sint-Niklaas, en van 
1892 tot 1900 volksvertegenwoordiger en 
lid van de Kamercommissie Industrie voor de 
Katholieke Partij (Christen Volksbond). In die 
periode zette hij ook een punt achter zijn 
fabrikantenloopbaan. Met enige opluchting, 
want zijn hart lag toch meer bij de kunst en 
bij de Vlaamse cultuur. 
  

 
 
Alfons was een neef van de katholieke politicus (premier) Pierre (Pieter) de Decker6 en oom van Jean Baptiste 
Nobels7, bestuurslid van de Belgische Volksbond (1891-1896) en katholiek volksvertegenwoordiger voor het 
arrondissement Sint-Niklaas (1912-1919). 
  
Broer Theodoor8 was van 1852 tot 1889 volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Sint-Niklaas (voor de 
Katholieke Partij), en was o.a. ook medeoprichter en voorzitter van de private spoorweg Mechelen-Terneuzen.  
 
Broer Louis Janssens-Smits9 was van 1864 tot 1884 gemeenteraadslid van Sint-Niklaas (voor de Katholieke 
Partij), en van 1879 tot 1884 senator voor het arrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas. Hij was eveneens 
voorzitter van het Vincentius a Paulogenootschap in het Waasland. In 1875 werd hij de eerste voorzitter van de 
Davidsfondsafdeling in Sint-Niklaas, waar hij eind 1866 ook de Vlaamsche Kring stichtte, een politiek-culturele 
vereniging die onder meer een bibliotheek met Nederlandstalige literatuur beheerde. 
 

 
Alfons Janssens was voorzitter van de Handels- en Nijverheidsliga van het Land van Waas (Ligue 
de Commerce et d'Industrie du Pays de Waes), voorzitter van de Handelskamer Sint-Niklaas, 
rechter bij de Handelsrechtbank Sint-Niklaas (1882-1884), lid van de Commission d'Enquête sur 
la Situation du Travail industriel (1886) en voorzitter van de Handelsrechtbank Sint-Niklaas 
(1886-1888). 
 
Hij engageerde zich ook in talrijke katholieke verenigingen en organisaties. Zo was hij o.a. lid van 
de Arcade Academie van Rome en van verschillende godvruchtige genootschappen, zoals de 
Confrérie van het Allerheiligste Sacrament Sint-Niklaas (1863) en Derde Orde van Sint-Franciscus.  

 
6 https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_de_Decker 
7 https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Nobels 
8 https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodoor_Janssens 
9 https://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Janssens-Smits 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_de_Decker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Nobels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodoor_Janssens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Janssens-Smits
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DAVIDSFONDS 
 
Van 1885 tot 1906 was Alfons voorzitter van het Davidsfonds Sint-Niklaas en behoorde hij ook 
tot het hoofdbestuur van deze vereniging. De contacten in deze vereniging bezorgden hem de 
gelegenheid om ook met zijn eigen literaire producten naar buiten te komen. 

In 1885 ontmoet hij Guido Gezelle, die zich in een intense briefwisseling ontpopt tot zijn meester. 
Gezelle introduceert hem ook in de christelijk geïnspireerde literaire wereld, en onder zijn impuls 
(en met zijn hulp) publiceert Alfons in 1887 zijn eerste bundel “Gedichten”. Alfons wordt, op 
aanbeveling van Gezelle, ook lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 
(in 1888 als briefwisselend lid, in 1889 als volwaardig lid).  
 
Hij steunde Guido Gezelle financieel met een vaste jaartoelage op voorwaarde van jaarlijks een 
klein verblijf bij mij te houden.... Hij werkte van 1886 tot 1899 mee aan het literair-cultureel 
maandblad Het Belfort en was van 1899 tot 1904 voorzitter van de redactieraad van het 
volkskundig tijdschrift Vlaamsche Zanten. Alfons was ook bevriend met Eugène De Lepeleer en 
Karel de Gheldere. 
 
Vandaag is zijn poëzie gedateerd en moeilijk leesbaar, maar in die periode viel hij niet uit de toon 
– althans niet in bepaalde kringen. Zijn poëzie had een dienende functie en moest de 
maatschappij op het rechte spoor houden. Meer en meer raakt hij verbonden met een radicaal 
katholiek flamingantisme. Het behoud en de versterking van de Vlaamse volkstaal moesten “de 
perverse en revolutionaire invloeden” tegenhouden die zouden meekomen met de Franse taal (i.c. 
het socialisme). Het ‘Vlaams’ werd beschouwd als een onmisbare factor om de maatschappij op 
het rechte spoor te houden, de beste garantie voor het behoud van het christelijk karakter van de 
Vlaamse volksmassa. Ook Janssens’ gedichten dienen in deze context bekeken te worden. 
 
Zijn stichtende gedichten werden dan wel in eigen kring geapprecieerd, maar tegen het eind van 
de 19de eeuw werd zijn “rijmelarij” meer en meer bekritiseerd, ook in katholieke, vrij conservatieve 
tijdschriften zoals de Warande. Vermeldenswaardig is zijn publicatie “Verstrooide Perels” uit 1898, 
waarin hij een 500-tal gedichtjes verzamelde afkomstig van zijn verzameling “suffragekens”, 
volkse devotieprenten. Deze prenten omvatten een godsdienstig tafereel met daaronder een 
gebed in gedichtvorm. Volgens Janssens vormden ze een schakel tussen de middeleeuwse 
geestelijke literatuur en de religieuze poëzie van dichters zoals Gezelle. In de collectie van de 
KOKW zitten enkele van deze “pareltjes”. 
 
Alfons Janssens behoorde tot de democratische en Vlaamsgezinde strekking van zijn partij. Hij 
was een van de leidende figuren van de beginnende christendemocratie en van de Belgische 
Volksbond in het Waasland. Hij ijverde o.m. voor het algemeen stemrecht en voor zelfstandige 
arbeiderssyndicaten. Bij de parlementsverkiezingen van 1889 werd hij geweerd door het 
conservatieve Katholiek Kiescomité. 
 
De laatste jaren van zijn leven kreeg hij meer en meer last van zware verkoudheden, waarvan hij 
slechts moeizaam herstelde. In l906 raadde de dokter hem aan de zuivere Alpenlucht op te 
zoeken, maar de longen waren blijkbaar al te erg verzwakt. Hij stierf te Luzern op 01-09-1906. 
 
Bibliografie Alfons Janssens: 
“Gedichten”, Sint-Niklaas (1887), “Aan Brugge” (1889), “Rozekens eerste communie” (1892), “Lena” (1894), 
“Verstrooide perels”, Gent (1898), “Kerstvertelling uit het hedendaags fabrieksleven” (1898), “Gedichten”, 
tweede reeks (1902). 
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TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 
Nu zowel de buiten- als de binnenrestauratie quasi voltooid zijn, kan eindelijk werk worden 
gemaakt van de hernieuwde invulling.  
 

De woning werd kort na de aankoop door de stad (1909) ingericht als museum en gedeeltelijk als 
bibliotheek van de KOKW. Het vroegere museummeubilair werd grotendeels bewaard. In de 
trappenhal en voornamelijk op de eerste verdieping bevinden zich nog steeds de oorspronkelijke 
beglaasde museumkasten in neo-Vlaamserenaissancestijl, zogenaamde ‘Mechelse’ buffetkasten. 
Verder zijn er ook nog een aantal originele begin 20ste-eeuwse rechthoekige vrijstaande glazen 
tentoonstellingskasten te zien. 
 

   
 
Het gebouw behoudt op de gelijkvloerse en de 1ste  verdieping zijn museale functie. De 2de en 3de 
verdieping zullen gebruikt worden als polyvalente ruimte (voor studie, workshops, lezingen,…) en 
als werkruimte (voorbereiding tentoonstellingen, secretariaat KOKW…). Enkele lokalen krijgen 
daar ook een beperkte depotfunctie. 
 

   
 

De opzet van de oorspronkelijke woning, inclusief zijn aankleding, werden dus maximaal 
behouden en waar nodig gereconstrueerd, waarbij gezocht wordt naar een evenwicht tussen 
behoud van de vroeg-20ste eeuwse museumsfeer en hedendaagse normen.  
 

Op zowel de 1ste als de 2de verdieping is er een verbinding tussen het Huis Janssens en de Annex. 
Deze verbindingen zorgen ervoor dat het pand, onder begeleiding, rolstoeltoegankelijk is. 
 

Annex 1 wordt geoptimaliseerd in functie van de depot-, archief- en bibliotheekwerking van de 
KOKW, terwijl Annex 2 ook de consultatie-, studie- en werkruimte wordt voor andere bovenlokale 
erfgoedverenigingen (Familiekunde, Reynaertgenootschap, Sint-Nicolaasgenootschap…), met 
beperkte depotfaciliteiten.  
 

De functie van de conciërgewoning is nog niet bepaald. 
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