HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

Zaterdag 10 september: bezoek aan het "Architectural
Hardware" bedrijf van Cronenburg te Gent

Op zaterdag 10 september nodigen wij u uit om een bijzonder creatieve plek in Gent te
ontdekken: in onze verbeelding doet de ijzerhandel van Cronenburg denken aan de grote
alchemisten: de omzetting van een grondstof in goud... Gelegen in een grote loods aan de
rand van de haven van Gent, laat niets vermoeden wat zich achter de hoge muren afspeelt.
Toen Peter van Cronenburg in 1983 zijn eigen meubelmakerij begon, waren de
ijzerwarenindustrie en haar tradities in de vergetelheid geraakt. Massaproducten
domineerden de markt en de belangstelling voor ambachtelijk handwerk was tot een
dieptepunt gedaald.
Peter was ongelukkig dat hij niet de geschikte kwaliteitsmaterialen kon vinden om zijn werk
te voltooien. Het aanbod was schraal en expressieloos: machinaal gedraaide of
geïnjecteerde productie, kunstmatige patina's en texturen. Dit bracht hem ertoe een eigen
collectie ijzerwaren te creëren, gemaakt in de oude gieterij in Gent.
Uit zijn ontmoeting met Régine Yvergneaux ontstond een samenwerking die werd geleid
door een liefde voor artisanale ijzerwaren. Als tiener was Régine gefascineerd door het oude
Egypte en zij bracht ontelbare uren door met het bestuderen en vertalen van hiërogliefen.
Hoewel ze een andere weg insloeg en afstudeerde in de economie, verliet de liefde voor
kunst en geschiedenis haar nooit...

In 2009 besloten Peter van Cronenburg en Régine Yvergneaux, voormalig management
consultant en nu antiquair, de ijzerhandel over te nemen en er hun ongeëvenaarde creatieve
energie op los te laten. Gesterkt door hun ervaring op het gebied van fijn timmerwerk,
consultancy en kunstgeschiedenis, geven zij leiding aan een multigetalenteerd internationaal
team en vervaardigen zij architecturale elementen van topkwaliteit. Zij adviseren en
verlenen professionele gepersonaliseerde diensten, met vrijgevigheid en enthousiasme.
Hopend u talrijk weer te zien op deze buitengewone weekend activiteit,
Met warme groeten,
Louise van de Werve

Praktische informatie
Zaterdag 10 september om 10u
Adres : Logboekstraat 15 te 9000 Gent
Bezoek aan de ateliers en de kantoren, gevolgd door een koud
buffet om 12u30.
De activiteit zal afgerond zijn omstreeks 14u
Gelieve u in te schrijven via mail naar
louisevandewerve@historische-woonsteden.be
Deelname : 45 € voor de leden. Niet-leden zijn welkom mits een
bijdrage van 60€.
Dank bij voorbaat om het bedrag op het rekeningnummer van de
HW over te schrijven BE04 3100 0112 9431
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