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Em . Prof. D1'. Firmin De Smidt 



HULDE AAN EM. PROF. DR. FIRMIN DE SMIDT 

Toen Professor Dr. F. De Smidt, toegelaten tot het emeritaat op het einde van 
het academiejaar 1973-74, afscheid nam van het H.I.K.O. liet hij er een grote 
leemte achter. Bescheiden en weinig op eerbetuigingen gesteld, had hij elk 
huldeïnitiatief afgewezen: het besef dat hij zijn taak naar vermogen en geweten 
had volbracht volstond hem waarschijnlijk. De raad van het H.I .K.O., onder 
het voorzitterschap van Professor H. Mussche, heeft evenwel gemeend dat het 
niet mogelijk was afscheid te nemen van deze collega zonder uiting te geven 
aan de hoge waardering en de genegenheid die te zijnen opzichte werden ge
koesterd, zowel door zijn studenten, zijn oud-studenten, het wetenschappelijk 
en administratief personeel, als door zijn collega's. Het is om die reden dat 
hem dit bijzonder nummer van de Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis 
wordt opgedragen. 

Professor Firmin De Smidt werd geboren te Brugge op 15 juli 1904. Hij 
behaalde het diploma van architect aan het Hoger Instituut Sint-Lucas te Gent 
in 1929 en promoveerde tot Doctor :in de Krmstgeschiedenis en de Oudheid
kunde aan de Rijksuniversiteit Gent in 1937. Nadat hij verscheidene jaren leraar 
was geweest aan Hoger Instituut Sint-Lucas werd hij benoemd tot docent aan 
het H.I.K.O. van de Rijksuniversiteit bij Besluit van de Prins-Regent van 8 
maart 1946. Reeds vanaf 1 november 1944 met de leeropdracht "ad interim" 
belast, werd hij bij Besluit van de Minister van 7 november 1947 met ingang 
van 1 november 1944 in de hoedanigheid van docent benoemd. Zijn leerop
dracht behelst, naast de Geschiedenis van de Bouwkunst in de Middeleeuwen 
en de Moderne Tijden (lic.) ook de Middeleeuwse Oudheidkunde (lic.). Aan 
deze bevoegdheid werd bij Besluit van de Prins-Regent van 8 maart 1947 de 
cursus .Monumentenzorg toegevoegd. Hij werd benoemd tot hoogleraar bij 
Besluit van de Prins-Regent van 15 mei 1949, en zulks met ingang van 1 no
vember 1948. Buiten zijn overige bevoegdheden werd hij bij Koninklijk Besluit 
van 26 december 1959 gelast met het doceren van de cursus Geschiedenis van 
de Bouwkunst (kand.). Hij werd benoemd bij Koninlclijk Besluit van 26 juni 
1966 tot gewoon hoogleraar en tot titularis van de leerstoel voor Bouwkunst 
en Middeleeuwse Archeologie. Met ingang van 16 juli 1974 werd hij tot het 
emeritaat toegelaten bij Koninklijk Besluit va'n 6 november 1973. 

Naast zijn leeropdracht heeft Professo1r De Smidt talrijke andere taken op 
zich genomen, onder meer in het bestuur van het H.I.K.O. waarvan hij in 
1957-58, 1958-59 en 1960-61 secretaris is geweest. Dat hij het hem zo vaak 
aangeboden voorzitterschap nooit heeft willen aa'nvaarden is een voorbeeld te 
meer van zijn be:;cheidenheid. Hij werd lid van het Provinciaal Raadgevend 
Comité voor Oudheidkundige Opgravingen (Provincie Oost-Vlaanderen) in 
1949, lid van de Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten (Gent) in 
1953, lid van de Commissie van de Oudheidkundige Musea (Gent) in 1955, 
werkend lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en 
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Schone Kunsten van België, Klasse der Schone Kunsten, in 1958, lid van de Pro
vinciale Commissie voor Culturele aangelegenheden (Provincie Oost-Vlaan
deren) in 1959 en tenslotte werd hij in 1960 benoemd tot lid van de Koni:nklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen. Tevens was hij medestichter 
van het Nationaal Centrum voor de studie van de Vlaamse Kunst in Spanje. 
In al deze functies heeft hij zich ingespannen en spant hij zich steeds verder 
volledig in met de grote werkkracht die hem eigen is. Uit de hieropvolgende 
lijst van zijn publicaties blijkt duidelijk dat zijn wetenschappelijk werk vooral 
lag op het terrei!n van de Middeleeuwse Archeologie. Door opgravingen en 
steekproeven stelde hij de bouwgeschiedenis op van kerkelijke gebouwen zoals 
Sint-Baafs, Sint-Jacobs en Sint-Niklaas te Gent. Hij werkte mee aan de restau
ratie van talrijke monumenten, bedrijvigheid die hij steeds verder zet. Vooral 
archeologische problemen verdienen hierbij zijn aa:ndacht. De resultaten van 
zijn opzoekingen in dit verband legt hij, met de regelmatigheid van een klok, 
in publicaties vast. Het is wellicht aan de restauratie van de Sint-Niklaaskerk 
dat hij op dat gebied zijn beste krachten heeft gewijd; zijn naam zal te allen 
tijde met deze onderneming verbonden blijven. Boven dit alles uit steeg echter 
zijn grote voorliefde voor het onderwijs. Herhaaldelijk mocht ik uit zijn mond 
vernemen welke voldoening hij hierbij ondervond. Het moet wel zijn dat zijn 
studenten zich hiervan bewust waren, want niet enkel werden zijn colleges 
regelmatig en aandachtig gevolgd, doch door zijn oud-studenten wordt steeds 
over hem met verering en genegenheid gesproken. Een waarachtiger eerbewijs 
kon een professor niet te beurt vallen. 

R.-A. d'Hulst 
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André V erplaetse 

BOUWVERGUNNING EN BOUWVOORSCHRIFTEN 
IN VLAANDEREN - 11de tot 13de eeuw 

9 

Het is de bedoeling in de volgende bladzijden een beknopt overzicht te geven 
van twee aspecten van het middeleeuwse bouwwezen, nl. bouwvergunning en 
bouwvoorschriften. Het bestudeerde gebied omvat het graafschap Vlaanderen 
in zijn grootste uitgestrektheid. Er werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van 
allerlei soorten geschreven bronnen, ontstaan binnen het graafschap. Enkele 
keren van elders opgestelde teksten, die echter ook in Vlaanderen geldig 
waren, zoals de reglementen van de grote kloosterorden. 

I. BouwvERGUNNING 

1. Volledige bouwvrijheid 
In een klein aantal plattelands- en stadskeuren treffen we het privilege aan 

van de volledige bouwvrijheid, d.w.z. iedereen mocht vrij bouwen op zijn 
grond. Waarschijnlijk gold dit alleen gewone huizen en bijhorende gebouwen. 
Waarom zou de stadskeure van Gent uit 1191, die aan de inwoners volledige 
bouwvrijheid toestond, anders nog een artikel bevatten waarin toelating werd 
gegeven om versterkte huizen te bouwen? 1 Het is in dit dokument dat we de 
oudste vermelding van volledige bouwvrijheid aantreffen. Men weet echter 
hoe uiterst gunstig deze keure voor de Gentenaars was, hetgeen hier nog eens 
duidelijk blijkt. 

Andere vb. van volledige bouwvrijheid treffen we aan in de keure van het 
Waasland uit 1241 Z, in deze van de Vier Ambachten uit 1242 S, in deze van 
Biervliet uit 1265 • en in deze van IJzendijke uit 1266 5

• 

2. Algemeen bouwverbod 
Daartegenover staan een aantal gevallen van algemeen bouwverbod, d.w.z. 

alle soorten gebouwen waren verboden op bepaalde plaatsen. 
a) Op kerkhoven: in het bisdom Cambrai was het verboden te bouwen op 

kerkhoven 6
• Hetzelfde verbod bestond waarschijnlijk ook in het bisdom Thé-

1 W. Prevenier, De oorkonden der graven van Vlaanderen (1191-aanvang 1206), Brussel, 1964-66, 
C.R.H., 4", 11, nr. 1, c. 4, p. 13. 
2 L. Warnkönig, Flandrische StaatJ- und Rechtsgeschichte bis zum Jahre 1305, Tübingen, 1835-42, 
II, nr. 220, c. 34, p. 182. 
3 J. De Smidt, De keuren van de Vier Ambachten, Verslagen en mededelingen van de Vereniging 
tot uitgaaf der bronnen ~·an het oud-vaderlands Recht, XI, 1954, c. 71, p. 140. 
4 A. Van Lokeren, Charles et documents de l'abbaye de Saint-Pierre au mont Blandin à Gand, Gent, 
1868-71, I, nr. 761, pp. 544-5. 
" L. Gilliodts-Van Severen, Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées dans Ie Franc de 
Bruges, Commission royale des anciennes lois et ordonnances, VI, Brussel, 1890-93, nr. 1, p. 481. 
6 P. Boeren, Les plus anciens statuts du- diocèse de Cambrai, Revue de droit canonique, lil, 1953, 
p . 158 (anno 1238-44). 
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rouanne 7
, terwijl de Cisterciënzers aan leken verboden naast kerken en hos

pitalen te bouwen en te wonen 8
• 

b) Kerkelijke instellingen genoten dikwijls een bijzondere bescherming op 
dat punt. De stad Ieper verbood te bouwen tegen de omheiningsmuur van het 
St.-Martinus-kapittel 9 en te Lille mocht geen gebouw worden opgericht dich
ter dan 60 voet bij het Dominikanen-klooster 10

• De reden voor deze verboden 
lag in de zorg voor de nodige rust en stilte van het kloosterleven, zoals blijkt 
bij de afsluiting van een openbare weg langs het Dominikanen-klooster te 
Brugge 11

• 

c) Op gemeenschappelijke stadsgronden gold eveneens een algemeen bouw
verbod bv. te Gent 12 en te Saint-Omer 13

• 

d) Ook op, tegen of in de onmiddellijke nabijheid van de stadsversterking 
was het verboden te bouwen. Zo werden in 1280 te Ieper een aantal burgers 
beboet met 50 lb. omdat ze een huis, een varkensstal, een ganzenstal, een 
turfhuis of een melkhuis gebouwd hadden "infra metam veste" 14

• Hoe groot 
de te bewaren afstand was wordt niet gezegd, maar te Douai was dat 16 voet 
binnen, 24 voet buiten de stadsversterking 15

• Latrines, kwamen in veel geval
len voor langs de stadsgrachten, dikwijls in de stadsmuren ingebouwd of er 
tegen aan. Te Lille in 1231, bij het bouwen van een nieuw stuk stadsmuur, 
werd dat precies verboden, tenzij ze een afloop hadden onder water 16

• Het 
zijn natuurlijk militaire redenen die de bescherming van de stadsversterkingen 
verklaren. Het kwam er op aan onmiddellijk achter de stadsmuur een vrije 
ruimte te laten langswaar manschappen en verdedigingsmateriaal konden wor
den aangevoerd. De muur zelf mocht natuurlijk zo weinig mogelijk worden 
verzwakt door het aanbrengen van openingen. Buiten de muur ten slotte wilde 
men elke constructie, waarin de belegeraars zich zouden kunnen verschansen, 
verbieden. 

7 D. Haigneré- 0. Bied, Les chartes de Sahzt-Bertin d'après Ie grand cartttlaire de Dom Dewitte 
(648-1779), Sint-Omaars, 1886-99, I, nr. 484, p. 212 (anno 1206) en 11, nr. 1107, p. 98 (anno 
1268). 
s J. Canivez, Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensium, Bibliothèque de la Revue 
d'Histoire écclésiastique, Leuven, 1933-40, II, c. 12, p. 42R (anno 1257). 
9 E. Feys en A. Nélis, Les cartulaires de la prét•óté de Saint-Martin à Ypres, Brugge, 1880-7, I, 
nr. 317, p. 229 (anno 1283). 
10 M. Chapotin, Histoire des Dominicains de la province de France, Rouen, 1898, p. 377, nr. 2 
(anno 1240) . 
n M. Dewulf, De kerkelijke architectuur van de Dominikanen te Bmgge, Gentse Bijdragen tot de 
Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde, XVIII, 1959-60, nr. 6, p. 147 (anno 1235); nr. 9, p. 149 
(anno 1242); E. Strubbe, Egidius van Bredene (11 ... -1270), grafelijk ambtenaar en stichter van de 
abdij Sp erma/ie, Werken uitgegeven door de Faculteit van Wijsbegeerte en L etteren van de Rijks
universiteit te Gent, XCIV, Gent, 1958, nr. 66, p. 205 (anno 1242). 
1 2 Prevenier, o.c., c. 17, p. 14. 
1 3 A. Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions jusqu' au XIVe siècle, Parijs, 
1877, nr. 15 , p. 392 (anno 1175). 
14 G. Des Marez en E. De Sagher, Compies de la ville d'Ypres de 1267 à 1329, Commission royale 
d'histoire, 4°, I, Brussel, 1909, nr. 4, p. 37. 
15 G. Espinas, La vie urbaine à Douai au Moyen Age, Parijs, 1913, 111, nr. 519, c. 1, p. 392 (anno 
1269). 
16 E. Hautcreur, Cartulaire de /' église collégiale de Saint-Pierre de Lille (Xle-XIVe siècle), Rijsel, 
1894, I, nr. 237, p. 207. 
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3. Het oprichten van sommige gebouwen was onderworpen aan een ver
gunning die naargelang de aard van het gebouw, moest gegeven worden door 
één of meerdere autoriteiten. Voor de kloosterbouw was de toestemming ver
eist van de orde-overheid, van de plaatselijke bisschop en van de "patronus" 
binnen wiens patronaatsgebied gebouwd zou worden. 

Nemen we het voorbeeld van de Cisterciënzers. In 1134 besliste het 
Generaal-Kapittel dat er een minimum afstand moest zijn van 10 mijl tussen 
twee Cisterciënzer-abdijen 17

• In 1142 werd een overeenkomst gesloten tussen 
deze orde en de Premonstratenzers waarbij drie minimum afstanden werden 
vastgelegd. Vier mijlen tussen twee abdijen; één mijl tussen twee "grangie" 
of tussen een abdij en een "grangia"; twee mijlen tussen een abdij en een 
nonnenverblijf 1 8

• In 1152 werd een bouwstop afgekondigd voor mannen
kloosters, d.w.z. voorlopig mochten geen nieuwe abdijen meer gebouwd 
worden 19

• In 1218 werden er nieuwe minimum afstanden vastgelegd: zes 
mijlen tussen een mannen- en een vrouwenabdij van dezelfde orde, i.c. van 
Cîteaux; tien mijlen tussen twee vrouwen-kloosters 20

• In 1228 werd een bouw
stop voor Cisterciënzerinnen afgekondigd 21

• Al deze maatregelen hadden 
tot doel aan iedere abdij voldoende levensruimte te verzekeren en zoveel 
mogelijk concurrentie en betwistingen te vermijden. We weten hoe de Orde 
te werk ging om deze voorschriften te doen naleven. Wanneer een aanvraag 
voor het bekomen van een bouwvergunning werd ingediend, moesten twee 
of drie abten uit de omgeving de bouwplaats gaan verkennen. Zij moesten 
verslag uitbrengen aan het Generaal-Kapittel dat een beslissing nam 22

• Op 
deze voorschriften werden echter ook uitzonderingen toegestaan. Zo lag de 
Cisterciënzerinnen-abdij van de Bijloke te Gent te dicht bij de Premonstra
tenzer-abdij te Drongen. Het Generaal-Kapittel van de Premonstratenzers en 
de abt van Drongen verklaarden evenwel bereid te zijn een uitzondering te 
maken, op voorwaarde dat de Bijlokeniets meer zou verwerven in de parochies 
waar Drongen het patronaatsrecht bezat 23

• Soms echter werden de orde-voor
schriften streng toegepast, zoals de nonnen-abdij Ter Hagen moest ondervin
den. Deze Cisterciënzerinnen-abdij was gesticht in 1236 te Axel. In 1268 
vroegen de nonnen de toelating om zich te Merelbeke te vestigen, daar ze het 
te Axel door de dreiging van de zee niet langer konden vdlhouden. Zonder 
een antwoord af te wachten vestigden ze zich inderdaad te Merelbeke, maar 
de zusters van de Bijloke en van de Nonnenbossche-abdij te Heusden protes
teerden bij het Generaal-Kapittel wegens het niet naleven van de wettelijke 
afstanden tussen twee nonnenkloosters. In 1271 werd de abt van Clairvaux in 

1 7 Canivez, o.c., I, c. LXXXV, p. 33. 
18 Ibidem, p . 35. 
19 Ibidem, c. 1, p . 45. 
20 Ibidem, c. 4, p . 485 . 
2 1 Ibidem, II, c. 16, p . 68. 
22 Ibidem, II, c. 45, p. 64 (anno 1227). 
23 ]. Walters, Geschiedenis van de zusters van de Bi;loke te Gent, Gent, 1930, III, nr. 41 , p . 264 ; 
nr. 42, pp. 264-5 (anno 1229). 
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persoon ter plaatse gestuurd om te proberen tot een vergelijk te komen. Dat 
moet niet gelukt zijn, want het jaar daarop werd de abdij Ter Hagen verplicht 
terug te keren naar Axel 24

• 

Op de tweede plaats was de oprichting van een abdij, vooral voor wat de . 
kerk betrof, onderworpen aan de goedkeuring van de plaaJtselijke bisschop. 
Er zijn weinig sporen van bisschoppelijk verzet aan te wijzen. Toch weten we 
dat de bisschop van Thérouanne zich verzette tegen de bouw van de Augustij
nen-kerk te Ieper 25

• 

Veel moeilijker was het voor een klooster de toelating te krijgen van de 
plaatselijke "patronus" . Het probleem heeft zich vooral gesteld in de 13de 
eeuw, wanneer een aantal orden zich in de steden gingen vestigen. De hoofd
oorzaak van de moeilijkheden was van financiële aard. Wat de "patronus" 
vreesde was de concurrentie van de inderdaad vlug sympathiek geworden 
kloosterorden bij de stadsbevolking. Zo zouden kerkbezoek, begrafenis, offe
randen en schenkingen vooral ten goede komen aan de nieuwe kloosters. Dat 
blijkt bv. uit het protest van het Sint-Maartens-kapittel te Ieper tegen het 
oprichten van een Franciscanenklooster aldaar, omdat men vreesde dat het 
kapittel "in oblationibus et obventionibus aliisque juribus non modicum 
depereat" 26

• Sommige "patroni" schijnen evenwel zonder grote moeilijkheden 
of beperkingen hun toestemming te hebben gegeven. Te Brugge, in het pa
tronaatsgebied van het St.-Donaaskaipittel, kregen achtereenvolgens de 'Domi
nicanen in 1235 27

, de Karmelieten Ï!n 1265 28 en de Augustijnen in 1286 29 

het recht zich te vestigen en een openbare bidplaats te bouwen. Te Gent waren 
er twee abdijen die het patronaatsrecht bezaten. St.-Pieters stemde in met de 
vestiging van de Augustijnen in 1299 30

• St.-Baafs gaf in 1228 toelating voor 
de bouw van de Bijloke-abdij, mits 6 d. per bunder grond en een passende 
vergoeding voor het eventuele verlies van tiendegronden die zouden ingeno
men worden door gebouwen 31

• In 1282 kregen ook de Karmelieten een bouw
vergunning voor hun kerk. Hun klokje mocht echter niet groter zijn dan dat 
van de Dominicanen 32

• Deze beperking van de grootte van de klok of het 
verbod er een te bezitten, komt dikwijls terug in de overeenkomsten tussen 
"patroni" en aanvragers van een bouwvergunning. De klok werd klaarblijke-

24 ] . Kervyn de Lettenhove, Codex Dunensis sive diplomaturn et chartarum medii aevi amplissima 
collectio, Brussel, 1875, C.R.H., 4•, nr. 44, p. 56; nr. 257, pp. 376-7 ; L. Cnockaert, De Cistersien
zerinnen abdii T er Hagen, Citeaux in de N ederlanden, XI, 1960, nr. 2, p. 35; Canivez, o.c., III, 
p. 97. 
2 5 Feys, o.c., nr. 216, pp. 145-6 (anno 1261). 
26 Ibidem, nr. 215, p. 145 (anno 1261) . 
27 Dewulf, o.c., nr. 6, p. 147. 
28 A. Miraeus en G. Foppens, Opera diplomatica, Brussel, 1723-48, JIJ, p. 417. 
29 A. Keelhoff, Histoire de /'ancien eauvent des Ermites de Saint-Augustin à Bruges, Brugge, 1869, 
nr. 2, p. 342. 
30 C. Diericx, Mémoires Jttr la vi/Ie de Gand, Gent, 1814-5, p. 499, n. 1. 
3 1 L. Van Puyvelde, Un hopital du moyen age et une abbaye y annexée. La Biloke à Gand, Gent, 
1925. W erken uitgegeven door de Faculteit van l17iisbegeerte en Letteren van de Riiksuniversiteit t e 
Gent, LVII, nr. 3, p. 10. 
32 Miraeus, o.c., IV, p. 414. 
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lijk, beschouwd als een publicitair middel waarvan de "patronus" zoveel 
mogelijk de invloed probeerde te verminderen. 

Elders waren de verhoudingen tussen "patronus" en bouwaanvrager meer 
gespannen. Het St.-Maarteos-kapittel te Ieper deed zelfs tweemaal beroep op 
de Paus, tegen de indringers in zijn patronaatsgebied. In het geval van de 
Augustijnen, werd het kapittel in het gelijk gesteld, en paus Urbanus IV ver
plichtte de reeds begonnen kerk af te breken 33

• In het tweede geval echter 
kregen de Franciscanen een bouwvergunning 3 4

• Te Saint-Omer sprak paus 
Gregorius IX zijn verontwaardiging uit over de weigering van het kapittel 
N.D. om aan de Dominicanen toe te laten zich te vestigen 35

• Te Douai kwam, 
blijkbaar na lange en moeilijke onderhandelingen, een akkoord tot stand tus
sen het kapittel St.-Pierre en de Trinitariërs. Het is interessant deze "compo
sitie" in detail na te gaan, daar ze ons duidelijk toont welke de inzet was van 
dergelijke betwistingen. "De zijden stoffen, kussens en andere versieringen 
die rond de dode (bij de begrafenis) geplaatst worden zu.Uen gelijkelijk ver
deeld worden tussen het kapittel en de broeders. De offeranden in de missen 
bij de broeders, evenzo, behalve drinkbekers, juwelen en andere zaken die 
een waarde hebben van meer dan 12 d., en die voor de broeders zijn. De 
offeranden bij de kerkwijding of bij de herdenking ervan, worden gelijk ver
deeld. Gedurende deze feesten mogen de broeders geen offerblokken opstellen, 
noch binnen, noch rond de kerk. Ook het uitstallen van relieken met offer
schalen is verboden. Van de kaarsen die geofferd worden buiten de missen, 
bij beelden of reliekschrijnen, heeft het kapitel recht op 1/ 3. Ook van alle 
offeranden in offerblokken en offerschalen heeft het kapittel recht op 1/3" 36

• 

4. Bij het bouwen van kerken en kapellen die niet verbonden waren am 
een klooster, moest de toelating verkregen worden van de plaatselijke bisschop 
en "patronus". Tot deze zeer talrijke groep bouwwerken behoren: privé-kapel
len van edellieden en rijke burgers, kapellen van hospitalen en leprozerijen, 
parochiale kerken en kapellen. De verklaringen voor het opáchten van de 
gebouwen liggen voor de hand. Zoals de edellieden verkozen ook steeds meer 
rijke burgers hun religieuze plichten te vervullen in een eigen kapel, zoais 
we dat bv. zien in Arras 37

• Zieken moesten in de gelegenheid gesteld worden 
de zondagsmis bij te wonen, ook als ze niet meer naar de parochiekerk konden 
gaan, zoals te Ieper in het Begijnhof 38

• 'Door de bevolkingsaangroei en de 
daarmee gepaard gaande ontginningsbeweging volstonden de bestaande 

as Feys, o.c., I, nr. 216, pp. 145-6 (anno 1261) . 
3 4 Feys, o.c., I, nr. 215, p. 145 (anno 1261) . 
35 Chapotin, o.c., p. 154, n. 1 (anno 1230). 
36 L. Dancoisne, Aiémoires sur Jes étabJissements reJigieux du clergé sécuJier et réguJier qui ont 
existé à Douai avant Ja RévoJution, Mémoires de Ja Société d' agricuJture, sciences et arts du Nord, 
2e série, XIV, 1876-8, nr. 14, pp. 313-5 (anno 1255). 
3 7 CartuJaire de J'abbaye deSaint-Vaast d'Arras, rédigé au 12e siècle par Guimann, publié par Van 
Drival, Atrecht, 1875, p. 157 (anno 1170-92) . 
38 Feys, o.c., I, nr. 213, p. 143 (anno 1260). 
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parochiekerken niet meer, zoals te Poperinge 39 en te Bourbourg 40
• Over het 

algemeen hebben de bisschoppen vrij gemakkelijk hun toestemming gegeven 
voor het oprichten van dit soort kerken en kapellen. Ze waren immers in veel 
gevallen zelf geen "patronus" en liepen dus ook niet het gevaar veel te 
verliezen. Toch weten we hoe de plaatselijke bisschop tewerk ging vooraleer 
zijn toestemming te geven, zoals blijkt uit het geval van Poperinge. Deze 
parochie maakte deel uit van het patronaatsgebied van de abdij St.-Bertin te 
Saint-Omer. In 1290 richtte deze abdij , samen met de pastoor, de schepenen 
en keurheren van Poperinge zich tot de bisschop van Thérouanne om hem een 
bouwvergunning te vragen voor twee nieuwe parochiekerken. Deze stuurde 
zijn officiaal ter plaatse om volgende punten te onderzoeken. Is er werkelijk 
nood aan twee nieuwe parochies? Is dat mogelijk zonder te grote schade voor 
de bestaande kerk? Is er een bouwplaats voorzien voor de twee nieuwe kerken? 
Zijn alle of het merendeel van de inwoners akkoord? Willen ze de bouw
onkosten van de nieuwe kerken op zich nemen? De officiaal bracht gunstig 
verslag uit en de bisschop gaf ten slotte de nodige bouwvergunning 41

• 

De houding van de "patroni" daarentegen is in vele gevallen zeer hard 
geweest. De verklaring ervoor is dezelfde als voor hun verzet tegen de op
richting van kloosters: vrees voor concurrentie en financiële schade. Dit wordt 
duidelijk uit de talrijke episodes van de strijd van het St-Maartenskapittel te 
Ieper tegen de oprichting van nieuwe kerken en kapellen aldaar in de loop 
yan de 12de en 13de eeuw. Circa 1168 kreeg Filips van de Elzas het recht 
een kapel te bouwen in zijn burcht. Het kapittel werd er echter eigenaar van, 
stelde de kapelaan aan en kreeg 100 sol. op de koop toe 42

• Tegen de oprich
ting van een kapel in het O.-L.-V.-hospitaal was het verzet zeer sterk en lang
durig. Waarschijnlijk is dit te verklaren door de centrale ligging van dit hospi
taal, op de markt, waardoor de concurrentie dus zeer groot zou zijn. In 1208 
kreeg het hospitaal de toelating om maximum twee klokjes te hebben 43

• Vier 
jaar later werd overeenstemming bereikt over een kapel, maar onder zeer 
gunstige voorwaarden voor het kapittel: alle offeranden waren voor het kapit
tel, beha'lve de helft van de kaarsen voor het hospitaal; liturgische gewaden en 
kerkmeubilair moesten door het hospitaal gekocht worden 4 4

• In 1198 kreeg 
de leprozerij Maria-Magdalena een kapel, maar weer tegen bepaalde voor
waarden: de onkosten van de wijding zullen gemeenschappelijk gedragen 
worden, ma,ar de offeranden die dan en gedurende de negen-daagse aflaat
periode gegeven werden zijn voor de helft voor het kapittel, evenals deze 
geschonken elk jaar op de herdenkingsdag. Nog later vernemen we dat alle 

3 9 F. D 'Hoop, Recueil des chartes du prieuré de Saint-Bertin à Poperinghe, Brugge, 1870, nr. 125, 
pp. 141-2 (anno 1290) . 
4 0 Gesta abbaturn S. Bertini Sithiensium, cóntinuatio, M.G.H., SS, XIII, p. 668 (anno 1174) . 
41 D'Hoop, o.c., l.c. 
4 2 Feys, o.c., I, nr. 26, pp. 19-20. 
<3 Feys, o.c., I, nr. 68, p. 50 . 
44 Feys, o.c., I, nr. 78, p. 58. 
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andere offeranden volledig voor het kapittel waren 4 5
• Het Voet-hospitaal 

kreeg in 1230 toelating om een kapel met één altaar te bouwen. Een klokje van 
max. 10 lb. was toegelaten, maar geen offerblokken. Een kruisbeeld of andere 
beelden mochten alleen op het altaar geplaatst worden. Op de muren mochten 
wel voorstellingen geschilderd worden "ut sint ibi spectaculum et specu1lum 
infirmorum" 46

• 1Drie jaar later bezwoer de stichteres Margareta Voet nog eens 
de overeenkomst en beloofde niets te ondernemen noch met woorden, noch 
met daden waardoor de offeranden in St.-Maarten zouden verminderen. Ze 
beloofde geen nieuwe kapel te bouwen of de oude te vergroten, omdat ze 
daardoor meer gelovigen zou aantrekken ten nadele van St.-Maarten. Ze 
beloofde ook geen pauselijk privilege te vragen om de bestaande toestand te 
mogen wijzigen en er afstand van te doen indien ze er een zou gevraagd 
hebben. In 1234 nieuw alarm: er werd gebouwd in het Voet-hospitaal en het 
kapittel vreesde dat het een nieuwe kapel was. Margareta werd gedaagd en 
beloofde plechtig dat het alleen ging om de bouw van een nieuwe woning voor 
haarzelf 48

• Het Belle-hospitaal kreeg in 1276 de toelating een vierhoekige 
toren te bouwen met een klokje erin 49

• Het St.-Janshospitaal ten slotte kreeg 
in 1279 de bouwvergunning voor een kapel 50

• Een indrukwekkende reeks 
waaruit blijkt dat de "patronus", soms na hardnekkig verzet, ten slotte .toe
gevingen moest doen. Maar ook dat hij door een aantal verdragen zijn 
financiële be'langen zoveel mogelijk probeerde te vrijwaren. 

5. Militaire bouwwerken 
In de Vroege Middeleeuwen was de vestingbouw een koninklijk prerogatief 

dat echter in de 9de en lOde eeuw reeds zeer verzwakt was. Toch zien we dat 
Karel III, de Eenvoudige, rond 900 zijn toestemming gaf aan de bisschop van 
Doornik om de stadsmuren weer op te bouwen 57

• Wanneer de koninklijke 
macht dan verder verzwakte, ging het recht om militaire bouwwerken op te 
richten, samen met vele andere, over in handen van grotere en kleinere heren. 

In Vlaanderen was het op de eerste plaats de graaf die toelating moest geven 
om burchten en stadsversterkingen te bouwen. Maar ook hij werd niet altijd 
gehoorzaamd, want we zien dat Robrecht II, in het kader van de godsvrede
beweging, beloofde de burchten die zonder zijn toestemming gebouwd waren, 
te bezetten of te vernielen 52

• In de hierboven reeds genoemde stadskeure voor 
Gent gaf gravin Matbilde aan de inwoners van de stad de toelating, niet alleen 
voor het oprichten van de stadsversterking, maar ook van versterkte woon
huizen 5 3

• We weten echter zeer goed dat dit in ieder geval slechts de bevesti-

45 Feys, o.c., I, nr. 53, p. 37 (anno 1198) ; nr. 77, p. 57 (anno 1212); nr. 142, p . 95 (anno 1236). 
46 Feys, o.c. , I, nr. 117, p. 80. 
47 Feys, o.c., I, nr. 127, p. 86. 
4 8 Feys, o. c., I, nr. 130, p. 88. 
4 9 Feys, o.c., I, nr. 274, pp. 188·9. 
5 0 Feys, o.c., I, nr. 294, p. 209. 
51 P. Lauer, Recueil des actes de Charles lil le Simple, roi de France, Parijs, 1949, nr. 2, p. 3. 
52 E. Strubbe, De Godsvreden in Vlaanderen, Brugge, 1929, nr. 3, pp. 11·3 (anno 1093). 
5 3 Prevenier, o.c., c. 4, p. 13 (anno 1191). 
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ging was van een ouder privilege, want Gent evenals de andere Vlaamse steden 
hadden reeds een of andere vorm van versterking op het einde van de 11de 
eeuw. Ook wat de versterkte huizen betreft, staan we voor een reeds ouder 
verschijnsel. In 1179 immers sprak de aartsbisschop van Reims a:l over een 
menigte Gentse burgers die hoogmoedig en opstandig geworden waren "prop
ter arridentem sibi divitiarum habundantiam et arces dornorurn cum turribus 
equipoHere videbantur" 54

• Behalve de graaf en de steden hadden ook kleinere 
heren hun burchten en zij beletten op hun beurt aan hun onderdanen verster
kingen op te richten. De graaf van Guines vernielde een burcht gebouwd door 
de rijke Almarus of door de burggraaf van Bourbourg 55

• De heer van Andres 
verzette zich tegen de bouw van een stenen omheiningsmuur rond de abdij 
aldaar, omdat hij die beschouwde als een "munitio" 56

• De abt van St.-Pieter 
te Gent verbood aan de meier van de abdij in het domein te Douchy een 
versterking te bouwen. Deze liet zich echter niet aan dit verbod gelegen en 
deed het toch 57

• 

Wanneer in het begin van de 13de eeuw de macht van de Franse koning weer 
groter werd, begon deze een aantal prerogatieven opnieuw daa·dwerkelijk uit 
te oefenen. Men weet welke belangrijke datum Bouvines (1214) betekent in 
deze evolutie. Een van de bepalingen van het vredesverdrag opgelegd aan de 
Vlaamse graaf na ·de nederlaag, verplichte hem precies het recht van de koning 
te herkennen op het gebied van de vestingbouw. Zo beval deze dat de stads
versterkingen van Valenciennes, Ieper, Oudenaarde en Cassel moesten vernield 
worden en niet mochten heropgebouwd worden zonder zijn toelating; dat alle 
andere versterkingen in de toestand moesten blijven waarin ze zich op dat 
ogenblik bevonden en dat geen nieuwe versterkingen mochten worden opge
richt 58

• In de daarop volgende jaren hebben de Vlaamse graven en gravinnen 
herhaaldelijk de laatste twee bepalingen moeten bezweren, zij het in een meer 
beperkte zin, namelijk alleen wat betrof de versterkingen ten zuiden van de 
Schelde 59

• In enkele geva:llen heeft Loclewijk IX uitzonderingen toegestaan, 
maar het principe van de koninklijke toestemming werd daardoor nog duide
lijker, bv. heroprichten van beperkte stadsversterkingen in 1229 60 of de ver
betering van de grafelijke buroht te Rupelmonde in 1255 61

• Nog in 1283 riep 
koning Filips III de schepenen van Lille voor zijn hof, omdat ze zonder zijn 
toelating de stadsversterking uitbreidden. Zij kregen uiteindelijk de koninklijke 
vergunning, maar moesten een zware boete betalen 62

• 

54 M.H. Voordeckers-Declercq, Het ontstaan van de S. Veerlecultus te Gent, Handelingen der Maat
schappii voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, XVII, 1963, nr. 4, pp. 20-2. 
55 Lamberti Ardensis Historia comitum Ghisnensium, M.G.H., SS. XXIV, c. ~6, p. ~89 (s. XII in.); 
c. ~7, pp. 589-90 (ann. 1141-51). 
56 Wille/mi Chronica Andrensis, M.G.H., SS. XXIV, c. 55, pp. 707-8 (ann. 1164-5). 
57 Van Lokeren, o.c., I, nr. 386, p. 209 (ann. 1146-7). 
58 C. Duvivier, La querelle des Avesnes et des Dampierres, Brussel, 1894, II, nr. 12, p. 19. 
59 Duvivier, o.c., II, nr. 30, p. 45 (anno 1226). 
so Duvivier, o.c., II, nr. 31, p . 46. 
61 Duvivier, o.c., II, nr. 230, p. 389. 
«>2 Brun-Lavainne, Roisin. Franchises, lois et coutumes de la t•ille de Lille, Rijssel, 1842, p. 305. 
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6. We hebben tot nu toe hoofdzakelijk gehandeld over het bouwen met 
een vergunning. Deze verkreeg men soms moeilijk, soms gemakkelijk. In vele 
gevallen op basis van een overeenkomst, waardoor de rechten en de financü?le 
positie van diegene die de bouwvergunning gaf werden gewaarborgd. Wat 
kon nu iemand die zonder vergunning bouwde verwachten. Welke middelen 
had iemand wiens rechten overtreden werden om zich te verdedigen? 

a) Wanneer de benadeligde voldoende sterk was, kon diegene die zonder 
vergunning gebouwd had zich aan het ergste verwachten, namelijk de verwoes
ting van het gebouw. We zagen hierboven twee voorbeelden van een dergelijk 
optreden van de graaf van Guines. In 1232 verwoestte een gewapende leger
bende van de St.-Vaast-abdij te Arras een voorlopige houten kapel aldaar 
gebouwd door het kapittel zonder toestemming van de abdij 63

• 

b) In elk geval kon de "onwettige" bouwer één of meerdere straffen ver
wachten, opgelegd door een rechtbank. Een van deze straffen was de verplichte 
afbraak van het gebouw door de overtreder, binnen een bepaalde ter
mijn. Zo moesten diegenen die te Douai een 'latrine gebouwd hadden bij 
de stadsmuur, deze verwijderen voor het komende feest van smt Jan 64

• Soms 
samen met deze straf, soms afzonderlijk werden zware boetes opgelegd, zoals 
aan diegenen die te Ieper te dicht bij de stadsmuur hadden gebouwd, en waarbij 
ze elk 50 lb. moesten betalen 65

• Te Douai werd in het bovengenoemd geval, 
indien de bouwer zich niet onderwierp, zelfs gedreigd met verbanning 66

• Ook 
lijfstraffen waren voorzien, zoals te Andres waar de heer diegenen die mee
hielpen aan het bouwen van de kloostermuur bedreigde met verminking 6 7

• 

Zelfs geestelijke straffen werden gebruikt, zoals excommunicatie en interdict, 
o.m. door Adam, bisschop van Thérouanne, tegen eventuele bouwers rond de 
Simonskapel te Koksijde 68

• 

c) Een onwettig bouwer kon, wanneer hij voor de rechtbank werd gedaagd, 
een akkoord sluiten met de tegenpartij. Deze gaf dan de toelating het gebouw 
te laten bestaan, mits een vergoeding en de uitdrukkelijke bevestiging van 
zijn rechten. Zo werd in de hierboven genoemde betwisting tussen de abt van 
de St.-Pietersabdij en zijn meier van Douchy overeengekomen dat de verster~ 
king, door deze laatste zonder toelating opgericht, mocht blijven bestaan "par 
la miséricorde de 1' abbé", maar zonder er stenen aan toe te voegen. In geval 
van oorlog mocht ze niet gebruikt worden om iemand te bevechten en de 
ingang moest aan de tegenovergestelde ziJde geplaatst worden 69

• Een speciale 
vorm van overeenkomst is deze waarbij het "onwettig" bouwwerk verkocht 

6 3 H . Loriquet, Le Jrésor de Notre-Dame d'Arras, Mémoires de la Commission déparJementale des 
MonttmenJJ historiques du Pas-de Ca/ais, I, 1892, pp. 198-202. 
64 Espinas, o.c. , III, nr. 216, c. 4, p. 147 (c. 1250) . 
6 5 Des Marez, o.c., I, nr. 4, pp. 37-8 (anno 1280). 
ss Espinas, o.c. , III, nr. 216, c. 4, p. 147 (c. 1250) . 
67 Wille/mi Chronica Andrensis, l.c. 
68 F. Van de Putte, Cronica et cartularium monasterii de Dunis, Brugge, 1864, nr. 276, pp. 363·4 
(anno 1216) . 
69 Van Lokeren, o.c., I, nr. 386, p. 209 (ann. 1146-7) . 
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werd aan de klager. Dat was het geval te Doornik waar een burger van de 
stad een burchtheuvel omringd door grachten had gemaakt. t.De abdij St-Martin 
spande een proces in, omdat haar watermolens daar vlakbij schade zouden 
lijden. De bouwer stelde echter voor het geheel uit eigen beweging te niet te 
doen. Daar is echter niets van terecht gekomen, want enkele maanden later 
verkocht hij het hele geval aan de abdij voor 120 lb. 70

• 

d) Een proces kon soms lang aanslepen. Wanneer de werken ondertussen 
werden verdergezet, was het voor de klager des te moeilijker ze weer onge
daan te maken. In het romeins recht nu bestond er een middel, de "novi operis 
nuntiatio", om de voortzetting van een bouwwerk waarover iemand zich 
beklaagd had te beletten 71

• Wanneer iemand zich benadeligd achtte door een 
bouwwerk dat ondernomen werd, kon hij, in afwachting dat de betwisting 
voor de bevoegde rechter kwam, zijn verzet <laten kennen tegen de voortzetting 
van het werk. Dit moest gebeuren volgens welbepaalde regels, op of nabij de 
bouwwerf, in het bijzijn van de bouwheer of van zijn vertegenwoordigers 
door de klager of door een opdrachthebber. Dit onderdeel van het romeinse 
recht kwam, samen met vele andere, weer in gebruik in ,de 1late middel
eeuwen 72

• Hier volgen een tweetal voorbeelden uit de 13de eeuw. Een eerste 
is reeds ter sprake gekomen hiervoor. Het betrof de betwisting tussen de 
abdij St.-Martin te Doornik en een burger van deze stad. De tekst vermeldt 
slechts terloops de "nuntiatio", zonder meer details 73

• Veel uitvoeriger is ons 
het tweede geval bekend. 1De stad Gent was in 1297 begonnen met de bouw 
van een sluis en een watermolen in de Schelde bij de Braem- of Brabantbrug 
aldaar. De St.-Pietersabdij achtte zich hierdoor benadeligd in haar rechten en 
meende dat dit een gevaar betekende voor haar watermolens. Waarschijnlijk 
steunde ze zich hierbij op een privilege dat ze zeker reeds bezat in de 12de 
eeuw, waarbij niemand, zonder haar toelating, een watermolen mocht oprichten 
binnen één mijl rond de stad Gent 74

• Dat haar eigen molens nadeel zouden 
kunnen ondervinden was duidelijk want de stadsmolen werd gebouwd juist 
aan de N .O.-hoek van het St.-Pietersdorp. De abt nu stelde de monnik, Walte
rus Coker aan als "procurator" van de abdij en deze ging op dinsdag, 3 decem
ber, de "nuntiatio" uitspreken in het bijzijn van een "notaris", de priester 
Willem van Herzele en van de werklieden die op de werf bedrijvig waren. Hij 
kondigde eerst in het latijn, daarna in het nederlands het verzet aan van de 
abdij tegen het ondernomen werk. Hij deed dit driemaal, telkens een steentje 

7° A. d 'Herbomez, Charles de l'abbaye de Saitzt-Martin de Tournai, Brussel, 1898·1901 , C.R.H., 4", 
I, nr. 551, p. 602; nr. 555 , p. 609 (anno 1245) . 
71 G. Wissowa en W . Kroll, Paul;' s Real Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue 
Bearbeitung, Stuttgart, 1939, 35e Halbband, kol. 558-79; M. Kaser, Das Römische Privatrecht; Mun
chen, 1955·9, I-IJ, in I. von Muller - W. Otto - H . Bengtson, Handhuch der Altertumswissenschaft, 
Dritter Teil, Dritter Band, I, pp. llO, 346; IJ, p. 196. 
72 Het komt b.v. voor in het stadsrecht van Worms uit 1498 (F. Beyerle, Quellen zur Neuere11 
Privatrechtsgeschichte Deutschlands, Weimar, 1936, I, 1, p. 109) . 
73 D'Herbomez, o.c., I, nr. 551, p. 602 (anno 1245) . 
74 Van Lokeren, o.c., I, nr. 250, pp. 147-8 (anno 1156). 
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werpend, verbood het nieuwe werk verder te zetten en eiste dat wat er zou 
bijgebouwd worden, zou verwoest worden. Hij maakte dan een beschrijving 
van de toestand waarin het werk zich op dat ogenblik bevond. De gehele 
handeling werd opgetekend door de "notaris" en samen met de procuratie
brief overgemaakt aan de bevoegde rechter, i.c. de officiaall van Doornik 7 ~. 

II. BouwvooRSCHRIFTEN 
Behalve met de bouwvergunning moest de bouwheer ook rekening houden 

met de bestaande bouwvoorschriften, d.w.z. een aantal bepalingen in verband 
met de versehitlende aspecten van het op te richten bouwwerk. Naargelang het 
punt waarop ze betrekking hebben kunnen we de bouwvoorschriften onder
scheiden in verscheidene groepen: 
1. De oriëntering 

Wie te Ieper bouwde buiten de stadsomheining, moest de voorgevel van 
het huis richten naar de stad toe, behalve op kruispunten van wegen 76

• :Deze 
maatrege'l staat waarschijnlijk in verband met een militaire overweging. De 
voorgevel heeft gewoonlijk de meeste openingen en is dus de zwakste zijde. 
Wanneer nu bij een belegering van de stad, de belegeraars zouden postvatten 
in het huis, zijn ze relatief het minst beschermd aan de stadskant, d.w.z. aan 
die kant vanwaar het gevaar dreigt. 
2. Rooilijn 

Een aantal voorschriften hadden tot doel een gemeenschappelijke rooilijn 
te verwezenlijken. Te Ieper, binnen het schependom, mocht niemand verder 
vooruit bouwen dan zijn buur. Wie aldaar buiten de stad bouwde, mocht niet 
verder vooruit bouwen dan de dorpel 77

• Het laatste wordt duidelijker als men 
het vergelijkt met een bouwvoorschrift uit Saint-Omer: "Wie nieuw bouwt 
moet zijn dorpel leggen in aanwezigheid van minstens twee schepenen; indien 
de dorpel te ver vooruit ligt, zal hij achteruit geplaatst worden" 78

• 

3. Afmetingen 
Voorschriften in verband hiermee treffen we vooral aan bij een aantal 

kloosterorden. De Franciscanen verboden alie "superfluiditas in longitudine, 
latitudine en altitudine" 79

• De Dominicanen bepaalden maximum hoogten: 
huizen zonder verdieping 12 voet, met verdieping 20 voet, kerken 30 voet 80

• 

De Kruisheren waren nog strenger, want bij hen was de toegelaten hoogte 
respectievelijk 10,15 en 20 voet 81

. 

7 5 Van Lokeren, o.c., I, nr. 988, pp. 457·8. 
76 ]. De Smet, Les keur es inédites du plus ancien livre de keures d' Ypres, Bulletin de la Commission 
royale d'Histoire, XCIV, 1930, c. 4, p. 468 (c. 1300 ) . 
77 De Smet, o.c., c. 1, 19, pp. 468, 470. 
78 Giry, o.c., c. 131, p. 511. 
79 F. Ehrle, Die ältesten Redactionen der Generalconstitutionen des Franziskanerordens, Archiv für 
Literatur und Kirchengeschichte, VI, 1892, p. 95 (anno 1260) . 
80 A. Thomas, D e oudste constituties van de Dominicanen, Leuven, 1965, c. 35, pp. 366-7 (anno 
1220) . 
8 1 A. Van de Pasch, De tekst van de constituties der Kruisheren van 1248, Bulletin de la Commis
sion royale d'Histoire, CXVII, 1952, II, c. 1, pp. 78-9. 
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Wanneer Ladewijk IX in 1229 toeliet de Vlaamse steden weer te versterken, 
bepaalde hij dat de breedte van de grachten zou bepaald worden door iemand 
die hij daarvoor speciaal zou sturen; in elk geval zouden ze zo breed mogen 
zijn dat ze niet konden overschreven worden door de ruiterij s2

• 

4. Materialen 
De oudste voorschriften in verband met de bouwmateria·len treffen we aan 

bij een aantal kloosterorden. De bedoeling was hier duidelijk een streven naar 
eenvoud en soberheid, een reactie tevens op de pronkzucht van sommige 
vroegere orden o.m. de Cluniacenzers. De Cisterciënzers verboden "sumptuosa 
edificia" s3

; de Franciscanen "omnis curiositas in picturis, fenestris, colunnis 
et huiusmodi" s4

; de Kruisheren van hun kant, in navolging van de Domini
canen, verkozen "domos mediocres et humiles" ss . De Cisterciënzers, Domini
canen en Karthuizers verboden mozaïekvloeren ss . De eerste twee en ook de 
Franciscanen 'lieten aileen éénkleurige en niet-gehistorieerde glasramen toe in 
hun kerken, behalve in het grote raam achter het hoofdaltaar bij de laatst
genoemden s7

• In het hierboven genoemde bouwvoorschrift van de Franse 
koning voor de versterkingen van de Vlaamse steden werd ook nog bepaald 
dat de poorten een stenen fundering mochten hebben, maar dat de bovenbouw 
ervan uit hout moest gemaakt worden ss . Waarschijnlijk wou hij , bij een even
tuele ommekeer van de politieke toestand, niet te veel last hebben bij de 
inname van deze steden. 

Een andere reeks bouwvoorschriften over materialen vinden we in sommige 
stadsreglementen van het einde van de 13de eeuw. Zoals direct zal blijken 
was de bedoeling ervan weer anders. Het waren namelijk de eerste maatregelen 
die de steden troffen om a·l te brandbare materialen te verbieden. De vroegste 
is deze van Douai, waar rond 1250 voorgeschreven werd dat elk nieuw huis 
binnen de stad moest gedekt worden met pannen en niet meer met stro en 
riet s•. Bij overtreding wer·den de bouwheer en ook de dakdekker beboet en 
moest het werk herbegonnen worden. Te Ieper was er een dergelijke maatregel 
uit het einde van de 13de eeuw 90

• Te Saint-Omer werden in 1279 alle houten 
schouwen verboden in gastenhuizen 91 en te Henin moesten ovenhuizen en alle 
gebouwen waarin vuur gemaakt werd, bepleisterd worden 92

• 

s2 Duvivier, o.c., II, nr. 31, p . 46. 
S3 Canivez, o.c., I , c. 10, p . 109 (anno 1188) . 
S4 Ehrle, o.c., p. 95 (anno 1260) . 
ss Van de Pasch, o.c., 11, c. 1, pp. 78-9 (anno 1248). 
ss Canivez, o.c., c. 1, p . 404 (anno 12.13); c. 5, p . 486 (anno 1218)•; Reichert, o.c., p . 108 (anno 
1261) ; P . Migne, Statuta Antiqua ordinis Carthusiani, Patrologia Latina, 15 3, V, c. 42, kol. 1137 
(anno 1261) . 
87 Canivez, o.c., I, c. 9, p. 70 (anno 1159); c. 11 , p. 91 (anno 1182) ; Reichert, o.c., p. 11 (anno 
1239); Ehrle, o.c., p . 95 (anno 1260) . 
88 Duvivier, o.c., 11, nr. 31 , p. 46 (anno 1229) . 
89 Espinas, o.c., 111, nr. 213, c. 1-3, p. 145 (c. 1250) . 
90 De Smet, o.c., c. 9, p . 469 ( c. 1300). 
91 Giry, o.c., c. 497, p . 540. 
92 L. Dancoisne, Recherches historiques sur Hénin-Liétard, Douai, 1847, nr. 7, c. 97, p. 291 (s . 
XIII) . 
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5. Een laatste reeks bouwvoorschriften betreffen verscheidene onderdelen 
van gebouwen. Ze hadden allemaal tot doel de vrije en onbelemmerde door
gang in de straten te verzekeren. Dit is gemakkelijk te begrijpen als men voor 
ogen houdt dat de meeste middeleeuwse straten eerder smal waren en het 
minste obstakel de doorgang kon bemoeilijken. De volgende werden herhaal
delijk vermeld: 

a) Kelderopeningen 
Vele grote stenen huizen hadden kelders die o.m. als opslagplaatsen dienden. 

Deze kelders gaven in de meeste gevallen uit op straat, d.w.z. een deel van de 
straat werd ingenomen door de keldertrap die dikwijls overbouwd was met 
een soort kap. Te Douai waren dergelijke kelderopeningen verboden. Gewone 
keLderopeningen mochten slechts drie voet buiten de huisdorpel uitsteken 93

• 

b) Vensters 
Te Douai mochten deze van het gelijkvloers en van de eerste verdieping niet 

opengaan 'langs de straatkant 94
• Te Henin was het verboden een venster te 

maken dat openging langs de straatkant lager dan een man met opgeheven 
hand kon raken 95

• 

c) Luifels 
Vele huizen vooral van ambachtslieden hadden een luifel boven de venster

opening van de benedenverdieping om de verkoopstal te beschermen voor 
he~ huis. Deze verkoopstal mocht te Douai slechts twee voet breed zijn. De 
luifel zelf max. vier voet breed en min. 10 voet hoog 96

• Te Saint-Omer moest 
de luifel zo hoog zijn dat een man te paard er niet door gehinderd werd 97

• 

d) Uitspringende verdiepingen 
Deze kwamen veel voor in de middeleeuwse steden. Ze betekenden een winst 

aan bewoonbare ruimte in het huis en beschermden ook de gevel tegen het 
neervatlende regenwater van het dak. Te Douai mochten ze slechts zover 
uitsteken als de wet het toeliet 98

• 

e) Bogen waardoor twee aan weerskanten van de straat gelegen gebouwen 
verbonden werden, gewoonlijk ter hoogte van de eerste verdieping konden 
natuurlijk een zeer grote hinder vormen. Te Doornik waren ze verboden. 
Wanneer bisschop Stepharrus op het einde van de 12de eeuw zijn paleis en 
de kathedraal door een dergelijke boog wilde verbinden, had hij af te rekenen 
met heei wat tegenstand van de stad. Toch slaagde hij er in zijn plan ten uit
voer te brengen, maar dan S'lechts met een speciale toestemming van de Franse 
koning. Niet ten onrechte noemde hij deze boog een "arcum triumphalem" 
en sprak over een "victoria nobis de celo collata" 99

• 

93 Espinas, o.c., lil, nr. 72, c. 1, p . 52 (anno 1245); nr. 77, c. 1, p. 56 (anno 1246). 
0 4 Espinas, o.c., lil, nr. 72, c. 10-11, p. 52 (anno 1245). 
ss Dancoisne, o.c., c. 50, p . 280 (s. XIII). 
96 Esp inas, o.c., III, nr. 72, c. 5, 6, 8, p. 52 (anno 1245). 
97 Giry, o.c., nr. 9, c. 316, p. 525 (anno 1268) . 
9 8 Espinas, o.c., 111, nr. 413, p. 317 (anno 1262) . 
99 J. Desilve, Lettres d'Etienne de Tournai, Valenciennes, 1893, nr. 261, p. 325; nr. 286, p . 357. 
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f) Afwatering 
Regenwater en proper water mocht in het algemeen op straat vallen of 

aflopen. Afvalwater en regenwater mochten evenwel niet worden afgevoerd 
op de grond van de buren, zoals bepaald werd te Lille en te Douai 100

• In 
laatstgenoemde stad was het toegelaten aan de inwoners -langs de rivier een 
ondergrondse afvoerbuis aan te leggen 101

• Te Ieper evenwel mocht dat niet 
gebeuren in de stadsgracht 102

• Te Saint-Omer mochten latrines geen afvoer 
hebben noch op straat, noch in de rivier 103

. 

6. Op de overtreding van al deze bouwschriften stonden natuurlijk straffen. 
Meestal waren het geldboeten, bv. 60 sol. te Saint-Omer bij het niet 
respecteren van de rooilijn 1 04 of 50 lb. te Douai in het geval van niet
reglementaire kelderopeningen. In het laatste geval was zelfs verbanning 
voorzien 1 05

• Bij het uitvaardigen van deze voorschriften kregen de inwoners 
altijd een bepaalde tijdsspanne om zich in orde te stellen met de nieuwe 
maatregelen 106

• 

RÉSUMÉ 

PERMIS DE CONSTRUIRE ET ORDONNANCES DE CONSTRUCTION 
EN FLANDRE DU lle AU 13e SI1KLE 

U ne série de eh artes comtales du 13e siècle aceordent aux propriétaires une entière liberté 
de construction sur leurs propres terres . Par contre, il est interdit de construire sur les 
cimetières ou sur les terces communes des villes et à proximité des couvents ou des 
fortifications urbaines. 

Pour construire une église il faut obtenir l'accord du « patronus » et de l'évêque 
local; s'il s'agit d'une abbaye il faut obtenir aussi celui de l'autorité de l'ordre religieux. 
La résistance du « patronus », généralement la plus forte, est due surtout à la crainte 
de perdre une partie de ses revenus. 

Le droit d'ériger des constructions militaires est aux rnains du comte de Flandre, au 
moins pendant Ie lle et 12e siècle. Nous voyons Ie roi de France récupérer ce droit 
au 13e siècle, grace au renforcement général de sa position politique. 

En cas de construction sans permis, la partie lésée détruit, si elle en a la possibilité, 
Ie batiment ·« illégal » ou inflige une amende au contrevenant. Pendant la durée d'un 
procès éventuel, elle peut faire arrêter les travaux en invoquant un artiele du droit romain 
( nuntiatio novi operis). 

En ce qui concerne les ordonnances de construction, il y en a qui se rapportent à 
l'orientation, à !'alignement, aux dimensions, aux matériaux de construction et aux dif
férentes parties des batiments ( soupirail, fenêtre, au vent, étage en saillie, arcade pra
ticable au-dessus d'une rue, écoulement des eaux de pluie). lei aussi les contrevenants 
risquent des amendes assez élevées. 

1 0o Espinas, o.c., nr. 84, c. 1·3, p. 59 (anno 1247); R. Monnier, Le /ivre Roisin, Rijssel, 1932, 
c. 82, p. 58 (post 1282). 
1o1 Espinas, o.c., III, nr. 84, c. 4, p. 59 (anno 1247). 
10 z De Smet, o.c., c. 2, p. 468 (c. 1300) . 
103 Giry, o.c., c. 274, p . 522 (anno 1270) . 
104 Giry, o.c., c. 131, p. 511 (anno 1270) . 
10s Espinas, o.c., III, nr. 72, c. 3, p. 52 (anno 1245). 
106 Espinas, o.c., III, nr. 72, c. 2, p. 52 (anno 1245); nr. 84, c. 5, p. 59 (anno 1247). 
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H.J.A. van den Bossche 

DE ROMAANSE EN GOTISCHE BOUW 
VAN DE SINT-MARTINUSKERK TE VELZEKE (ZOTTEGEM) 

EERSTE DEEL: DE ROMAANSE KERK 

WooRD vooRAF 

Van de op zichzelf al schaarse bronnen die betrekking hebben op onze lande
lijke kerkenbouw leveren slechts weinige een rechtstreekse bijdrage tot de 
kennis van de bouwgeschiedenis. [)it komt doordat oude teksten in de regel 
weinig aandacht besteden aan het bouwwerk op zichzelf. In documenten van 
jongere datum, meer bepaald vanaf de periode van de beeldenstorm, worden 
de vermeldingen iets talrijker maar blijven de bruikbare gegevens nog beperkt 
tot het noemen van enkele sporadische herstellingswerken zonder meer. Men 
beschikt niet altijd over oude rapporten waaruit de vroegere toestand van een 
kerkgebouw zou kunnen blijken. Soms is ikonografisch materiaal voorhanden, 
doch het betekent zelden een betrouwbare weergave van de werkelijkheid. 
Recentere voorstellingen (we denken hier vooral aan afbeeldingen uit het 
begin van deze eeuw) blijken doorgaans wel betrouwbaar maar zijn in de 
meeste gevallen tot stand gekomen nadat de gebouwen reeds grotendeels of 
geheel hun huidig uitzicht hadden verkregen. De bouwgeschiedenis leert men 
dus in de eerste plaats, en bij ontstentenis van oude documenten zelfs uit
sluitend, kennen door onderzoek aan het gebouw. Daarnaast levert het bodem
onderzoek een niet te onderschatten bijdrage tot de wedersamenstelling van 
de bouwgeschiedenis, doch het vindt jammer genoeg slechts plaats in enkele 
uitzonderlijke gevallen. 

Voorliggende studie van de Sint-Martinuskerk te Velzeke is in hoofdzaak 
door zu>lk onderzoek tot stand gekomen. Van onschatbare waarde waren de 
resultaten van het bodemonderzoek dat in 1967 door de Nationale Dienst voor 
Opgravingen werd verricht. De onzekerheid die op enkele belangrijke punten 
blijft bestaan is niet in het laatst te wijten aan het feit dat, toen in 1964-65 
een verwarmingsinstallatie in de kerk werd geplaatst, men heeft nagelaten de 
bevoegde instanties van deze werken op de hoogte te stellen. Door dit verzuim 
werd een enige kans tot onderzoek binnen het kerkgebouw verkeken. 

Deze studie beperkt zich tot de romaanse en gotische bouwperioden van 
de kerk, gaande grosso modo van de llde-12de tot de 15de-16de eeuw. Aan 
de latere verbouwingen, in elk opzicht architectuurhistorisch minder belangrijk, 
wordt minder aandacht besteed. 

Dit eerste gedeelte handelt evenwel uitsluitend over de romaanse kerk. Wat 
de pre-romaanse bouw betreft konden uit de resultaten van het bodemon
derzoek geen gegevens inzake plattegrond en opstand worden geha;lid. 
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Alleen een nieuwe opgraving zowel binnen als buiten het kerkgebouw kan de 
nodige gegevens opleveren voor een afzonderlijke studie met betrekking tot 
de vroegste bouw. 

In een volgende bijdrage zal de ver·dere geschiedenis van het gebouw van 
de Ude t.e.m. de 16de eeuw worden behandeld, samen met een bondig over
zicht van de latere verbouwingen. 

Tot slot willen we een bijzonder woord van dank richten tot Z.E.H. J. de 
Brouwer, pastoor te Sint-GiHis~buiten-Dendermonde, Dhr. G. 'de Boe van de 
Nationale Dienst voor Opgravingen te Brussel en Dhr. M. Rogge uit Oude
naarde, archeoloog, aan wie we enkele fundamentele gegevens voor het tot 
stand komen van deze bijdrage danken. 

INLEIDING: GESCHIEDENIS VAN DE SINT-MARTINUSKERK 

Over de geschiedenis van de Sint-Martinuskerk is niet veel gekend. Haar 
oorsprong blijkt terug te gaan tot de pre-romaanse tijd, misschien nog vroeger. 
Van het huidig gebouw zijn de oudst bewaarde gedeelten het kwadratisch 
voorkoor, de halfronde absis en enkele resten van een beuk. De opgravingen 
hebben aangetoond dat aan deze resten van de oude beuk een nog oudere 
constructie is voorafgegaan en dat zelfs voor het romaans gebouw een kerk 
heeft bestaan waarover echter niets is gekend. 

De oudst gekende vermelding van een altaar te V elzeke vinden we in een 
oorkonde van het jaar 963, waarbij paus Johannes XII de bezittingen bekrach
tigt die door de zonen van Godfried de Gevangene, hertog van Lotharingen, 
aan de abdij van Saint-Vanne te Verdun waren geschonken 1

• Tussen 1053 
en 1061 liet deze abdij haar bezittingen in de Brabantse gouw over aan 
Boudewijn V, graaf van Vlaanderen, die in 1065 de kerk van Velzeke aan de 
abdij van Hasnon bij Valencijn schonk. In 1099 bevestigde Manasses, bis
schop van Kamerijk, deze abdij in haar bezit van het altaar met zijn 
afhankelijkheden 2

• 

Ch. , Duvivier meent dat V elzeke voor de bouw van de burcht te Ename 
(1040) mogelijk de hoofdplaats kan zijn geweest van het graafschap dat later 
de naam van Ename kreeg. Hij staaft dit met het feit dat twee kinderen van 
Herman, zoon van Godfried de Gevangene en markgraaf van Ename, in de 
kerk van Velzeke werden begraven 3

• 

Bij het verdrag van Meersen in 870 omvatte de gouw Brabant (pagus Brac
batensis) vier graafschappen: twee ten oosten en twee ten westen van de 

1 Godfried 11 en Herman begiftigden de abdij van Saint-Vanne te Verdun met bezittingen in de 
pagus Bracbatensis, o.m. Fellsecum of Fesseca. Ch. Duvivier, Actes et documents intéressant Ja 
Belgique, Brussel, 1898, pp. 84, 89; F. De Potter en J. Broeckaert, Geschiedenis van de Gemeenten 
van de provincie Oost-Vlaanderen, 5de reeks, VII, Gent, 1900, p. 27 . 
2 J. Van Cleemput, Enkele historiographische Gegevens over de oudste Geschiedenis van Velzeke 
in de Middeleeuwen, Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1949·50, p . 28. 
3 Ch. Duvivier, o.c., p. 281. 
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Zenne. De twee westelijke, Biest en Chièvres, werden samengevoegd en maak
ten later het graafschap Ename uit 4

• Het is niet uitgesloten .dat V elzeke, dat 
heel waarschijnlijk reeds in de Romeinse tijd de zetel van een pagus was, de 
hoofdplaats is geweest van het graafschap Biest. Als dusdanig wordt de plaats 
echter niet met name genoemd; men weet alleen dat Herzele en Walsegem 
(Balegem) in de omgeving lagen van de hoofdplaats van het graafschap •. 

J. van Cleemput wijst op de belangrijkheid van de kerk in verband met een 
oorkonde uit de jaren 1141-79, bij dewelke Joannes en Oda, vrije lieden van 
Vetlzeke, zichzelf, hun beide dochters en hun nakomelingschap aan het altaar 
van de kerk opdragen. Het onder voogdij stellen van een altaar van een kerk 
of abdij gebeurde gewoonlijk als waarborg tegen de willekeur der lokale 
heren 6

• 

Kan men uit de teksten een niet onbelangrijke ral van de kerk in de llde 
en 12de eeuw veronderstellen, over haar uitzicht en uitgestrektheid wordt in de 
teksten niets gezegd. Evenmin is iets geweten over haar verdere lotgevallen 
tot in de 16de eeuw. Zoals het geval is voor de meeste van onze landelijke 
kerken beschikt men hier pas vanaf de periode van de beeldenstorm over enkele 
gegevens ·die betrekking hebben op het kerkgebouw. 

Herhaaldelijk is Velzeke het toneel geweest van plundertochten. In 1567 
en 1571 trokken Spaanse troepen door het dorp. In 1580 viel François de la 
Noue, de Franse Hugenoot die zich de faam van "kerkenbrander" had ver
worven, met zijn troepen Velzeke binnen. Het jaar daarop staken Waalse 
Malcontenten de kerk in brand 7

• 

J. de Brouwer heeft uitgerekend dat in de periode 1579-82 ruim één derde 
van de kerken in het lmd van Aalst door de beeldenstormers werd afgebrand 
of gedeeltelijk in puin gelegd. In 1589 vermelden de dekanale verslagen dat 
de kerktoren uitgebrand was ("turris templi exusta") 8

; de kerk zel:f blijkt 
toen gespaard te zijn gebleven, maar in 1592 was de toren nog niet hersteld. 
Dringende herstellingen waren nog nodig in 1606 en pas in 1622 was het 
voorste gedeelte van de kerk gewit, terwijl ook het dak langs de zuidkant van 
het schip was hersteld 9

• Herstdlingen aan het koor van vernielde kerken verg
den meer tijd en voorafgaande besprekingen, daar dit gedeelte ten laste viel van 
de groottiendeheffer 10

• Van beschadigingen aan het koor van de kerk te 
V elzeke maken de dekanale verslagen echter geen gewag. 

~ A.. Leyman, De vroegste Geschiedenis van Ename, Handelingen van de Geschied- en Oudheid
kundige Kring van Oudenaarde, X, 2de afl., 1953, p. 269. 
5 L. Milis, Ename duizend jaar? Uit .het rijke t'erleden van Ename, 974-1974, Oudenaarde-Ename, 
1974, p. 17. 
6 ] . Van Cleemput, o.c., pp. 48-9, 53. 
7 F. De Potter en J. Broeckaert, o.c., pp. 21-4. 
8 J. De Brouwer, Bi;drage tol de Geschiedenis van het Godsdienstig Leven van de Kerkelijke 
Instellingen in het Land van Aalst tussen 1550 en 1621, Het Land van Aalst, jrg. 13, nr. 2, 1961, 
pp. 74-6. 
9 ] . De Brouwer, o.c., nr. 4, p. 179. 
1o ]. De Brouwer, o.c., nr. 4, p. 169. 
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In de loop van de 17de eeuw werd het kerkinterieur met meuwe kunst
werken verrijkt n_ Dit hield waarschijnlijk verband met de genoemde herstel
lingen. In 1715-17 werden grote herstellingswerken aan de kerk uitgevoerd 12

• 

In 1728 werd de kerk grotendeels in de as gelegd door een brand die in het 
nabije klooster was uitgebroken en benevens een aanzienlijk deel van dit 
klooster ook nog 29 woningen verwoestte 13

• In 1730 was de kerk reeds in 
haar vroegere toestand heropgebouwd en voor 1774 was er een nieuwe sacristij 
opgetrokken 14

• Onder deze vorm is het uitwendige van de Sint-Martinuskerk 
grotendeels tot op heden bewaard gebleven. In de 19de eeuw onderging het 
interieur "aanpassingen". Later werden nog andere werken uitgevoerd 1 5

, zo 
werd bvb. de toren in 1936 gerestaureerd 16

• 

DE ROMAANSE KERK 

OUDSTE VORM: ZAALKERK MET RECHTGESLOTEN KOOR 

De muren van het voorkoor en de absis zijn opgetrokken in een onregel
matig metselwerk van stukken zandsteen, kalksteen, ijzersteen, met hier en daar 
als herbruikt materiaal stukken Romeinse pannen en Romeinse parementsteen 
(kalksteen) 11

. 

Het voorkoor, dat iets breder is dan diep, meet buitenwerks ca. 10,00 : 
8,70 m. Oorspronkelijk waren de zijmuren 1,30 m. dik maar ze werden later 
bijna over hun gehele iengte tot ca. 0,70 m. uitgebroke.n1 8

• De oostmuur, die 
later bij de aanbouw van de absis met een triomfboog werd geopend, is iets 
smaller dan de langsmuren, nl. 1,10 m. 'De absis beschrijft een halve cirkel met 
4,40 m. als straal en springt t.o.v. het voorkoor te weerszijden ongeveer 0,60 m. 
terug. Het metselwerk is er aanzienlijk lichter, nl. 0,65 m. 

In .de noordmuur van het voorkoor bevindt zich een met rondboog afgedekte 
toegang die naderhand werd dichtgemetseld 1 9

• Dit zgn. "paradijsdeurtje" is 
1,12 m. breed en 2,10 m. hoog 20

• 

Op ca. 6,20 m. boven het huidig grondniveau 21 en een weinig uit de as 
van de oude doorgang geplaatst, bevindt zich een smal rondboogvenster dat 

u F. De Potter en J. Broeckaert, o.c., p. 29. 
1 2 Ons medegedeeld door Z.E.H . J. de Brouwer. 
1 3 F. De Potter en J. Broeckaert, o.c., p. 38. 
14 Zie noot :rz. 
15 De herstellings- en verbouwingswerken vanaf de XIXe eeuw worden besproken in een tweede 
deel van deze bijdrage. 
16 Restauratie door arch. Vaerwijck-Suys, Bulletin des Commissions .. . , LXXV, 1936, p. 211. 
17 In de funderingen van het voorkoor (noordzijde) werd ijzersteen aangetroffen wa:ar Romeinse 
mortel (gele, roodachtige kalkmortel) aankleefde. Zie Nationale Dienst voor Opgravingen (verder 
N.D.O.), Brussel, dossier V elzeke. 
1 8 De oorspronkelijke muurdikte stelt men vast in de hoeken en op het midden, waar door het 
gedeeltelijk uitbreken van de muur a.h.w. respectievelijk hoek- en muurpilasters zijn ontstaan. 
1 9 De doorgang werd dichtgemetseld met dezelfde materialen die bij het koor werden gebruikt. 
In de deurboog treft men zandsteen naast Romeinse pannen aan. 
zo De deurdrempel lag op -57 (zie N.D .O., dossier Velzeke). 
21 Het grondniveau is in de loop der eeuwen aangehoogd, zowel binnen als buiten. Tot voor kort 
was er een kerkhof dat voor een verharde parking moest verdwijnen. Een nieuw restauratieproject 
(arch. A. Bressers) voorziet in het vrijmaken van een smalle groenstrook rondom de kerk. 
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1. Velzeke, Sint-Martinus, grondplan, huidige toestand. De zwarte gedeelten behoren 
tot de romaanse kerk, waarvan het rechte koorgedeelte het oudst is. De stippellijnen 
duiden de plaatsen aan waar in 1967 opgravingen hebben plaatsgevonden. 
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later werd blindgemetseld. Het is ca. 0,65 m. breed en meet van drempel tot 
top ongeveer 2,10 m. Links moet zich een gelijkaardig venster hebben bevon
den dat verdween toen het grote venster werd aangebracht. Een dergelijk ven
ster bemerkt men ook in de zuidmuur van het voorkoor. Het is blindgemetseld 
en gaat gedeeltelijk schuil achter het sacristijdak Zoals in de noordgevel is 
ook hier een tweede romaans venster verdwenen bij de plaatsing van een groot 
venster (in casu een gotisch puntboogvenster). 

Een 6,00 m. brede triomfboog bevindt zich tussen het voorkoor en de absis. 
De halfronde boog reikt met zijn kruin 8,40 m. boven de (verhoogde) absis
vloer. Afgezien van de latere aanpassingen betreft het hier nog de oorspron
kelijke constructie. De triomfboog is herhaald tussen het voorkoor en het 
schip. De breedte bedraagt ook hier 6,00 m. maar de oorspronkelijke hallfronde 
afdekking werd later tot een puntboog omgewerkt. 

De absis is bij het voorkoor binnen ingesnoerd, m.a.w. er is inwendig door 
middel van een muurpijler links en rechts een vernauwing merkbaar. Beide 
muurpijlers behoren tot het metselwerk van de voormalige sluitgevel van het 
vierzijdig gedeelte en vormen sedert de aanbouw van de absis de rechtstanden 
van een triomfboog 22

• Het metselwerk van de oostelijke schipsmuur springt 
voor het rechte koorgedeelte eveneens naar binnen onder de vorm van rechtstan
den voor de westelijke triomfboog. 

Opvallend is het verschil in muurdikte bij het voorkoor en de absis : waar 
de muurdikte van het voorkoor varieert van 1,10 tot 1,30 m. stelt men bij de 
absis een breedte van amper 0,65 m. vast. Dit, en het verschil in afmetingen 
van de vensters in de absis t.o.v. deze in het voorkoor wettigen de veronderstel
ling dat de kerk oorspronkelijk alleen een rechtgesloten koor heeft gehad. 
Een doorslaggevend bewijs hiervoor ontbreekt evenwel, daar er geen opgra
vingen binnen het koor hebben kunnen plaatsvinden. 

Tijdens de opgravingen werd een muur blootgelegd die uit dezelfde mate
rialen als de fundering (noord) van het voorkoor bestond en tevens met deze 
was verbonden 23

• Deze fundering was schuin naar beneden toe uitgebroken 
en liep tot op een afstand van ca. 2,90 m. van de muur van het voorkoor. 
Daar deze fundering blijkbaar niet verder liep lijkt het niet waarschijnlijk dat 
de romaanse kerk van een transept was voorzien 24

• 

W aar.toe heeft de fundering dan gediend? Daar het bestaan van een transept 
uitgesloten blijkt, resten er twee mogelijkheden: of de kerk was driebeukig, of 
het was een zaalkerk. Wanneer men de gangbare breedteverhoudingen bij een 
driebeukige kerk in acht neemt ( 1 : 2 : 1) Jij kt de eerste mogelijkheid niet 

22 De linker en rechter muurpijler meten resp. 0,65 m X 1,10 men 0,70 m X 1,10 m. 
23 Funderingen va.n onregelmatige zand- en ijzersteen in klei gezet. Hogerop regelmatiger, in gele 
zandmortel gezet. Nog hoger zandsteen met enkele stukken Romeinse mortel (N.D.O., dossier 
V elzeke) . 
24 Hier wordt bedoeld de romaanse vorm van het crux immissa-type van drie nagenoeg gelijke 
kwadraten. 
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2. V elzeke, Sint-Martinus, interieur, zicht naar het koor. 

waarschijnlijk daar anders de hoofdbeuk door ongewoon nauwe zijbeuken ge
flankeerd zou geweest zijn. Het bestaan van een zaalkerk lijkt daarom meer aan
vaardbaar. Het betrof dus waarschijnlijk een eenbeukig schip, ca. 15,50 m. 
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breed, zonder transept en met een nagenoeg kwadratisch koor. Dit geldt als 
een van de eenvoudigste vormen onder onze romaanse kerken. 

De romaanse zaalkerk werd (en wordt) beschouwd als derderangsgebouw 
in vergelijking met kerken die een ruimere plattegrondaanleg bezitten. De 
driebeukige basiliek geldt als dominante, zowel in het Schelde- als het Maas
gebied, terwijl de eenbeukige kerk met een landelijk type wordt geïdentifi
ceerd. Deze voorstelling van zaken gaat alleen op wanneer men zich blijft 
beperken tot een uitgelezen groep kerken, behorend tot de eigenlijke romaanse 
periode. Immers, sindsdien hebben allerhande onderzoekingen uitgewezen dat 
zowel buiten als binnen onze grenzen een aanzienlijk aantal kerken, waaronder 
ook belangrijke gebouwen, oorspronkelijk eenbeukig zijn geweest 25

• P. Glazema 
stelt zich telfs de vraag of de oudchristelijke basrliek niet kan ontstaan zijn 
uit het eenbeukig kerkje met absidale koorsluiting 26

• De heel eenvoudige 
vorm van - ~omaanse kerk, eenbeukig, transeptloos en met als regel ingesnoerd 
rechthoekig koor 27 blijft nog tot in de 12de eeuw voor kleinere kerken gebrui
kelijk 28

• 

Er is zo goed als niets geweten omtrent het uitzicht van de beuk der ramaan
se Sint-Martinuskerk. Door de opgravingen weten we alleen dat de beuk te 
weerszijden van het koor ca. 2,80-2,90 m. uitsprong, zodat de totale breedte op 
ongeveer 15,50 m. kan worden geschat 29

• Te oordelen naar de breedte van 
de rechtstanden bij de westelijke triomfboog was de oostmuur van deze beuk 
iets minder breed (nl. 1,00 m.) dan de muren van het voorkoor 30

• 

Er vond ook een opgraving plaats tegen de westgevel, nl. in de noordweste
lijke hoek tussen de toren en het schip. De resultaten leverden echter geen 
uitgesproken duidelijk beeld op van de successieve bouwfazen. De oudste 
fundering schijnt deze tegen de westmuur te zijn. Ze is in klei gezet, met 
hogerop zandsteen in onregelmatige blokken, gezet in gele harde mortel. De 
vroegere westmuur werd blijkbaar vervangen door een jonger, iets vooruit
springend muurstuk zonder dat evenwel in het muurwerk, noch in de mortel 
enige wijziging op te merken viel 31

• Iets hogerop werden enkele stukken Ro-

25 F. Oswald, L. Schaefer, H.R. Sennhauser, Vorromanische Kirchenbauten. Katalog der D enkmäle1· 
bis zum Ausgang der Ottonen. Veröffentlichrmgen des Zentralinstituts fiir Kunstgeschichte in 
Miinahen, III, 1966. 
26 P. Glazema, Vorm en oorsprong van de 1·echtgesloten zaalkerk. Jaarbo ek van het Limburgs 
geschied- en oudheidkundig ge1zootschap, LXXXV, 1949, lste stuk, Maastricht, p. 178. 
27 De allereenvoudigste vorm bestaat in een rechthoekige ruimte zonder kooruitbouw (bvb. Schip
perkerkje te Leupegem, llde eeuw). 
28 O.m. in Oost-Vlaanderen de kerkjes te Nederename (oorspronkelijke toestand, laatste kwartaal 
I Ode eeuw), Paulatem ( 12de eeuw, vermoedelijk met oorspronkelijk rechtgesloten koor) en Hundel
gem (12de eeuw) ; in West-Vlaanderen de kerkjes te Vichte (eerste helft 12de eeuw, oorspronkelijke 
toestand) en Avelgem (midden 12de eeuw, oorspronkelijke toestand); in Brabant o.m. de Sint
Annakapel te Oudergem (ca. 1000, met jongere westtoren) en de gesloopte romaanse kapel te 
Lelie bij Berg. 
29 Het dossier Velzeke van de N.D.O. betreft alleen de noordzijde van de kerk. 
3° De beide westelijke muurpijlers hebben dezelfde uitsprongen als bij de absis, nl. links en rechts 
resp. 0,65 m en 0,70 m. 
31 N.D.O., dossier Velzeke. 
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3. Velzeke, Sint-Martintts, presbyterium en koorabsis, gezien uit het noordoosten. 

4. Velzeke, Sint-Martinus, presbyterium, noordmtmr. Rechts boven het blindgemet
seld romaans venster. Vermoedelijk gaat onder het bezetwerk boven het grote venster 
links nog een spoor van een gelijkaardig venster schuil. Rechts onder de dichtge
metselde doorgang. Rechts ervan een gedeelte van de eindgevel der voormalige 
romaanse beuk. 



5. Velzeke, Sint-Martinus, detail van het blindgemetseld 
romaans venster in de noordmuur van het presbyterium 
(zie ook 4). 

6. Velzeke, Sint-Martinus, detail van de dichtgemetselde 
doorgang in de noordmuur van het presbyterium (zie 
ook 4). 
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meiose pan aangetroffen. Hetzelfde materiaal als hierboven werd ook aan
getroffen in de fundering van het koor en de haaks op het voorkoor gebouwde 
muur ( oostmuur der verdwenen beuk). 

De romaanse beuk zal op weinig na dezelfde lengte hebben gehad als de 
bestaande benedenkerk, buitenwerks gemeten ca. 25 ,20 m. De dikte van de 
westmuur en de Jangsmuren is niet gekend. Ook over de opstand van de beuk 
weet men niets. 

Het koor zal wel lager zijn geweest dan de beuk. De romaanse vensters in 
het koor meten ca. 0,65 : 2,10 m., (hetgeen overeenkomt met een 1 : 3-verhou
ding), en hebben waarschijnlijk model gestaan voor deze van het schip. 
Aangezien beide overgebleven romaanse koorvensters werden blindgemetseld 
kennen we de afwerking van hun dagkanten en dorpels niet. Samen met de 
rondbogige afdekking waren deze vermoedelijk binnen en buiten schuin, resp. 
afhellend 3

\ zodat het beglaasde oppervlak vermoedelijk tot een breedte van 
amper 0,40 m. werd herleid. Het beglaasde oppervlak bevond zich bij ramaan
se kerken als regel niet in het midden van de muurdikte, doch meer naar de 
buitenkant toe. 

Naar het uitzicht van de koorsluitgevel en de westgevel kan slechts worden 
gegist. De .èngang was vermoedelijk in rondboog afgedekt. Men weet niet of in 
een der langsmuren van de beuk een doorgang was. Afgaande op het oorspron
kelijk uitzicht van het koor was versiering vermoedelijk ook elders aan het 
gebouw afwezig, tenzij zeer miniem. Naar alle waarschijnlijkheid was de kerk 
afgedekt met een vlakke zoldering waardoorheen de houten kapconstructie al 
dan niet zichtbaar was. 

Het eenvoudig uitzicht van dergelijk gebouw staat in sterke tegenstel
ling met wat J. Puig I Cadafalch als premier art roman in onze gewesten 
beschouwt 33

• Deze auteur schijnt de eenvoudige zaalkerkjes als voorlopers 
van de latere basrlieken niet te kennen. Overigens beoordeelt en rangschikt 
hij de vroeg-romaanse kerken op basis van twee richtingen: een groep van 
Catalonië-Languedoc enerzijds, en de groep van Rijnland-Italië anderzijds. 
Dit heeft voor gevolg dat hij alleen die gebouwen in aanmerking neemt welke 
met de voornoemde groepen een aantal elementen (in casu grondplan en 
ornamentiek) gemeen hebben. 

Uit welke periode dagtekent de eerste romaanse kerk van Velzeke? Bij 
gebrek aan gegevens is men aangewezen op het uitzicht van het gebouw, dat 
men nog slechts aan het koor kan beoordelen. De plattegrond bestaande uit 
een enkele beuk en een kwadratisch koor biedt voor een datering geen houvast 

3 2 Volgens kan. R. Lemaire blijft in de llde eeuw de afschuining bij de vensterneggen naar buiten 
nog een zeldzaamheid en blijven de dorpels nog dikwijls horizontaal (Kan. R. Lemaire, De Romaan
se Bouwkunst in de Nederlanden, Leuven, 1954, p. 98). 
33 J. Puig i Cadafalch, Le premier art roman dans les anáens Pays-Bas, Revue beige d'archéologie 
et d'histoire de /'art, IJ, 1932, pp. 214-30. 
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daar deze eenvoudige vorm evengoed thuis hoort in de 12de eeuw als in de 
pre-romaanse periode. In het gunstigste geval zou een approximatieve datering 
kunnen worden vooropgesteld aan de hand van het gebruikte materiaal. 

Dit materiaal bestaat uit onregelmatige stukken zandsteen, kalksteen, 
ijzersteen, Romeinse parementsteen en stukken Romeinse pannen hier en 
daar. Deze laatste wijzen op herbruikt materiaal, herkomstig van een ouder 
gebouw, misschien zelfs van een ouder kerkje. In de koorfundering werden 
immers ook hergebruikte, roodgebrande stenen aangetroffen 34

• Deze stenen 
zijn met een door brand verwoest gebouw in verband te brengen. We willen 
hierbij verwijzen naar De historie van Belgis (1565) van Marcus van Vaerne
wyck, waarin sprake is van de verwoesting door de Gentenaren van de stad 
Lothrijk, localiteit welke door deze auteur met Velzeke wordt geïdentificeerd. 
Deze verwoesting zou volgens hem gebeurd zijn tussen 1006 en 1057, ten 
tijde van de oorlog tussen de graven van Vlaanderen en de Duitse keizer 35

• 

Het voorkomen van onregelmatig metselwerk is op zichzelf onvoldoende 
om een gebouw zonder meer in de pre-romaanse periode te situeren, daar men 
in onregelmatig verband verwerkte breuksteen nog tot in onze tijd a:ls herbruikt 
materiaal aantreft 36

• Waar men immers l'ater nog over dit materiaal kon 
beschikken hetzij door sloping van oude gebouwen, hetzij men veldsteen aan
trof in de nabije omgeving, werd het bij nieuwe constructies verwerkt. Het is 
duidelijk dat bij afwezigheid van schriftelijk en ikonografisch bronnenmate
riaal de wedersamenstelling van de vroegere toestand van sommige gebouwen 
aan de hand van het materiaal alleen een gewaagde onde'rneming blijft. 

Herbruikt Romeins materiaal wijst doorgaans op een vrij hoge ouderdom 
van het gebouw. Tot in de Karolingische tijd werd nog een aan Romeinse 
gelijkend soort baksteen gebruikt, dat in zijn toepassing evenwel beperkt bleef 
tot een sporadisch sierelement tussen de natuursteen of tot het metselen van 
vensterbogen 37

• De Romeime pannen die bij het koor der Sint-Martinuskerk 
bij de vensterbogen werden verwerkt zijn misschien afkomstig van een ouder 

34 N.D.O., dossier Velzeke. 
35 Marcus Van Vaernewyck, D e historie van Belgis of kron;•ke der Nederlandsche oudheyd (1565) , 
IJ, ed. D.J. Vanderhaeghen, Gent, 1829, pp. 185-6. 
36 Toen onlangs kleine delen van de recente cementbezetting aan de beuk van de Sint-Vincentius
kapel te Maarke-Kerkern werden wegg<:kapt, stelde men vast dat bij de zuidmuur vanaf ca. 1,00 m 
hoogte achter een baksteenbekleding breuksteen schuilging, terwijl bij de noordmuur de natuursteen 
onmiddellijk achter de cementlaag bloot kwam. Blijkens het inschrift boven de ingang dateert de 
beuk uit 1765 . Naar alle waarschijnlijkheid is de breuksteen hier herbruikt materiaal, herkomstig 
van het oude romaanse beukje uit de 12de eeuw. 
Bij de bouw van de nieuwe Sint-Eiigiuskerk te Maarke-Kerkern in 1775 bleef de voet van de 
14de-eeuwse middentoren bewaard. Daar deze toren, waarvan de verdiepingen in het begin van 
deze eeuw werden gebouwd, buiten de nieuwe kerk kwam te liggen werden de oude vierings
doorgangen dichtgemetseld met breuksteen (waaronder ijzersteen), die waarschijnlijk van de ge
sloopte kruiskerk herkomstig is. 
Bij het begin van deze eeuw werd de beuk van het romaans Sint-Pieterskerkje te Bachte-Maria
Leerne met twee traveeën naar het westen toe vergroot. De gevel van dit vermoedelijk 12de-eeuws 
kerkje werd toen gesloopt en de veldsteen bij de nieuwe traveeën verwerkt. 
37 J. Hollestelle, De steenbakkerij in de Neder/andw tot omstreeks 1560, Van Gorcum's Historise<he 
Bibliotheek, nr. 66, Assen, 1961, p. 14. 
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7. Velzeke, Sint-Martinus, blindgemetseld romaansvenster in de zuidmuur van het pres
byterium. Het benedengedeelte is achter het dak van de sacristij verstopt. 

pre-romaans stenen kerkje 38
, mogelijks de bidplaats waarvan in het lüde-eeuws 

document sprake is. 
De enkele schuin gemetselde stenen die men hier en daar in de koormuren 

van de Sint-Martinuskerk aantreft kunnen bezwaarlijk doorgaan voor een 
visgraatverband. Dit karakteristiek motief, dat sedert de Karolingis·che tijd 
zowel bij onze profaan- als sacraalbouw voorkomt, laat overigens op verre 
na niet toe een gebouw nauwkeuriger te dateren. Het visgraatverband treft men 
bij ons immers aan van de lüde eeuw (bv. de oude beuk van de kerk te Neder
ename, de westtoren van de kerk te Oostham) tot in de 12de eeuw (bv. de 
oude kruisbeuk van de kerk te Harelbeke, het koor van de kerk te Ename) 30

• 

Omtrent de betekenis van het "opus spicatum" is men het trouwens oneens: 

as Als regel wordt gesteld dat aan stenen plattelandskerkjes houten constructies zijn voorafgegaan. 
In sommige gevallen bouwde men nog in de 12de eeuw kerkjes met hout (bvb. te Veurne in 1135) , 
terwijl hout en natuursteen nog lange tijd als bouwmaterialen naast elkaar bleven bestaan. H . van 
Werveke signaleert een geval waarbij de zaken juist andersom verliepen: een bouwvallig stenen 
kerkje nabij St.-Bertinus werd omstreeks 970-90 door een houten gebouwtje vervangen (H. van 
Werveke, Over kerkenbouw tJoor de 13de eeuw, Album Prof. Dr. J. Vercoullie, Brussel, 1927, 
p. 346). 
39 Baron Verhaegen houdt er een nogal persoonlijke mening op na betreffende het ontstaan van het 
visgraatverband: het opus spicatum dat men aantreft in de oudste muren (lOde eeuw) van de 
lokalen aan de oostvleugel der Sint-Baafsabdij te Gent zou rechtstreeks beïnvloed zijn geweest door 
de eerste verdieping van het oorspronkelijk donjon van het Gravensteen aldaar; Arnulf I zou dit 
element hebben geïntroduceerd vanaf 937 (Baron Verhaegen, Vestiges préromans à l'abbaye de 
Saint-Bavon de Gand, Revue beige d'archéologie et d'histoire de !'art, XI, 1941, p. 218). 



8. V elzeke, Sint-Mat-tinus, koorabsis, gezien uit het 
oosten. Toestand voor de herstelling. 

9. Velzeke, Sint-Martinus, koorabsis, gezien uit het noord
oosten. Toestand na de herstelling. 
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sommige auteurs schrijven het uitsluitend toe aan een drang tot geometrische 
versiering bij de muren 40

, anderen verklaren het gebruik ervan uit een louter 
constructieve noodzaak 41

• 

Een kleine aanwijzing voor een datering vinden we misschien in de wijze 
waarop de bogen der nog bewaarde romaanse vensters zijn gevormd. Het feit 
dat de boogstenen in plaats van wigvormig te zijn bewerkt overal dezelfde 
breedte behouden laat toe de bouw vóór de 12de eeuw te plaatsen. 

Omtrent de bouwdatum der eerste romaanse kerk is dus niets met zekerheid 
gekend. Niets wijst erop dat het koor zonder meer mag worden toegeschreven 
aan de bidplaats die reeds in de 10de eeuw wordt vermeld. Mogelijks werd het 
kerkje waarop deze tekst betrekking heeft ten tijde van de strijd tussen de 
graven van Vlaanderen en de Duitse keizer verwoest. Gebeurde dit voor 1034 
(inname van de burcht van Ename door Boudewijn IV), 1046 (sloping der 
versterkingenteEname op last van Boudewijn V), of voor 1060 (laatste ver
woesting van Ename) ·~? De kerk, die door de graaf van Vlaanderen in 1065 
aan de abdij van Hasnon werd geschonken, is naar we vermoeden de na de 
verwoesting herbouwde bidplaats geweest. 

Dateerde het vroegere kerkje waarschijnlijk uit de 10de eeuw en werd het 
in de eerste helft der daaropvolgende eeuw verwoest, het werd vermoedelijk 
na de overdracht van haar bezittingen in de pagus Bracbatensis door de abdij 
van Saint-Vanne te Verdun aan de graaf van Vlaanderen (tussen 1053-61) 
volledig herbouwd. Omtrent de vorm en de afmetingen van dit 10de-eeuwse 
kerkje is niets geweten. De west-oost georiënteerde graven die bij het bodem
onderzoek werden ontdekt waren zowel door de koor- als de schipsfunderingen 
van de kerk versneden, wat wijst op het bestaan van een begraafplaats vóór 
de bouw van de eerste romaanse kerk. Het is echter niet duidelijk of het hier 
ging om bijzettingen buiten dan wel binnen de pre-romaanse kerk. 

DE ROMAANSE KERK 

UITBREIDING EN VERBOUWING: HALFRONDE ABSIS, NIEUWE BENEDENKERK 

Bij de aanbouw van de absis werd de oorspronkelijke sluitgevel van het 
koor tot een triomfboog omgevormd. Deze absis, waarvan de funderingen 

40 R. Rey, L' art roman et ses origines. Archéolog;e préromane et romane, Toulouse-Paris, 1945, 
p. 70. 
41 Kan. R. Lemaire (o .c., p. 96) meent dat aan het visgraatverband een constructieve betekenis 
moet worden toegeschreven : stenen die voor normale lagen te plat waren werden schuin geplaatst 
teneinde dezelfde hoogte als de gewone lagen te bereiken. Temeer daar ook in funderingen het 
visgraatverband wel eens wordt aangetroffen (bvb. tijdens de opgravingen in de Sint-Pietersbanden
kerk te Torhout, llde eeuw, en in de Sint-Salvatorsabdijkerk te Ename, midden 12de eeuw) kunnen 
we deze mening wel bijtreden, zonder uitsluiting evenwel van een decoratieve tendens. Deze laatste 
wordt o.i. heel goed geïllustreerd door een streven naar kleureffecten in de westgevel van de kerk 
te Sint-Goriks-Oudenhove, waar de onregelmatige stukken zand· en ijzersteen en Romeinse pare
mentsteen afgewisseld worden met een doorlopend visgraatverband dat is samengesteld uit Romeinse 
pannen. 
4-2 Data ontleend aan ]. Dhondt, H et ontstaan van Oudenaarde, Handelingen van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, X, 1958, p. 70. 
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in verstek zijn gemetseld, heeft een straal van 4,40 m. en een muurdikte van 
0,65 m. 

Drie grote vensters, met baHronde boog gesloten, voorzagen de absis van 
ruime lichtinval. Ze waren immers aanmerkelijk groter dan de romaanse 
venstertjes van het rechte koorgedeelte en maten ca. 1,40 m. breed bij ca. 3,70 m. 
hoog; hun drempels lagen oorspronkelijk iets meer dan 3,00 m. boven het grond
niveau. De voor romaanse vensters ongewone grootte kan aanleiding geven tot 
het in vraag stellen van hun oorspronkelijkheid. Bij de herstelling van het axiale 
venster is dit ook zo begrepen want de restaurateur heeft op die plaats ook een 
"getuige" aangebracht van een klein blind "romaans" venster met wigvormig 
uitgekapte boogstenen. Daar waar echter de jongere vensters een perfecte af
werking bij hun bogen en neggen vertonen (geprofileerd bij de gotische ven
sters, valledige baksteenomlijsting bij het venster in de rechte noordmuur van 
het koor) valt bij de absisvensters de nogromaansewijze van boogmetselen op, 
namelijk het door elkaar gebruiken van Romeinse pannen en breuksteen, zonder 
wigvormige bewerking. Grotere vensters komen wel voor in enkele romaanse 
stadskerken en in sommige landelijke kerken van grotere omvang 43

• Toch is 
van de romaanse kerkelijke architectuur te weinig in oorspronkelijke staat 
bewaard om inzake vensterformaten het vooropstellen van vaste regels toe te 
laten. De absisvensters der Sint-Martinuskerk werden achteraf met natuursteen 
blindgemetseld. Bij het axiale venster gebeurde dit met baksteen en ging dit 
gepaard met een gedeeltelijke hermetsding vm de absismuur ter plaatse. 
Ondertussen werd de vroegere toestand "hersteld" . 

Van het oorspronkelijk met breuksteen gebouwd kwartsferisch absisgewelf 
bleef niets bewaard. In de dekanale verslagen betreffende de schade, door de 
beeldenstormers aan de kerk toegebracht, wordt over het koor niet gesproken. 
Men mag veronderstellen dat de oude overkluizing reeds vroeger was ver
dwenen. Misschien stortte het ovengewelf in ten gevolge van onvoldoende 
stevigheid enjof de betrekkelijk geringe muurdikte bij de absis (nu nog staat 
de muur "gebuikt"). Een dergelijke instorting kan de hermetsding boven 
aan de absis verklaren, een werk uit de gotische tijd, waarbij een deel van de 
bovenmuur door middel van overkraging op een onregelmatig vijfzijdig tracee 
werd hernomen. Dat hierbij het gewelf in zijn oude vorm zou zijn hersteld 
lijkt onwaarschijnlijk: vermoedelijk gaf men de voorkeur aan een al dan niet 
verhemelde houten s::henkellop. 

De uitgebreide koorplattegrond bestaat dus uit een (oud) kwadratisch 
gedeelte waarbij een halfronde absidale sluiting is gevoegd. Het aantal 
romaanse kerken met een opeenvolging van beuk, kwadratisch presbyterium en 

43 Bij romaanse kerken worden de grotere vensters door middel van een middenzuiltje in twee 
lichten onderverdeeld. Deze schikking wordt als regel voorbehouden voor torenverdiepingen. Hoge 
vensters treft men wel eens aan bij transeptgevels, soms bij de sluitgevel van rechtgesloten koren. 
Een enkele maal treft men hoge, smalle vensters aan bij een halfronde absis (Sint-Lievens-Houtem) . 
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10. Velzeke, Sint-Martinus, koorabsis, gezien uit het zuidoosten. Rechts het herstelde 
muurgedeelte (zie ook 8), waaraan een pseudo-getuige van een blind romaans axiaal 
venstertje werd toegevoegd. 
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halfrond absis, ruimten welke onderling door een triomfboog zijn gescheiden, 
is, voor zover men nog kan nagaan, eerder gering. In de ons bekende gevallen 
staat de dubbele triomfboog in functie van een torenconstructie op het kwadra
tisch koorgedeelte •• . 

De vraag kan worden gesteld of de verbouwing van de kerk te Velzeke in 
deze zin is geschied, namelijk een transeptloze kerk met halfronde absis en 
daar tussenin een vierkant voorkoor met toren. Het koortorentype is als regel 
eenbeukig en valt vooral in westelijk Brabant te situeren 45

• Enkele voorbeelden 
treft men ook aan in het voormalig graafschap Vlaanderen 4 6

• De meerderheid 
van deze koortorens in Vlaanderen horen ten dele of geheel in de romaanse 
periode thuis ofs"Choon ze in vergelijking met de Brabantse voorbeelden later 
te dateren zijn. Enkele torens zijn zelfs van nog jongere datum 47

• In het 
graafschap, meer bepaald in het Scheldegebied, domineert nochtans het kerk
type met transept, vieringtoren en rechtgesloten koor en behoren de koortoren
kerken eerder tot de uitzonderingen 4 8

• Daar geen van de oorspronkelijke koor
sluitingen bij kerken van het koortorentype bewaard bleven49 is het nog de vraag 

<-+ Bij gewone kerken met kwadratisch voorkoor en halfronde absis springt deze laatste alleen buiten 
te weerszijden iets terug maar ontbreekt de inwendige vernauwing door middel van voorspringende 
muurstukken. Daarnaast bestaan ook zaalkerken waar de absis rechtstreeks bij de beuk aansluit en 
waar naar het voorbeeld van oud·christelijke basilieken de insnoering bij de triomfboog toch voor
komt (vgl. F. Oswald, L. Schaefer, H .R. Sennhauser, o.c., pp. 324-5, 367-8, 402-3) . Voor onze 
gewesten kan als voorbeeld worden genoemd de verdwenen pre·romaanse Sint·Pauluskerk te Nijvel 
(voor 992) (vgl. J. Mertens, Recherches archéologiques dans /'abbaye mérovingienne de Nivelles, 
Archaeologica Belgica, Miscellanea archaeologica in honorem J. Breuer, Brussel, 1962, p. 105. 
4 5 C. Leurs geeft een vergelijkende tabel van plattegronden der romaanse kerken in het oude hertog
dom Brabant. Hierbij komt hij tot een verhouding van 64 kerken met west· tegen slechts 23 kerken 
met centraaltoren. Bij deze laatste groep onderscheidt de auteur 15 eenbeukige transeptloze kerken 
met koortoren, terwijl de overige gebouwen van een transept en zijbeuken zijn voorzien. Naast 
eenbeukige kerken met koorteren komen ook enkele driebeukige kerken van dit type voor. Als 
voorbeelden van zaalkerken met koortoren worden genoemd: Bost, Elewijt, Erps·Kwerps, Everberg, 
Haut-lttre, Humbeek, Humelgem, Maransart, Oud·Heverlee, Orbais, Perk, Ruisbroek, Sint·Stevens· 
Woluwe, Steenhuffel. Voorbeelden van driebeukige kerken met een toren op het koor zijn : Beau
vechain, Sint·Martens·Lennik, Sterrebeek en Zaventem. De oorspronkelijke toestand van de kerk te 
Gooik blijft problematisch (C. Leurs, Les origines du .rtyle gothique en Brabant, Première partie: 
L'architecture romane, II : L'architecture romane dans /'ancien duché, Brussel-Parijs, 1922, tabel 
tegenover p . 186, verder pp. 13, 22, 60, 73·85, 89·92, 110-6) . Ook de kerk te Hoves bij Edingen 
behoort tot het zaaltype met koortoren (S. Brigode, L'architecture religieuse dans Ie sud-ouest de la 
Belgique, I: Des origines à la fin du XVe siècle, Bulletin de la Commission Royale des Monum ents 
et des Sites, I, Brussel, 1949, pp. 189-90) . 
4 6 Astene, Dendermonde (oude kerk van het Zwijvikklooster) , Elsegem, Godveerdegem, Mullem, 
Petegem-bij-Deinze en Sint-Goriks-Oudenhove in Oost-Vlaanderen; Avelgem, Bossuit, Kaster, ver
moedelijk Vichte en misschien de kerk te Sint-Denijs in West-Vlaanderen. Enkele van deze kerken 
zijn verdwenen (Astene, Avelgem, Bossuit, Kaster); van de overige gebouwen is het oorspronkelijk 
uitzicht moeilijk of niet meer te achterhalen. 
47 De onderste geleding van de toren der o•1de Zwijvikkloosterkerk te Dendermonde dagtekent uit 
de 13de eeuw. Van de torens te Godveerdegem en Sint-Goriks-Oudenhove schijnt het beneden
gedeelte zelfs niet tot voor de 13de eeuw op te klimmen. 
48 Blijkbaar komen transeptloze kerken met koortoren in Oost-Vlaanderen wel iets talrijker voor 
dan in West-Vlaanderen. De mogelijkheid bestaat dat na verder onderzoek in de eerstgenoemde 
provincie nog meer voorbeelden van dit type te noemen zijn, doch de romaanse kerkelijke bouw
kunst maakte hier nog niet het voorwerp uit van een systematische studie. 
49 Behalve de koorabsis van de kerk te Sint-Denijs; doch hier is het niet met zekerheid geweten of 
aan de absis oorspronkelijk al dan niet een kwadratische ruimte voorafging (Broeder Firmin, De 
Romaansche kerkelijke houwkunst in West-Vlaanderen, Gent, 1940, p. 201) . 
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11. V elzeke, Sint-Martinus, detail van een 
blindgemetseld absisvenster (links). De on
derste lagen van de blindmetseling tonen 
aan hoe vooraf de hoogte van het venster 
reeds was gereduceerd (zie ook 9, 10). 

41 

of ze naar het Brabants voorbeeld wel ooit een halfronde absis hebben gehad 50
• 

In het oude graafschap zijn trouwens niet zoveelromaansekerken met absidaal 
gesloten koor gekend ~ 1 • 

Op het eerste gezicht kan men geneigd zijn in hetgeen Marcus van V aerne
wyck over het kerkgebouw van Velzeke zegt een aanwijzing voor het bestaan 
van een toren op het koor te zien. In zijn Historie van Belgis (1565') vertelt 
deze auteur immers dat de kerk gemaakt was van een oude versterkte toren, 
een overblijfsel van de puinen van de oude stad Lothrijk, wat men duidelijk 
kan zien aan de ronde gaten, gevuld met arduin, die zich beneden bij de grond 

50 Een halfronde absis vertoonden de Brabantse kerken van Oud-Heverlee, Sterrebeek en Zaventem 
(Kan. R. Lemaire, o.c., p. 249). C. Leurs schrijft een gelijkaardige koorsluiting toe aan de kerken 
van Elewijt, Everberg, Humbeek, Ruisbroek, Sint-Stevens-Woluwe en Steenhuffel (C. Leu.rs, o.c., 
pp. 73-82, 84-5, 91-2, 115-6). 
51 Enkele verdwenen grotere kerken buiten beschouwing gelaten noemen we als voorbeelden met 
absidiaal gesloten koor: in West-Vlaanderen de kerken te Sint-Denijs en Sint-Baafs-Vijve, de voor
malige Sint-Pieterskapel en Sint-Basilius te Brugge (beide zonder transept) , mogelijks de oude kerk 
te Harelbeke, Vichte en Wulveringem. Uit opgravingen bleek dat ook de Iaat-romaanse Onze-Lieve
Vrouwekerk te Kortrijk een absidale koorsluiting bezat (vgl. L. Dtvliegher, Oudheidkundig onder
zoek van de 0.-L.-Vrouwekerk te Kortriik, D e L eiegouw, jrg. VIII, afl. 1, Kortrijk, 1966, pp. 249· 
274) . In Oost-Vlaanderen kennen we de kerken te Landegem (verdwenen), Sint-Lievens-Houtem, 
Scheldewindeke, Sint-Pieters te Ronse (verdwenen). en Sint-Martinus te Velzeke. Het koor van de 
kerk te Sint-Lieveos-Houtem schijnt eerst vlak te zijn geweest, waarna er een halfronde absis werd 
aan toegevoegd (P. Rolland, Un groupe beige d'églises romanes. Les églises bicépbales à tpurelles 
orientales, Revue beige d' archéologie et d' histoire de I' art, XI, 1941, p. 143). De Sint-Pieterskerk 
te Ronse was een driebeukige kruiskerk met middentoren en bezat bovendien tussen de viering en 
de absis nog een rechthoekig voorkoor (H. Rooseos en J. Mertens, De oudheidkundige opgravingen 
bii St.-Hermes te Ronse, Cultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 1949, I, 
pp. 333·99). 



12. Velzeke, Sint-Martinus, overblijfsel van de ro
maanse westgevel, gevat tussen de noordelijke toren
muur en de westmuur van de noorderzijbeuk 

13. V elzeke, Sint-Martinus, detail van de voormalige 
romaanse westgeveL Het blindgemetseld venster gaat 
gedeeltelijk achter de aangebouwde westtoren schuil. 
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bevinden, alsof men er eens door geschoten had 52
• Men mag deze uitspraak 

gerust voor rekening van de auteur laten, doch men kan zich ook de vraag 
stellen of in zijn tijd bij het opgaand muurwerk van het koor nog sporen van 
een verdieping waren te zien. Het blijkt evenwel dat Van Vaernewyck niet heeft 
bedoeld dat het koor was gebouwd met stenen, afkomstig van een verwoeste 
burcht, doch wel degelijk van oordeel was dat het koor zelf als een restant 
van een versterking moet worden beschouwd. We menen dat de waarnemingen 
van Van Vaernewyck niet op het presbyterium doch op de absis betrekking 
hadden. Het is best mogelijk dat bij een niet terzake deskundig waarnemer 
de hermetsding bovenaan de absis het beeld opriep van de mezekooi met 
overkragingen en arketten van een middeleeuwse burchttoren. 

We weten niet of met de "ronde gaten, dichtbij de grond" , door de auteur 
als schietopeningen geïnterpreteerd, absisvensters werden bedoeld. "Dichtbij 
de grond" kan erop wijzen dat deze vensters zich vrij laag bevonden - wat 
inderdaad nu nog het geval is -, en reeds ten tijde van Van Vaernewyck 
blind waren gemetseld. De uitspraak "alsof men er eens door geschoten had" 
is met de grootte van de nog bestaande venstersporen moeilijk in verband te 
brengen. 

Volgens De Potter is het bestaan van schietgaten aanvaardbaar indien de 
grond van het kerkhof -later aanzienlijk werd aangehoogd 53

• Een muur van 
nauwelijks 0,65 m. dik (waarbij we willen opmerken dat de pilasters binnenin 
er later werden aan toegevoegd) kan echter, temeer daar op sommige plaatsen 
van het gebouw de muren een dikte van 1,30 m. bereiken, moeilijk worden 
beschouwd als een doeltreffende weerachtige constructie. Dat Van Vaernewyck 
met "ronde gaten" de soms bij funderingen gebruikte aardbogen zou hebben 
bedoeld is, door hetgeen men sedert de opgravingen weet, uitgesloten. Het weze 
terloops vermeld dat De Potter zelf met de beweringen van Van V aernewyck 
geen blijf weet, daar waar hij de "ronde openingen, sedert eeuwen met arduin 
gestopt" beschouwt als de "volronde bogen van ingangsdeuren van andere 
gebouwen" 54

• 

Wat de absisvensters betreft blijkt dat hun drempels aanvankelijk lager zaten 
en pas later werden verhoogd om tenslotte geheel blind te worden gemetsefd. 
Van V aernewycks "schietgaten" worden hiermee echter nog niet verklaard. 

Er zijn geen aanwijzingen voor het bestaan van een koortoren op het pres
byterium. De inwendige vernauwing is, zoals reeds gezegd, te beschouwen als 
een overblijfsel van de vroegere koorsluitgevel die bij de bouw van de absis 
werd doorbroken. 

52 Marcus Van Vaemewyck, o.c., pp. 190-1. De auteur beweert achter het koor sporen te hebben 
gezien van een aarden veste met wallen. 
53 F. De Potter en J. Broeckaert, o.c., pp. 6-7. 
54 F. De Potter en J. Broeckaert, o.c., p. 6. De auteurs maken ook gewag van twee "nissen", zicht
baar aan het koor. Vermoedelijk worden hiermee de blindgemaakte venstertjes van het rechte koor
gedeelte bedoeld . 
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Daar de absis te weerszijden van het rechte koorgedeelte een kleine terug
sprong maakt ( 0,60 m.), mag worden aangenomen dat haar dak ook iets lager 
dan dit van het voorkoor reikte. 

Er is ook nog het probleem van de benedenkerk. Enkele gegevens hieromtrent 
werden ons door de opgravingen verstrekt. Er bestaan echter ook nog boven
grondse getuigen van de herbouwde beuk. 

Op de schuin uitgebroken fundering van de oostmuur der eerste romaanse 
beuk is een muurverzwaring in onregelmatige zand- en ijzersteen opgetrokken. 
Deze is zichtbaar in de hoek tussen de noordmuur van het voorste koorgedeelte 
en de oostgevel van de noorderzijbeuk Ze is echter maar tot een hoogte van 
ca. 5,30 m. meer bewaard en is bovenaan naar de zijbeuksmuur toe met een 
afzaat afgewerkt. Aldus krijgt de muurvoorsprong het uitzicht van een platte 
steunbeer die t.o.v. de koor- en zijbeuksmuur respectievelijk 1,00 m. en 0,50 m. 
naar buiten springt. Deze uitsprong vormde de hoek van een tweede, ditmaal 
smallere, romaanse beuk en werd later in de oostmuur van de bestaande 
zijbeuk gedeeltelijk opgenomen. Het weggebroken gedeelte houdt verband met 
de hermetsding die boven aan de zijbeuksmuur zichtbaar is: de uitsprong reikt 
namelijk ongeveer tot het niveau waarop de bakstenen zijbeuksgevel overgaat 
in een afwisselend gebruik van baksteen- en zandsteenlagen. Aan de zuidkant 
van het koor, binnen de sacristij, is een gelijkaardig restant van de beuk gedeel
telijk bewaard; de afmetingen zijn er nagenoeg dezelfde. De muurstukken 
liggen in het verlengde van de rechtstanden van de triomfboog. 

Gelijkaardige muurstukken treft men ook bij de westgevel aan, namelijk 
tussen de noordelijke en zuidelijke torenzijden en de ermee overeenstemmende 
zijbeuken. Hier springen de gevelstukken nauwelijks voorbij de later aangebouw
de zijbeuken uit (slechts 0,15-0,20 m.) terwijl ze zichtbaar zijn over een breedte 
van ca. 1,20-1,40 m., respectievelijk ten noorden en ten zuiden. Het gevelmuur
stuk bij de noordkant is zichtbaar over zijn gehele hoogte. Dit bij de zuidkant 
is buiten alleen nog te zien boven het dak van de berging die later voor de 
zuiderzijbeuk werd opgetrokken. Te oordelen aan het noordelijk gevelstuk was 
de westgevel opgetrokken met stenen van uiteenlopend formaat en soort. Tot 
een· hoogte van ca. 3,00 m. bestaat het metselwerk uit onregelmatige stukken 
zand- en ijzersteen, waaronder enkele grote blokken van dit laatste soort. 
Hogerop lopen de formaten nog sterk uiteen maar is het metselwerk regel
matiger; men treft hier naast genoemde soorten ook kleine blokjes kalksteen 
of Romeinse parementsteen aan. Vanaf ca. 6,00 m. hoogte wordt over een zestal 
lagen uitsluitend ijzersteen in grote blokken verwerkt. Het bovenste gedeelte 
van het gevelstuk helde vroeger gewoon af maar werd nadien met terug
sprongen hermetseld. Dit gebeurde naar het voorbeeld van het boven het zuide
lijk zijbeuksdak uitstekend muurstuk, waar reeds vroeger de helling in de vorm 
van twee met afzaten afgedekte terugsprongen in de vorm van een torensteun
beer werd hernomen. 
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14. Velzeke, Sint-Martinus, plattegronden: A- Eerste romeranse kerk (Xlde eeuw): zaal
kerk met rechtgesloten koor. B - Twee'de romaanse kerk (XII de eeuw) : versmalde zaal
kerk met kwadratisch presbyterium en halfronde koorabsis. In beide gevallen zijn de 
dikte van de beuksmuren (noord, zuid en west) en de dagwijdte van de westingang 
hypothetisch. 

0 
D 

® 

•• •• 
15. Velzeke, Sint-Martinus, restitutie van het koor van de eerste (A) en tweede (B) 
romaanse kerk. De hoogte van de beuk is hypothetisch. 
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In het noordelijk gevelstuk is een gedeelte van een opgevulde rondboog 
bewaard die voor het grootste deel achter de aangebouwde toren schuilgaat. 
De vroegere opening schijnt niet veel meer te zijn geweest dan een halfronde 
(veeleer elliptische) boog op korte rechtstanden. De boogstenen zijn van 
verschillend formaat en soort en alleen de bovenste zijn volgens de gewone 
voegrichting gemetseld. Van aanzet tot top mat de opening amper 1,05-1,10 m. 
Voor zover nog te oordelen bedroeg de oorspronkelijke breedte ca. 0,80 m. 

Een opgraving in de hoek tussen de noordelijke torenmuur en het gedeelte 
van de oude westgevel bracht vijf treden aan het licht. Deze waren gebouwd 
met onregelmatige stukken zandsteen in gele mortel en schijnen tegen de 
voormalige gevel te zijn gezet, tezelfdertijd of kort na de bouw ervan. 
Vermoedelijk betrof het hier een versterking van de fundering 55

• 

De opgravingen legden in het verlengde van de oostmuur der noorderzij
beuk een fundering bloot die op ca. 4,00 m. van de langsmuur der voormalige 
tweede romaanse beuk haaks in westelijke richting omboog. De fundering was 
gebouwd tegen het uitgebroken deel van de fundering van de eerste romaanse 
beuksmuur en bestond uit onregelmatige stukken zand- en ijzersteen, gezet in 
gele mortel, harder dan die van de tweede romaanse beuksmuur. De beuksmuur 
en deze fundering schijnen bijgevolg op verschillende tijdstippen te zijn 
gebouwd. De breedte der fundering bedroeg onderaan ca. 1,10 en 1,30 m. 
respectievelijk voor het gedeelte haaks op de zijbeuk en het deel parallel 
aan deze. Hogerop liep de breedte terug tot 0,75-0,80 m. Dit gedeelte schijnt 
later te zijn gebouwd, en bestaat onderaan uit hetzelfde materiaal, bovenaan 
echter uit tamelijk zorgvuldig gezaagde zandsteen. 

Verder naar het westen toe werd tegen de zijbeuk een vierkant van ca. 
3,00 X 3,30 m. uitgegraven. Hier stelde men het bestaan vast van een gelijk
aardige fundering, voortzetting van de voorgaande. Het brede onderste gedeel
te ontbrak evenwel en het parement bestond uit min of meer rechthoekig 
gekapte blokken gele zandsteen met ertussen wat grijze zandsteen en stukken 
Romeinse pannen. De breedte bedroeg 0,80 m. en de mortel was dezelfde 
(gele zandige mortel) 56

• Deze fundering behoorde tot de dwarsbeuk van de 
gotische verbouwing en het verschil in materiaal met de brede fundering bij 
de hoek wijst op een afzonderlijke aanleg van deze laatste. De afstand van de 
muur tot de beuk ( 4,00 m. binnenwerks) lijkt te gering voor een romaanse 
kruisbeuk, waarvan men de armen even breed als de beuk mag verondersteLlen 57

• 

De breedte zou evenwel op weinig na kunnen voldoen aan de gewone verhou
dingen bij driebeukige kerken. Mogelijk lag het in de bedoeling de nieuwe 
romaanse beuk met zijbeuken te vergroten en bleef dit opzet om ons onbe
kende redenen beperkt tot de aanzet van een stuk fundering ten noordoosten 

55 De treden lagen op -109, -121, -136, -151, -157 (N.D.O., dossier Velzeke). 
56 N.D.O., dossier Velzeke. 
57 Zie noot 24. 
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van de beuk. Hoe ook, de gegevens zijn te schaars om tot het bestaan van een 
driebeukige romaanse kerk te laten besluiten 58

• 

Hoe heeft de nieuwe romaanse benedenkerk er uitgezien? De beuk was 
ca. 25,40 m. lang bij 12,00 m. breed. De breedte van de oostmuur werd bepaald 
door de muurdikte bij de triomfboog die vermoedelijk nog tot de vroegere 
constructie behoorde ( 1,10 m.). De dikte van de langsmuren is niet meer 
gekend; vermoedelijk bedroeg ze om en bij 1,00 m. De westgevel blijkt betrek
kelijk dun te zijn gehouden (0,7 5-0,80 m.). 

Voor de wedersamenstelling van het uitzicht van de westgevel beschikt men 
slechts over het vensterfragment in het noordelijk gevelstuk, waarvan de ver
houdingen ongewoon waren (0,80 m. breed bij 1,10 m. hoog). Gezien de 
geringe hoogte, gemeten vanaf de grond (nog geen 2,00 m.), moet dit venster 
het portaal hebben geflankeerd. We hadden niet de gelegenheid het gevelstuk 
aan de zuidkant op sporen van een gelijkaardige muurdoorbreking te onder
zoeken. Gezien de afstand tussen het venstertje en het portaal is het niet 
onmogelijk dat dit laatste te weerszijden door twee van zulke openingen werd 
geflankeerd. De bouw van de westtoren deed het grootste gedeelte van de 
westgevel verdwijnen. Uit de aanwezigheid van verschillende steenformaten 
en -soorten bij het noordelijk gevelstuk blijkt dat de westgevel nadien herhaal
delijk werd hersteld. We willen ons ver houden van elke poging tot weder
samenstelling van de gevel. De uiterst geringe aanwijzingen volstaan zelfs 
niet om naar analogie met gekende romaanse gevelvoorbeelden een restitutie 
te rechtvaardigen. Dezelfde opmerking geldt voor het uitzicht van de langs
muren. 

Wat gold voor de hoogte van de eerste romaanse beuk geldt ook hier: we 
beschikken over geen duidelijke aanwijzingen. Er mag niet zonder meer 
worden aangenomen dat de helling die vroeger het noordelijk gevelstuk 
beëindigde de oorspronkelijke hoogte van deromaansebeuk aangaf. De sporen 
van een oude dakhelling op de oostmuur van de toren geven de daklijn aan 
van de beuk in de gotische periode. 

In opstand vertoonde de verbouwderomaansekerk vermoedelijk het gewone 
drietrappige silhouet door middel van een van west naar oost afnemende 
dakhoogte. De oorspronkelijke dakhelling moet de 45° niet hebben over
schreden. Met uitzondering van de absis was de kerkruimte vlak afgedekt. 

Tijdstip en reden van de verbouwing der eerste romaanse kerk zijn ons niet 
bekend. Mogelijk was een verwoesting de aanleiding tot de bouw van een 
nieuwe beuk. Misschien was het koor reeds voor de verwoesting met een absis 
vergroot. 

Grosso modo kan de verbouwing in de 12de eeuw worden gesitueerd. 

r.s In 1943 werd door A.L.J. van de Walle aan beide zijden van de kerk gegraven. Het betrof hier 
echter alleen een vluchtig onderzoek naar het bestaan van een dwarsbeuk bij het gotisch gebouw. 



48 H.J.A. VAN DEN BOSSCHE 

ZUSAMMENFASSUNG 

DER ROMANISCHE BAU DER ST.-MARTINSI-KIRCHE ZU VELZEKE 

Eine Kirche zu Velzeke wurde zum erstenmal während der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts 
erwähnt. V on diesem vorromanischen Bau ist nichts übriggeblieben, denn er wurde bis 
auf seine Grondlagen abgerissen, nachdem er im Laufe des 2. Viertels des 11. Jahrhun
derts zerstört worden war. 

Eine ganz neue Kirche wurde nach der Mitte desselben Jahrhunderts errichtet. Es 
war eine querschifflose Saalkirche mit schmalem quadratischem Chor. Im Laufe des 12 . 
Jahrhunderts wurde dieser Chor mit einer halbkreisförmigen Apsis vergrossert. Dann 
wurde auch das Schift durch ein neues, dennoch schmaleres ersetzt. Man weiss nicht, 
aus welchen Gründen letzteres geschah. 

Aus den Ausgrabungen erwies sich eine mögliche Absicht, die zweite romanische 
Kirche zu einer dreischiffigen Basilika zu vergrössem. Dieses Werk wurde aber einst
weilen nicht zur Ausführung gebracht (dies geschah erst in der gotisch en Zeit) : die 
romanische Kirche blieb also auf einen einzelschiffigen Raum beschränkt. Dieser, der 
quadratische Chor und die Apsis waren durch Mauerzungen und Triumphbogen vonein
ander getrennt. 

Was man heute noch als zum zweiten romanischen Bau gehörig nachweisen kann, 
sind die Apsis und weiter nur einige Reste der Ostmauer und Fassade der Saalkirche. 
Der quadratische Chor hingegen gehört im ganzen noch dem ersten Bau zu. 



W.P. Dezutter 

DE VOORMALIGE ST.-NICOLAASKERK VAN HANNEKENSWERVE 
(ZEELAND) 

INLEIDING 

Ongeveer ter hoogte van Draaibrug (tussen Sluis en Aardenburg) stootte men 
in 1964 bij het leggen van een waterleidingsbuis op oud muurwerk. Na overleg 
met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort 
werd door de archeoloog J. van Hinte uit St.-Kruis-Aardenburg een proef
onderzoek ingesteld. 

Aan de hand van historische gegevens kon inmiddels worden nagegaan 
dat de funderingen waren toe te schrijven aan de kerk van het verdronken 
dorp Hannekenswerve (Afb. 1). De fundering van de kerk lag grotendeels 
onder een dijk die in 1701 daar werd aangelegd 1

. De dijk, die daar nog steeds 
ligt, heeft geen waterkerende betekenis meer. 

In juli 1964 werd de opgraving van de kerkfundering op grotere schaal ·door 
de R.O.B. ter hand genomen. De opgraving werd beëindigd op 24 december 
1964. In 1965 verscheen het opgravingsverslag door J. van Hinte 2 , gevolgd 
door enige aanvuBende beschouwingen, o.a. over de beschitlderde grafkellders 
en grafzerken, van de hand van schrijver dezes 3

• 

HET VERDRONKEN DORP HANNEKENSWERVE 

De vindplaats situeert zich in het huidige West-Zeeuws-Vlaanderen 
(Afb. 2) in Nederland, provincie Zeeland. West-Zeeuws-Vlaanderen behoor
de tot het oostelijke gedeelte van de kasseirij van het Brugse Vrije, het zgn. 
Oostvrije. Het ressorteerde onder het Bisdom Doornik, sinds 1559 bisdom 
Brugge. Het Oost-Vrije omvatte het gebied ten oosten van het Zwin en ten 
westen van de Westerschelde, namelijk de Ambachten Oostburg, Aa11denburg, 
IJzendijke en Moerkerke. In 1604 werd West-Zeeuws-Vlaanderen door Prins 
Maurits op de Spanjaarden veroverd en werd het Generaliteitsland. Geregeld 
bij de vrede van 1648 heette het Staatsvlaanderen en werd definitief NooJ1d
Nederlands gebied. Bij wet van 9 Vendémiaire an IV (1.10.1795) werd •Staats
Vlaanderen bij Frankrijk geannexeerd. De tijd van de Bataafse Republiek 

1 J.A. Trimpe Burger, Hann ekenswerve, Nieuwsbulletin van de Kon. Nederlandse Oudheidkundige 
Bond, 1964, VIII, kol. 227·8. 
2 ]. van Hinte, D e opgraving Ie Hannekenswerve, Jaarboek van de Heemkundige Kring West 
Z eeuwsch-Vlaanderen, 1963-1964, pp. 44-79. 
3 W.P. Dezutter, Enige biizonderheden betreffende de opgravingen in de St.-Nirolaaskerk van 
Hann ekenswerve, Jb . H eemk. kr. West-Zvl., 1969-1970, pp. 138-61. 
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werd hier overgesbgen. Krachtens de wet van 20 juli 1814 werd Zeeuws
Vlaanderen bij de provincie Zeeland gevoegd 4

• 

In 1169 wordt Hannekenswerve voor het eerst vernoemd: Walter, bisschop 
van Doornik, hecht dan zijn goedkeuring aan de overeenkomst tussen de gees
telijke van de kerk van Rodenburg (Rodenborch = Aardenburg) en de kape
laan van de kapel te Hannekenswerve over het verrichten van diensten in dit 
gebouw 5

• Vóór 1226 wordt de naam Hannekenswerve geschreven als Hane
kingwerve (1169) en Hankinwerve, Bankinwerf (1187). Dr. M. Gysseling 
verklaart de naam uit het Germaans Hanikinga "van de lieden van Haniko" 
+ hwerba m.n. = "kunstmatige heuvel in het zeekleigebied" 6

• 

Van de zes terpen (werven) in ·deze streek is inderdaad Hannekenswerve 
als enige tot een dorp uitgegroeid. Tengevolge van de Duinkerke III B trans
gressie was het noodzakelijk om terpen of "moten" op te werpen 7

• In Zeeland 
werden dergelijke vliedbergen reeds aan een grondig archeologisch onderzoek 
onderworpen 8

, hoewel deze kunstmatig opgeworpen heuvels in geheel 
West-Europa voorkomen 9

• 

In België werd slechts een eerste begin gemaakt met het systematisch onder
zoek van deze kulrumlandschappelijk belangrijke middeleeuwse woon
kernen 10

• Omstreeks 1400 begon Hannekenswerve (ook wel Hanekenswerve, 
Heinkeswerve, Heinkiwerve, Heinkewerve 11

, Hanekinswerve) bedreigd gebied 
te worden. In de 14•de eeuw bezat de rijke Brugse patriciër Bouden de Vos 
(schepen van Brugge in 1358 en 1362) twee lenen op Hannekenswerve: één 
van 55 en één van 30 gemeten. In 1365 wist hij nogmaals 3 gemeten te ver
werven voor zijn zoon Loclewijk 12

• Begin 15de eeuw braken echter slechte 
tijden aan voor de investeerders. De weerstand van de dijken in de buurt 
werd steeds minder door het zgn. "darinc delven" (turf steken) . In de kerken 

4 Vlg. W .P. Dezutter, Z eeuwseh-Viaanderen en zijn molenhezit, Biekorf, 1974, III-IV, pp. 109·13. 
s A. van Lokeren, Charters et documents de l'ahbaye de Saint Pierre à Gand, I, Gent, 1868, p. 49. 
6 M. Gysseling, Topon)·misch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk 
en W est-Duitsland (vóór 1226) , 1960, I, pp. 445-6. 
7 N. Pannier, De datering van de D lil B transgressie en het dijksysteem ten Noorden van Brugge, 
Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1970, p. 116 
(alwaar melding van doorbraken in de Evendijk in 1134); zie voor West-Zvl. vooral J. van Hinte, 
Historische geografie en geologie (in Z vl .), Westerheem, 1971, nr. 2, pp. 103·10. 
s J. Trimpe Burger, Onderzoekingen in Vluchtbergen, Zeeland, Berichten van de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1957·1958, pp. 114-57; Working-paper van het symposion 
De Vliedhergen in het kustgebied van Vlaanderen, Z eel,md en Zuid-Holland. Universiteit van 
Amsterdam, 1968, 65 p .; vgl. R.H.J. Klok, Planologi.rche aspecten van de archeologie, Zeeuws 
Tijdschrift, 1968, nr. 6, pp. 201-8. 
9 M. de Bouard, La Motte, In L'archéologie du village Médiét•al, Leuven-Gent, 1967, pp. 35-55. 
1 0 A. Verhoeve en L. Daels, Cirwlaire t•ormen in Binnen-V!aanderen ten W esten van de Schelde, 
Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedeni.r, Publicatie 18, Gent-Leuven, 1970, p . 9; A. Ver
hulst, Historica/ Introduction, In I. Scollar, F. Verhaeghe en A. Gautier, A. Medieval site (14th 
Century) at Lampernisse. (West Flanders, Belgium) , Dissertationes Archaeologicae Gandenses, 
XIII, Brugge, 1970, pp. 7-9. 
u Vgl. de kaart van P. Kaerius, "Germania Inferior", Amsterdam, 1617. Museum Plantin-Moretus, 
Antwerpen . 
12 J. Sabbe, Het ontstaan t•an het Leenhof 's Heer Boudewijnshurg en de Bmgse poortersfamilie 
De Vos, Handelingen van de " Société d'Emulation" Br:tgge, CV, 1968, pp. 212-7. 
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1. Zo kwamen de resten van de kerk van Hannekenswerve tevoor
schijn van onder de dijk . Toestand december 1964. 
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2. Situatiekaartje van W est-Zeeuws-VIaanderen. Aardenburg, St.-Anna ter Muiden, 
Hannekenswerve en Sluis worden hier aangeduid als vindplaatsen van beschilderde 
grafkelders . 
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van Aardenburg en Hannekenswerve werd daar op gewezen. In norverober 
1421 braken de dijken door en overstroomde het water het land rond Hanne
kenswerve. De verzamelde oogst ging verloren. Grote herstelwerken werden 
uitgevoerd in 1426. In 1436 werd Hannekenswerve tesamen met Hei'le in 
brand gestoken, door de Sluizenaars. In 1456 werden opnieuw zwakke plaatsen 
in de dijken geconstateerd en bij vloed sloeg het water landinwaarts. In 1477 
was er opnieuw een grote overstroming. Omstreeks 1500 wordt Hannekens
werve nog genoemd in verband met een ruzie met Sluis over de vishandel. 
Vanouds kochten Brussel, Mechelen, Aalst en Gent hun vis te Coxijde gelegen 
vlakbij Hannekenswerve. De landsheer wenste namelijk de vishandel te 
verplaatsen naar Sluis. In 1519-20 werden de dijken weer hersteld 13

• 

In 15 72 werd Hannekenswerve geplunderd door de Geuzen en werd aan 
Christiaen Huus F. Christiaens, de laatste pastoor van Hannekenswerve attesta
tie verleend 14

• Tijdens de Hervorming waren te Hannekenswerve GuiHaume 
Smidten Daniël Wante predikanten, resp. in 1580 en 1581 1 5

• In 1583 werden 
de dijken doorgestoken door de Sluizenaars. Het gebied bleef onder water 
staan totdat de hertog van Parma Sluis in 1587 innam. In 1604 breidde 
Maurits de inundaties uit na zijn verovering van Sluis 16

, dat hierdoor aan 
Noord-Nederland kwam. Rond 1660 is Hannekenswerve totaal verdwenen. 
Een tekst uit 1666 spreekt al over " ... de plaetse daer voorheen Havekenswerve 
placht te staen" 17

. Na die datum wordt Hannekenswerve nog wel vermeld in 
verband met landerijen en erfeniskwesties, maar het is duidelijk dat men 
spreekt over een verdwenen dorp. 

HET KERKGEBOUW 

A. De romaanse bouwkunst in West-Zeeuws-Vlaanderen 

Tijdens de opgravingen bleek al vlug dat men de funderingen had terug
gevonden van een romaanse kruiskerk, opgetrokken uit Paniseliaanse kiezel
zandsteen. Dit natuurlijk bouwmateriaal! dagzoomt in de streek Beernem
Torhout. Doordat er in Zeeuws-Vlaanderen buiten de koorfundering van de 
St.-Baafskerk te Aardenburg geen andere romaanse kerken of overblijfselen 
bekend zijn, moet de kerkopgraving van Hannekenswerve van bijzondere 
betekenis worden geacht. De kerk was aan St.-Nicolaas gewijd en behoorde tot 

1 3 Zie voor de geschiedenis van Hannekenswerve M.K.E. Gottschalk, Historische Geografie va11 
Westeliik Zeeuwseh-Viaanderen tol de St.-Eiisabethsvloed van 1404, Diss. Utrecht, Assen, 1955, 
pp. 5, 28, 37, 43, 55, 69, 79, 121-3, 138-9; M.F. Lantsheer en F. Nagtglas, Z elandia Illustrata, 
Middelburg, 2de afl., XII, p. 475; M. van Empel en H. Pieters, Zeeland door de eeuwen heen, 
I, Middelburg, 1935, p. 134. 
14 Zie J .H. van Dale, in Biidragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis inzonderheid van 
Zeeuwsch-Vlaanderen, III, Middelburg, 1858, p. 301. 
1 5 H .Q. Janssen, D e kerk.hervorming in Vlaanderen, I, Arnhem, 1868, pp. 231, 235. 
16 J. de Hullu, De verovering van het Land van Cadzand onder het beleid van Prins Maurits van 
Oran;e, Breskens, 1904, pp. 39 e.v. (met betrekking tot Hannekenswerve zie p. 60). 
17 G.P. Roos, Beknopt geschied- en aardriikskundig Woordenboek van Zeeuwsch-VIaanderens 
W esteliik deel, Oostburg, 187 4, p. 64. 
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het dekenaat Aardenburg 18
• Het was een stichting van de voormalige 

Mariakerk 1te Aardenburg. 
Bij VAN LoKEREN (o.c.) lezen wij in de brief van 1169: Presbiteri majoris 

Ecclesie de Rodenburc cum eorum parochia nimis ampla et diffusa esse videtur 
ad vitandum laborem proprium et tollendurn hominum nascentium atque 
morientium periculum cum presbitera capelle de Heinekingwerve convenerunt 
ut eis ille in officio sacerdotali subvenerit", enz. De "majoris Ecclesie de 
Rodenburc" dienen wij hier op te vatten als de grootste kerk van Aardenburg, 
in de zin van voornaamste en aanzienlijkste. Dit was in die tijd zonder twijfel 
de Onze-Lieve-Vrouwe- of Mariakerk. "CapeHe de Heinekingwerve" heeft hier 
de betekenis van een bidplaats van mindere rang die voorlopig nog geen 
parochiekerk was 19

• Laten we hier even onze aandacht vestigen op de kerk
bouw te Aardenburg. Wij kunnen daar de aanvang van de kerkbouw in het 
a'lgemeen laten plaatsvinden in de 1 Ode eeuw 20

• 

De Mariakerk was de oudste parochiekerk van Aardenburg. Deze kerk moet 
zeer rijk geweest zijn en werd druk bezocht door koningen en prinsen en 
stromen pelgrims om reden van het wonderdoend Mariabeeld, de zgn. Onze
Lieve-Vrouw-met-de-Inktpot 21

• De Mariakerk schijnt een dubbelgetorende 
voorgevel te hebben gehad, zoals de St.-Walburgis te Veurne, de 0.-L.-Vrouwe
kerk te Kortrijk en St.-Jacobs te Gent 22

• Bij de inname van Aardenburg door 
Prins Mauri:ts in 1604 kwam de kerk buiten de nieuwe omwalling te liggen. 
De kerk was reeds sterk vervatllen en werd in 1623 afgebroken 23

• 

De plaats waar deze monumentale kerk heeft gestaan kan nog vrij nauw
keurig gesitueerd worden 24

• In een ommeloper uit de eerste helft van de 
16de eeuw komen onderstaande opgaven van geestelijke goederen voor te 
Aardenburg: 0.-L.-Vrouwekerk 491 gemeten, 165 roeden en voor haar "capel-

1 8 Vóór de oprichting van de nieuwe bisdommen in 1559 maakte het Archidiakonaat Brugge deel 
uit van de drie aartsdekenijen van het Bisdom Doornik (voorheen Noyon-Doornik). Het archidiako
naat van Brugge was verdeeld in drie dekenaten: Brugge, Oudenburg en Aardenburg. Sluis en 
Hannekenswerve behoorden destijds tot het dekenaat Aardenburg. Van 1794 tot 1814 behoorde het 
dekenaat tot het Bisdom Gent. Sedert 1848: Bisdom Breda. Vgl. M. English, De dekenaten in 't 
bisdom Brugge, Handelingen van de "Société d'Emulation", XCI, 1954, pp. 5-9; St. d"Ydewalle, 
De decanale indeling van het Bisdom Brugge in 1839, Ibidem, CVI, 1969, pp. 140-71, zie vooral 
pp. 140-5 . 
19 Vgl. P . Declerck, De middeleeuwse kapelanij in het Bisdom Doornik, in Album Antoon Viaene, 
Brugge, 1970, p. 134. 
2o Zie voor de stichting van de St.-Baafskerk en de Mariakerk D. de Vries, T.he early history of 
Aardenburg to 1200, Berichten Rijksdienst voor het Oudheidkrmdig Bodemonderzoek, jg. 18, 1968, 
hfst. V, The Faunding of the Churches, pp. 237-41. 
21 J.A.F. Kronenburg, Onze Lieve Vrouw van Aardenburg in Maria' s Heerlijkheid in Nederland, 
VI, Amsterdam, 1909, pp. 68-87. 
2 2 Zie St. Leurs, red., Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, I, Antwerpen, 1946, p . 127. 
23 K.L. Reepmaker, Bijdrage tot de geschiedenis van de Aardenburgsche Onze Lieve Vrouwe- of 
Mariakerk, Oostburg, 1927; D. Verstraete, D e kerk van Ede vervangt de Mariakerk van Aardenburg, 
Biekorf, 1963, nr. 1, pp. 10-4; J.H. van Dale, Slooping der Mariakerk en herstelling der Sint
Bavokerk te Aardenburg in 1625 en 1626 in Bijdragen, I, 1856, pp. 166-70. 
u In 1965 werd tijdens archeologische opgravingen het kerkhof aangesneden. Zie J.A. Trimpe 
Burger, Korte vondstberichten uit Aardenburg, II, Berichten R.O .B., jg. 14-5, 1965-1966, p. 212 . 
In 1973 en 1974 werd oud muurwerk van de kerk aangesneden tijdens de opgravingen o.l.v. ir. 
]. Trimpe Burger. 
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rijen" 121 gemeten en 140 roeden. In deommeloper komen verder nog volgen
de opgaven voor 25

: 

Havekenswerve kerk 
Curatus 
Custos 
Dis 
H. Geest 
St.-Nicolaasgi<lde 

7 gemeten, 
0 gemeten, 
0 gemeten, 
3 gemeten, 
3 gemeten, 

19 gemeten, 

024 roeden 
240 roeden 
145 roeden 
121 roeden 
067 roeden 
183 roeden 

De kerk van Hannekenswerve was gewijd aan de H. Nicolaas. Uit de omme
loper vernemen we tevens het bestaan van een St.-Nicolaasgi<lde. Vestigen we 
ten slotte nog de aandacht op het feit dat zich in de Mariakerk van Aardenburg 
een St.-Nicolaasa'ltaar bevond 26

• 

Om de romaansebouwkunst in West-Zeeuws-Vlaanderen in zijn algemeen
heid aan de orde te kunnen steNen dienen wij hier nog even aandacht te 
schenken aan de St.-Baafskerk. Deze kerk 27 besloeg oorspronkelijk niet meer 
dan het huidige transept met een schip en een romaans klavervormig koor. 
Deze romaanse koorfundering werd bij het archeologisch onderzoek tijdens 
de restauratieperiode teruggevoaden 28

• 

Dr. L. Devliegher heeft zeer recent gewezen op het belang va:n deze ramaan
se koorpartij. In zijn besluit ten aanzien van het Iaat-romaans koor van de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk merkt hij op: "Het grondplan van het 
Iaatromaanse koor schijnt sterk beïnvloed te zijn geweest door de koorpartij 
van St.-Quentin te Doornik, die omstreeks 1200 aangevangen, wellicht zelf 
een voorloper had in de 12de-eeuwse klaverbladvormige koorpartij van de 
Sint-Bavokerk te Aardenburg" 29

• Het Aardenburgse bouwwerk was geheel 
gebouwd in Doornikse steen en tufsteen. Dit romaans kerkgebouw werd 
hoogstwaarschijnlijk in 1202 verwoest door de Rijsselaars. De bouw van het 
huidige transept werd aangevangen in het tweede decennium van de 13de 
eeuw. Waardoor de bouw onderbroken werd is niet bekend. Gedurende het 
tweede kwart van de 13de eeuw werd het schip vergroot en het dwarspand 
voltooid. Het vroeg-gotische polygonale koor en het dwarspand moeten in 
dezelfde tijd begonnen zijn. De fundamenten hiervan zijn in verband gemet-

25 Volgens G.P. Roos in H.Q. Janssen en J .H . van Dale (red.), Bijdragen . . . , o.c., V, 1863, p. 199. 
26 G.A. Vorsteman van Oyen, Het archief van Aardenburg, Middelburg, 1889, pp. 70-1. 
27 L. Devliegher, D e Sint-Bavokerk te Aardenburg, Bulletin K .N.O.B., jg. 9, 1956, III, kol. 197-216; 
Idem, Enkele aantekeningen over de Scheldegotiek, Ibidem, jg. 17, 1964, III, kol. 175-186; ]. van 
Hinte, Duizend jaar Sint-Baafs Aardenburg, Aardenburg, 1969, pp. 3-12 (tweede gewijzigde druk 
1974); H .J.A. van den Bossche, De plaats van de Sint-Bamkerk te Aardenburg in de ontwikkeling 
van de Scheldegotiek, Mededelingen van het Kon . Z eeuwsch GenootJehap der WetensCJhappen, 1971 , 
pp. 22-36. 
28 J.G.N. Renaud, Onderzoekingen in de Sint-Bavo te Aardenburg, Bulletin K.N.O.B., 1956, III, 
kol. 189-96. 
29 L. Devliegher, D e Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk, Kunstpatrimonium t•an West-Vlaanderen, 
VI, Tielt-Utrecht, 1973, p. 48. 
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seld. Voor het bouwen van het triforium werd de binnenmuur van het transept 
versterkt door drie spitsbogen op zuiltjes. Dit triforium is nog rondbogig even
als de 13de-eeuwse triforia in de 0.-L.-Vrouwkerk te Brugge, de St.-Maar
tenskerk te Ieper en het geheel bakstenen triforium in de 0.-L.-Vr.-kerk te 
Lissewege. Dit gedeelte van de kerk vormt een goed voorbeeld van de zgn. 
Schelde gotiek. 

De sluitgevels van het dwarspand bestaan beneden uit grijsgroene veldsteen, 
de Paniseliaanse kiezelsteen, waaruit eveneens de kerk van Hannekenswerve 
werd opgetrokken. De Vlaamse kusthallenkerk van St.-Baafs te Aardenburg 
werd vermoedeliijk tussen 1350 en 1383 gebouwd 30

• Hierdoor verloor de 
Ude-eeuwse kruisbasiliek haar koor met zijkapellen. In de 14de eeuw had de 
kerk dus haar huidige uitgestrektheid gekregen. 

Hiermee kunnen we dit bondig overzicht over de romaanse en gotische 
bouwkunst in West-Zvl. besluiten hoewel daar direkt dient aan toegevoegd 
te worden dat veel andere belangrijke monumenten verloren gingen 31

• Dit 
geldt niet a'lileen voor de kerkelijke maar evenzeer voor de burgerlijke bouw
kunst. 

B. Hannekenswerve 

De kerk had arls grondplan een driebeukig schip, van vier traveeën, een 
transept en een vlak afgesloten koor. Op de hierbij afgebeelde plattegrond 
(Afb. 3) kan men ·duidelijk zien welke gedeelten van de kerk konden opge
graven worden. De streepjeslijnen geven de gedeelten aan die niet ontgraven 
zijn. De straatweg dwars over de zijbeuken en middenschip van de kerk belette 
dat dit gedeelte van de kerk werd bllootgelegd. Ook in de toegangsweg naar 
het huis van J. de Bruyne kon niet gegraven worden, evenmin a'ls onder het 
huis. Wel is gegraven, zoa~ls de tekening 'laat zien, in de tuin tot vlak bij het 
woonhuis. De nummering van de ingetekende graven correspondeert met die 
van de destijds door ons opgestelde vondstencata!logus ~2 • Over de opstand van 
het gebouw is weinig bekend. Boven de viering bevond zich waarschijnlijk een 
octogonale mirddentoren. 

Een cartografisch document dat ons ·daarover enigszins kan inlichten vormt 
het bewaard gebleven fragment van de kaart van het Brugse Vrije, tussen 1562 
en 1571, geschaderd door P. Pourbus en thans bewaard in het Brangwyn
museum te Brugge 33

• Daarop zien we een minuscuul octogonaal torentje 

so In 1383 werd de stad Aardenburg door de Gentenaar Frans Ackerman "met zijne drie duysend 
vreimde saulden.iers" tot tweemaal toe uitgemoord en verbrand. Van deze ramp heeft Aardenburg 
zich nooit meer kunnen herstellen. 
31 Zie daarvoor C.A. van Swigchem, 200 jaar monumenten van bouwkunst in Zeeland. Wat ver
dween en wat behouden bleef, in Archief, mededelingen van het Zeeuwsch Genootse>hap der Weten
schappen, 1969, pp. 36-71. 
32 W.P. Dezutter, Beschilderde middeleeuwse grafkdders in Zeeuwsch-Vlaanderen, Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling R.U.G., 1970, pp. 207-35 . 
33 Vgl. L. Devliegher, De Zwinstreek. Kututpatrimonium van West-Vlaanderen, IV, Tielt·Utrecht, 
1970, p. 12 en afb. 1. Van groot belang voor West-Zvl. is de Kaart van het eiland Kadzand door 
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3. Plattegrond van de St.-Nico/aaskerk van Hannekens
werve in West-ZVL. 

afgebeeld staan. We kunnen hier moeilijk spreken van een echte ikonogra
fische bron. Een betere grafische bron vormt voor ons een minder bekende 
16de-eeuwse kaart in vogelvlluchtperspectief, geschi,lderd in olieverftechniek 
door een onbekende meester. Dit document bevindt zich eveneens in het 
Brangwynmuseum te Brugge 34

• Een dètaiHoto (Afb. 4) toont ons het kerkje 
met het bijschrift "henki-Werve". Aan de zuidzij,de van de kerk zien we hier 
een klein gebouwtje geschilderd. Tijdens de opgravingen werden er inderdaad 
aanwijzingen gevonden dat er aan de zuidkant van het transept nog een late 

Pieter Pourbus, ca. 1578, Stadsarchief Brugge; zie M.K.E. Gottschalck, o.c. , IJ, Assen, 1958, pp. 
176·7; A. Schouteet, Catalogus van Kaarten en plannen, Stadsarchief Brugge, 1972, nr. 12, pp. 11-12 
en pl. 1. 
3< Momenteel in reserve wegens verbouwingswerkzaamheden. 



DE VOORMALIGE ST.-NICOLAASKERK VAN HANNEKENSWERVE 

4. De kerk van Hannekenswerve, detaii 
van een 16de-eeuwse kaart. 

Brangwynmuseum, Brugge. 
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aanbouw is geweest 35
• Deze grafische bron ·lijkt bijgevolg betrouwbaar te zijn. 

Ook met betrekking tot het uitzicht van de toren worden we hier beter 
ingelicht. 

In de ioop van de 13de eeuw werd de oostpartij uitgebreid te beginnen met 
een verlenging van het koor in de vorm van een vierkante recht afgesloten 
travee, zowat van dezelfde afmetingen als de oude. Bovendien werden beide 
kruisarmen naar het oosten uitgebreid met een rechthoekige zijkapel waarvan 
de vlakke sluitmuur voorbij de rooilijn van de oude koorsluiting reikte. De 
zijmuren van deze kapellen liepen in het verlengde van de transeptgevels. Het 
geheel van deze 13de-eeuwse uitbreiding werd opgetrokken in baksteen. 
Middenkoor en zijkapellen, alle ongeveer even breed, stonden niet met elkaar 
in verbinding. 

In de eerste helft van de 14de eeuw (en mogelijks reeds vroeger) bezat 
Hannekenswerve een steenbakkerij en een molen. Het register nr. 26 van het 
archief van 0.-L.-Vr. ter Potterie te Brugge, een ommeloper van de landen 
en renten uit de eerste helft van de 14de eeuw, leert ons dat het hospitaai 
een jaarlijkse rente trok uit drie percelen: 
fol. 9: 
- 1/2 gemet "aan de westzide over die vere in Hanneki:ns dorp" 
- 2 gemeten 252 roeden "in Hannekenswerve neffens der teghelrie" 

3 5 ]. van Hinte, HannekensU'erve, 1964-1965, pp. 55·6. 
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- 2 gemeten "in Hannekinswerve zuutwest van de keerke neffens der muelne 
of westhalf" 36

• 

Wij durven vooropstellen dat de teghelrie aanvankelijk werd geëxploiteerd in 
funktie van de kerkbouw. De door H. Rooseos en J. Mertens opgegraven 
ceramiekovens in het kloosterpand te Ronse hebben waarschijnlijk eveneens 
gediend voor het bakken van bouwmateriaal 37

• 

We zagen reeds dat in 1169 een kapelaan verbonden was aan de kapel van 
Hannekenswerve. De bouw van deze kapel was toen zeker voltooid vermits zij 
gebruikt werd voor de eredienst. Van dit oudere cultusgebouw werden tijdens 
de opgravingen in 1964 geen al te duidelijke sporen teruggevonden 38

• Wij 
vermoeden dat het restant muur van Paniseliaanse kiezelsteen, dat in ·de viering 
werd teruggevonden, de westmuur en sluitmuur is geweest van een oorspron
kelijk eenbeukig heiligdom. 

Deze ruimte besloeg dan oorspronkelijk niet meer dan de rechthoekige 
ruimte van het romaanse koor en de viering. De transeptarmen en het drie
beukig schip kunnen dan later aangebouwd zijn. De kapel kan ook zijn opge
trokken uit tufsteen, de vele brokken tufsteen in de fundering van de kruiskerk 
wijzen wel enigszins in die richting. De tufsteen werd tijdens de vroege middel
eeuwen vanuit het Zevengebergte en de Eifel, over Andernach en Brohl, 
voornamelijk getransporteerd naar Gelderland, het Sticht, Overijssel enz., maar 
ook wel tot in Gent. Na 1200 werd er echter nog zelden tufsteen uit de Eifel 
aangevoerd en zeker niet om er hele gebouwen van op te trekken 39

• De tuf
steen van Hannekenswerve is welilicht herbruikt slopingsmateriaail afkomstig 
van Aardenburgse Romeinse gebouwen. Zelfs in de late middeleeuwen werden 
nog Romeinse gebouwen als steengroeven gebruikt. Een monnik van de Sint
Pietersabdij te Oudenburg gaf er in de elf.de eeuw (tussen 1084 en 1087) een 
beschrijving van. Het casteliurn van Oudenburg werd toen afgebroken en als 
steengroeve gebruikt voor het oprichten van de abdijgebouwen 40

• Dit geldt 
niet a:lleen voor Aardenburg en Oudenburg maar ook te Doornik en Hofstade 
werd dit vastgesteld 41

• Behalve tufsteen werden te Hannekenswerve ook tien
t;rrlen brokstukken teruggevonden van Romeinse dakpannen. Ook deze kunnen 

36 Mededeling van Lic. M. Coornaert in Rond de Poldertorens, jg. 6, 1964, nr. 3, p. 103. Tevens 
leren we hieruit dat Hannekenswerve in die tijd niet alleen een kerk, steenbakkerij en molen bezat, 
maar ook een veer. De molen staat overigens afgebeeld op de kaart van het Brugse Vrije door P. 
Pourbus. 
37 H. Roosens en J . Mertens, De oudheidkundige opgravingen bij St.-Hermes te Ronse, Cultureel 
Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 1949, I, Gent, 1950, pp. 353-7. 
38 De eigenlijke studie over de kerk van Hannekenswerve dient nog gedaan te worden. De meeste 
gegevens vindt men bij J. van Hinte, o.c., pp. 44-8 en 52-5. Summiere gegevens kan men nog vinden 
bij J.A. Trimpe Burger, Ha1mekenswerve, Nieuwsbulletin K.N.O.B., 1964, VI, kol. 153-4; L. 
Devliegher, Kerk te Hannekenswerve, Archeologie, 1965, II, pp. 102-3; H. Janse, Kerken en torens 
in Zeeland, Zaltbommel, 1969, pp. 12, 31, 46, 54 en 105; \lV.P. Dezutter, Hannekensw~rve, 1969-
1970, pp. 138-41. 
39 Vgl. H . Janse, De lotgevallen der Nederlandse kerkgebouwen, Zaltbommel, 1969, p . 15. 
4 0 ]. Mertens, Oudenburg en de Vlaamse ku.rtvlakte tijdens de Romeinse periode, Biekorf, 1960, 
nr . 10 b, pp. 321-40. 
41 Vgl. S.J. de Laet, Archeologie en haar problemen, Antwerpen-Amsterdam, 1957, p. 4i. 
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zijn aangevoerd en weggehaald uit Aardenburg. Anderzijds is het mogelijk 
dat te Hannekenswerve zelf een Romeinse kern heeft bestaan. Door J. van 
Hinte gedane vondsten van terra sigi·1lata wijzen in deze richting 42

• In ieder 
geval kunnen we de datum 1169 beschouwen als een terminus post quem voor 
de bouw van de kruiskerk. Het jaartal 1169 vormt een vast chrondlogisch punt 
terwijl enige bouwkundige elementen, onder meer de vorm van de kruispijlers, 
eveneens WIJZen in de richting van een Iaat-romaans plattelandskerkgebouw. 

ALGEMEEN BESLUIT 

De kerk van Hannekenswerve s-luit geografisch gezien en naar materiaal 
aan bij de romaanse kerken uit de kasseirij Brugge en het noorden van de 
kasseirij Kortrijk, die aHe zijn opgetrokken uit Paniseliaanse veldsteen, zoals 
te Brugge, Dudzele, Ettdgem, Snellegem, Oostkamp, Bovekerke, Torhout, 
Koolskamp, Pittem en Zuienkerke 43

• De kruisvormige plattegrond van de 
kerk te Hannekenswerve werd in West-Vlaanderen toegepast zowel bij gewone 
dorpskerken als bij grote bedehuizen. Gewone kruiskerken met de toren op de 
viering treft men onder meer aan te Zuienkerke, Snellegem, Oostkamp, lebte
gem 44

, Bovekerke, Werken, Vladsloo, Zarren, Koolskamp, Pittem, Harelbeke 
en Anzegem 4 5

• 

Ook in Frans-Vlaanderen hebben de meeste romaanse kerken een kruis
vormige plattegrond, bestaande uit een één- of driebeukig schip, een uitsprin
gend transept met middentoren en een koor 46

• Ook de zware torenstomp te 
St.-Anna-ter-Muiden (zie kaartje Afb. 2) is een overblijfsel van een 14de-eeuw
se eenbeukige kruiskerk van het in Vilaanderen gebruikdijke type. De opgra
ving van 1962 leidde tot het terugvinden van de funderingen van de drie 
overige armen van de kerk 47

• Ook de vóór 1750 gesloopte 0.-L.-Vrouwekerk 
te Sluis had een dergelijke vieringtoren, zoa:ls door Marcus Gerards wordt 
weergegeven op een bij de grote stadsplattegrond van Brugge gevoegde platte
grond van Sluis uit 1562 48

• De overgebleven toren van deze kruiskerk werd in 
1820 opgeruimd 49

• De overkluizing zal te Hannekenswerve, zoals gebruikelijk 

4 2 J. van Hinte, Speurwerk in lunchpauze, Jb. Heemk. kr. West-Zvl., 1963-1964, p. 166. 
43 Zie Br. Firmin (De Smidt) , De Romaansche Kerkeliike Bouwkun.rt in West-Vlaanderen, 1940, 
p. 279. 
« De plattegrond van deze kerk vertoont een goede gelijkenis met Hannekenswerve; vgl. Br. Fir
min, o.c., pp. 88-9 ; Z ie ook R. Lemaire, De Romaanse bouwkunst in de Nederlanden, Verhandelin
gen van de Kon. Vlaamse Academie voor wetenschappen, lelleren en Schone Kunsten van België, 
Klasse der Sch. Krmslen, verh. nr. 6, Brussel, 1952, pp. 160-1. 
45 Vgl. Br. Firmin, o.c., p. 286. 
46 Zie voor de voorbeelden L. Devliegher, D e kerkeliike Romaanse bouwkunst in Frans-Vlaanderen, 
Bulletin van de Ko·n. Commissie voor Monumenten en T.andschappen, IX, Brussel, 1958, pp. 17-8. 
41 ].P.A. van Catz, Opgravingen te St.-Anna ter Muiden, Rond de Poldertorens, jg. 4, 1962, nr. 2, 
pp. 77-8; Baron R. de Meester de Betzenbroeck, De opgravingen te St.-Anna ter Muiden in 1962, 
Ibidem, jg. 6, 1964, nr. 2, pp. 42-6. 
48 A. Schouteet, o.c., p. 47, nr. 12. 
4 9 H. Janse, Kerken en Torens in Z eeland, Zaltbommel, 1969, pp. 31, 58. 
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bij deze dorpskerken, bestaan hebben uit een vlakke houten zoldering terwijl 
koor, transept en middenbeuk zullen overdekt geweest zijn met zadeldaken. 

De toren kan zijn vierzijdig grondvlak tot boven toe hebben behouden hoe
wel wij op grond van de reeds eerder genoemde grafische bronnen menen te 
mogen besluiten dat wij de kerk kunnen opnemen in de rij kerken met acht
kantige middentoren. De achtkantige viering- of middentoren is karakteristiek 
voor Oost- en West-Vlaanderen. In Brabant is de octogonale toren niet gekend. 

Summa summarum kunnen we steNen dat ·de oorspronkelijke kerk van 
Hannekenswerve werd gebouwd en voltooid tij-dens het laatste kwart van de 
12de eeuw. Het betreft hier een romaanse driebeukige kruiskerk, bestaande 
uit transept, vlakke koorafsluiting en vieringtoren opgebouwd uit Paniseliaan
se kiezelzandsteen 51

• 

Het is voor ons een eer om deze voorlopige en noodgedwongen onvoLledige 
berichtgeving over het St.-Niklaaskerkje van Hannekenswerve als oud-student 
te mogen opdragen aan Prof. F. De Smidt, de auteur van twee monumentale 
studies over een zoveel belangrijker kerk met dezelfde naam 52

• 

RÉSUMÉ 

L'ANCIENNE ÉGLISE SAINT-NICOLAS À HANNEKENSWERVE 

Le village de Hannekenswerve fut fondé au 12e siècle et disparut au cours du 17e siècle, 
à la suite d'inondations répétées. 

En 1964 des fouilles dégagèrent les fondations de l'ancienne Eglise Saint-Nicolas. 
L' église primitive avait été érigée et achevée au cours du dernier quart du 12e siècle. 
11 s'agissait de l'église romane cruciforme à trois nefs, dont Ie transept, la tour de croi
sée et Ie chevet plat étaient construits en pierre silico-calcaire (Paniséléen). En raison du 
fait qu' i1 n' existe pas en Flandre Zélandaise (Pays-Bas) d'autres églises ni vestiges 
romans, hormis Ie soubassement du chevet de l'Eglise Saint-Bavon à Aardenburg, les 
fouilles de l'église de Hannekenswerve doivent être considérées comme fort significatives. 

Au cours du 13e siècle, Ie chevet de 1' église romane originale fut allongé et pourvu 
de deux chapelles collatérales. Cette ajoute du 13e siècle fut entièrement construite en 
briques. Des sourees écrites confiernent l'existence d'une briquetterie à Hannekenswerve. 

Ce village faisait partie du Comté de Flandre, tout comme Sluis (L'Ecluse) et Aarden
burg. Cette région, occupée par les Espagnols, fut conquise par Ie Prince Maurice (Ie 
Prince d'Orange) en 1604 et rattachée à la « Généralité des Pays-Bas ». Nommée la 
Flandre des Etats, elle passa définitivement aux Pays-Bas du Nord, par Ie Traité de 1648. 

La situation géographique, autant que les matériaux employés, rattachent l'Eglise de 
Hannekenswerve aux églises romanes de la chätellenie de Beuges et la partie septentrionale 
de la chätellenie de Kortrijk (Courtrai) . 

L' architecture romane en Flandre Zélandaise, étudiée ici pour la première fois, pré
sente à tout égard les mêmes caractères que les exemples de la Flandre Occidentale, .de 
la Flandre Orientale et de la Flandre française. 

50 Vgl. Br. Firmin, o.c., pp. 320-1. 
51 Een bijzonder woord van dank willen wij hier richten aan het adres van de heer J. van Hinte te 
St.-Kruis-Aardenburg die zijn documentatie volledig ter beschikking stelde. 
5 2 F. De Smidt, D e reJtauratie van de Sint-Niklamtoren U Gent, V erhandelingen van de Koninklijke 
VlaamJe A cademie, jg. 29, nr. 21 , Brussel, 1967; F. De Smidt, De Sint-N iklaaJkerk te Gent, Ibidem, 
jg. 31 , nr. 23, Brussel, 1969. 



Marie Christine Laleman 

HET BROEDERGEBOUW VAN VAUCLAIR 
(13de eeuw) 

TER INLEIDING 

Vauclair is nu de naam van een archeologische site, gelegen in het Franse 
Aisne-departement, midden in de driehoek Laon-Reims-Soissons. Op die plaats 
werd in 1134, van uit Clairvaux (Aube), een nieuwe cisterciënzerabdij gesticht. 
Vauclair werd als abdij afgeschaft in de Franse revolutie. AHe gebouwen zijn, 
op de kerk en de kruisgang na, blijven bestaan tot in de Eerste Wereldoorlog 
maar dienden ondertussen a:ls hoevegebouw of wonring. In 1914 werd de voor
malige abdij door de Duitsers ingenomen en borg gedurende drie jaar een 
voorraad munitie. De eigenlijke verwoesting van de abdij gebeurde pas in 
1917, bij het offensief van generaal Nivelle aan de Chemin des Dames, een 
cuestarug op ongeveer één kilometer van het abdijdomein. Na de oorlog werd 
de omgeving van de voormalige abdij tot "rode zone" verkilaard omwil·le van 
de te erge oorlogsverwoesting, waar·door de site ook thans nog onbewoond 
gebied is en direct afhangt van het Franse ministerie voor Waters en Bossen 
of het "Office national des forêts". 

In 1965 heeft M.A. Dimier, op zoek naar grondplannen van cisterciënzer
kerken, Vauclair opnieuw ontdekt. Daar hij echter de plattegrond van de kerk 
met kon vinden - ze werd immers met de grond gelijkgemaakt kort na ae 
Franse revolutie - besloot hij daar opgravingen te laten beginnen. Dit plan 
werd verruimd tot een volledig archeologisch onderzoek van het domein. Sedert 
1966 gebeurt dit door de Frans-Belgische groep "Sources" o.l.v. R. Courtots, 
c:en initiatief dat gesteund wordt door het "Office départemental du Tourisme 
de l'Aisne" 1

• Naast de eigenlijke opgravingen wordt er ook aandacht besteed 
aan de monumentale overJjlijfselen: de rechtstaande stukken muur zijn vrij
gemaakt en de ruïne is gerestaureerd, d.w.z. dat de gebouwen in hun ruïne
toestand bestendigd zijn. 

Het broedergebouw neemt in een cisterciënzerabdij de plaats in van een 
kern- of hoofdgebouw. Zoals bij alle middeleeuwse abdijen worden de voor
naamste gebouwen rond een kruisgang opgericht. In de orde van Cîteaux heeft 
elke ruimte in de abdij haar welbepaalde plaats 2

• De kerk wordt gewoonlijk 

I Terloops willen we van de gelegenheid gebruik maken om onze dank te betuigen aan M.A. Dimier 
(t) en R. Courtois : zonder hun bereidwilligheid zou een studie over Vauclair niet mogelijk geweest 
zijn. 
2 Dit principe werd niet in een regel of wet vastgelegd maar is in de orde van Cîteaux vanzelf 
gegroeid doordat elke nieuwe stichting zich voor alles, ook voor de aanleg van de gebouwen, naar 
de moederabdij richt en deze kopieert. 



62 MARIE CHRISTINE LALEMAN 

aan de noordkant opgetrokken 3
• De oostvleugel, met o.m. de sacnshe, de 

kapittelzaal en een dormitorium, is aan de monniken voorbehouden. Ten zuiden 
komen het calefactorium, de refter en de keuken terwijt de broeders aan de 
westkant van de kruisgang een eigen gebouw hebben. Deze constructie paalt 
gewoonlijk niet aan de westelijke galerij van de kruisgang maar wordt ervan 
gescheiden door een open ruimte of een overdekte gang, meestal "ruelle des 
convers" genoemd 4

• In de middeleeuwse abdij heeft deze ruimte een vaste 
functie: ze moet nl. de scheiding aanduiden tussen de monnikengemeenschap, 
mensen die uit de adel of de hoge burgerij komen en zich vooral intellectueel 
bezighouden, en de broeders die aanvankelijk veel ta!lrijker zijn: de meesten 
zijn echter afkomstig uit de landbouwersstand en zij zorgen in de eerste plaats 
voor het materieel in stand houden van de abdij. Men lette er goed op dat 
beide groepen zo weinig mogelijk met elkaar in contact kwamen 5

• 

De westvleugel zelf bestaat meestal uit een benedenverdieping met twee 
grote zalen, nl. een refter en een schuur, die door een doorgang van elkaar 
gescheiden zijn, terwijl zich boven over de gehele lengte van het gebouw een 
dormitorium bevindt. In de 19de eeuw komt vaak de vermelding "schuur van 
Vaudair" voor terwijt het in feite om het broedergebouw gaat. Dit is gemak
kelijk te verklaren als een pars pro toto, want in het broedergebouw bevond 
zich een schuur. Andere auteurs zoals A. de Caumont, beweren dat dit gebou'\\ 
"te mooi" was om als schuur gebruikt te worden, maar dat het fungeerde als 
gastenverblijf van de abdij 6

• Deze stelEng kunnen we onmogelijk bijtreden. 
Vooreerst ligt het gastenverblijf van Vauclair meer ten westen: de jongste 
opgraving:.campagnes hebben de funderingen daarvan, weliswaar uit verschil
lende bouwperiodes, blootgelegd 7

• Aan de andere kant is een mooi gebouw niet 
noodzakelijk een pronkstuk maar fijn verzorgde bouwkunst kan ook een func
tioneel doel hebben. Verder vermeldt De Caumont dat de abdijen alleen 
schuren bezitten buiten de omheiningsmuur 8

• De visie van de auteur lijkt ons 
te beperkt. In een cisterciënzerabdij kunnen we gewoonlijk drie soorten schuren 
onderscheiden: meesta-l is een schuur of bergplaats ingebouwd in het broeder
gebouw aan de westkant van de kruisgang; daarnaast komen nog schuren 
voor binnen de eigenJijke omheiningsmuur, b.v. bij de hoevegebouwen; een 

a Afwijkingen van dit schema zijn bijna steeds te wijten aan de aard van het terrein. Als we daarmee 
rekening houden, dan merken we dat de kerk soms aan de zuidkant van de kruisgang voorkomt. 
De rest van de aanleg is immers gelijk, zij het dan in spiegelbeeld. 
4 Ook in niet-Franstalige bronnen, o.m. in Duitse en Italiaanse wordt de term "ruelle des convers· · 
overgenomen of blijft deze ruimte onbesproken. De letterlijke vertaling luidt in feite "straatje van 
de lekebroeders''. Deze benaming duidt goed aan wat het begrip inhoudt maar is geen technische 
term en daarom hebben we de Franse naam overgenomen. 
s Ook in de abdijkerk had elke groep zijn eigen plaats: de monniken zaten in een koorgestoelte 
dat vooraan in de kerk, nl. in het koor, het transept en in de eerste traveeën van het schip, opgesteld 
stond. De lekebroeders moesten zich met gewone houten banken tevreden stellen en kregen plaats 
in de achterste helft van de benedenkerk. 
6 A. de Caumont, Abécédaire d'archéologie: architectures civile et militaire, Caen, 1869, pp. 123-4. 
7 R. Courtois, Rapports annuels des campagnes de fouilles du groupe « Sourees » à /'abbaye de 
Vauclair (Aisne) , 1972-1973 (onuitgegeven bron) . 
s A. de Caumont, o.c., p. 123. 
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1. De West gevel, tekening V. Petit, 1851. 

derde soort omvat de schuren buiten de omheiningsmuur, op het grondgebied 
dat verder dan één dagmars van de abdij verwijderd ligt. Deze laatste schuren 
worden vaak tiendenschuren genoemd, een term die soms verkeerd gebruikt 
wordt 9

• 

DE BRONNEN 

De oudste geschreven bronnen die over het broedergebouw van Vauclair 
handelen, dagtekenen uit de 19de eeuw. Het zijn nota's die naar aanleiding 
van een bezoek aan de vroegere abdij opgetekend zijn 10

• Hoewel ze moeten 
gesitueerd worden in een periode van interesse voor het verleden onder invloed 
van de romantiek, toch zijn deze geschriften vrij nauwkeurig wanneer ze aan 
de werkelijkheid getoetst worden. Voor de vroegere periodes zijn we aange
wezen op enkele gegevens uit de geschiedenis van de abdij. De geschreven 
bronnen die over de abdijgebouwen handelen zijn echter uiterst schaars 11

• 

Voor de jongste periode verwijzen we naar onuitgegeven bronnen zoals de 
opgravingsverslagen 12 en een studie over de voornaamste abdijgebouwen uit 
de 13de eeuw 13

• 

9 De term tiendenschuur wordt vooral gebruikt in de domaniale economie waar het gaat om een 
schuur die door een landbouwer gehuurd wordt voor het stapelen van koren of graan. In ruil voor 
deze schuur, staat de landbouwer een tiende van de oogst. meestal in natura, af aan de abdij of de 
heer van wie hij de schuur huurt. In de orde van Cîteaux komen in de middeleeuwen eigenlijk geen 
echte tiendenschuren voor daar de landbouwgrond bebouwd wordt door de monniken en de leke
broeders van de abdij zelf. 
10 E. Fleury, Antiquités et monmnents du département de /' Aisne, Parijs, 1877-1882, IV, p. 39; 
A. Lenoir, L'architecture monastique, Parijs, 1856, II, pp. 411-2; J.F'.M. Lequeux, Antiquités reli
gieuses du diocèse de Soissons et de Laon, Parijs, 1859, IJ, pp. 153-7; V. Petit, Description des 
dessins représentant Ie b!itiment con nu sous Ie nom de « grange » de I' abbaye de Vauclair, Congrès 
archéologique de France, Laon, 1851, pp. 73-88 ; Poquet, Excursion archéologique à l'abbaye de 
Vauclair, Congrès archéologique de France, Laon, 1851, pp. 68-70; A. Rhein, L't~bbaye de Vauclère, 
Congrès archéologique de France, Reims, 1911, TI, pp. 226-46. 
11 Bij de gegevens die een bouwaètiviteit in de abdij suggereren wordt nooit een gebouw, met 
uitzondering van de abdijkerk, direct vermeld maar vinden we gewoonlijk de vermelding "abdij
gebouwen", waarin dus ook het broedergebouw kan vervat zijn. 
1 2 R. Courtois, o.c., 1969, 1970, 1971, 1973. 
13 M.C. Laleman, Archeologische studie ot,er het gebouwencomplex van de abdij Vauclair, licen
tiaatsverhandeling voor het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde aan de Rijks
universiteit te Gent, Gent, 1973 (onuitgegeven bron). 
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2. Langsdoorsnede van het gebouw, tekening V. Petit, 1851. 

3. Het broedergebouw, toestand vóór 1914. 

De grafische bronnen die de "schuur" van Vauclair voorsteHen kunnen in 
twee groepen verdeeld worden. A'llereerst hebben we een reeks tekeningen van 
Victor Petit 14 die iets later door A. de Caumont overgenomen zijn 15 (Afb. 1, 

H V. Petit, o.c. 
15 A. de Caumont, o.c., pp. 122·33. 
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4. De noordwestelijke hoek, toestand vóór 1914. 

5. Het dormitorium, toestand vóór 1914. 
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2). Tot een tweede groep behoren een reeks oude foto's, meestal prentkaarten 
die in de Eerste Wereldoorlog door .Duitsers gemaakt zijn en nu in het archief 
van "Groupe Sources" te Vauclair berusten. Ze geven een duidelijk beeld van 
het gebouw, dat nog bijna volledig in zijn oorspronkelijke toestand afgebeeld 
wordt (Afb. 3, 4, 5). 

Naast deze foto's en tekeningen blijft het monument, ondanks zijn ruïne
vorm, de voornaamste studiebron. 

KORTE HISTORISCHE SCHETS 

Vooraleer de architectuur behandeld wordt, hechten we eraan in het 
kort de historiek van het broedergebouw zelf te schetsen. Kort na het stichten 
van de abdij, nl. in 1134, werden stenen gebouwen opgericht. Ze waren echter 
spoedig te klein en door de snelle aangroei van de abdijgemeenschap zag 
Vauclair zich genoodzaakt uit te breiden. Daarom kwamen in het begin van 
de 13de eeuw nieuwe gebouwen tot stand. Deze bouwonderneming moet om
streeks het midden van die eeuw beëindigd zijn: we weten immers dat de abdij
kerk, gewoonlijk de laatste etappe van zo'n grootse bouwactiviteit, in 1257 
gewijd werd, vermoedelijk kort na de voltooiing van het koor. De werken 
zijn echter stilgevallen na de derde travee van de benedenkerk, waarschijntijk 
bij gebrek aan financiële middelen. Daar de uitbreiding van de abdij het 
gevolg is van een bevolkingsaangroei, mogen we aannemen dat in de eerste 
plaats de eigenlijke leefruimte van de gemeenschap vernieuwd werd. Uit een 
grondige archeologische studie van de kerngebouwen uit de 13de eeuw is 
verder ook gebleken dat het broedergebouw weilicht eerst vernieuwd werd, 
en kort daarop de vleugel van de monniken. Deze veronderstelling berust 
louter op een stilistische vergelijking want geschreven bronnen zijn hier niet 
voorhanden 16

• 

De latere veranderingen aan het broedergebouw, dat dus tot het begin van 
onze eeuw zijn 13de-eeuws uitzicht grotendeels bewaard heeft, beperken zich 
tot de doorbreking: sommige vensteropeningen ondergingen een verruiming, 
deuren werden toegevoegd. Verder heeft men in de loop der eeuwen enkele 
kleine gebouwen tegen het grote broedergebouw opgetrokken. Op versebiHen
de grafische documenten zien we immers dat de westvleugel van de kruisgang 
bijna volledig ingebouwd is. In 1911 wordt het broedergebouw van Vauclair 
opgenomen in de lijst van historisch geklasseerde monumenten van Frankrijk. 
Bij die gelegenheid geschiedt een grondige herstelling: het gebouw wordt 
grotendeels ontmanteld, het dak en het gebinte worden degelijk herste1d naar 
hun oorspronkelijke vorm. Jammer genoeg heeft men niet lang kunnen 
opkijken naar de prachtig gerestaureerde "schuur" want in 1917 werd dit 
gebouw zeer zwaar beschadigd: naar de vorm van de overblijfselen te oordelen, 

1 6 M.C. Laleman, o.c. 
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is waarschijnlijk tweemaal een obus op het gebouw terechtgekomen. Na de 
herontdekking van de site in 1965, heeft men de puioen van onder het struik
gewas gehaald. Later werd deze ruïne twee keer hersteld, nl. in 1970 en in 
1973: deze herstellingen hadden tot doel het broedergebouw in zijn toestand 
te bestendigen en aan het publiek toonbaar te maken. In die optiek is alle 
metselwerk verstevigd en zijn de gevallen zuilentrommels weer op elkaar 
geplaatst. In dit verband willen we er wel op wijzen dat de Franse dienst voor 
Monumentenzorg in 1970 een kleine vergissing begaan heeft in de schuur van 
het broedergebouw door een verkeerd kapiteel te plaatsen op de voorlaatste 
kolom (Afb. 11): de aard van de profileringen, de aanzet van de gewelfribben, 
de vorm en de afmetingen van het kapiteel bewijzen dit zeker. 

DE AANLEG VAN HET BROEDERGEBOUW 

Het broedergebouw van Vauclair is niet tegen de westelijke pandgang aan
gebouwd. Tussen de kruisgang en de vleugel voor de broeders is er een ruimte 
van 11,5 m. breed naast het hele gebouw. Dit is wel uitzonderlijk en zo'n 
brede "ruelle des convers" werd tot nu toe in geen enkele cisterciënzerabdij 
teruggevonden. Is voor deze breedte een verklaring te vinden? In deze open 
ruimte hebben archeologische opzoekingen heel wat funderingen blootgelegd. 
Het gaat echter vooral om grondvesten die in breuksteen van klein formaat, 
typisch voor de oudste abdijgebouwen (tweede kwart van de 12de eeuw) in 
Vaudair, opgetrokken zijn 17

• Als we rekening houden met deze archeologische 
gegevens en met de principes van de cisterciënzerarchitectuur, dan kunnen dit 
de keukens van de vroegste abdijgebouwen zijn. Toen de monniken met de 
uitbreiding van het broedergebouw begonnen, is deze constructie waarschijn
lijk blijven staan zodat ze wel genoodzaakt waren het broedergebouw iets 
verder van de kruisgang op te trekken. 

Het broedergebouw zelf heeft de vorm van een grote rechthoek en meet 
buitenwerks 68 m. bij 15 m. Als we deze afmetingen vergelijken met andere 
abdijen dan constateren we dat dit gebouw tot de grootste in zijn soort 
behoort 18

• 

In opstand bekeken zijn er twee verdiepingen en een zolder in ondergebracht 
(Afb. 1, 3 en 4). Zoals in alle middeleeuwse cisterciënzerabdijen is de beneden
verdieping in twee grote zalen, nl. een refter en een schuur, verdeeld 19

• Tussen 
beide komt een doorgang, over de hele breedte van het gebouw, die de verbin
ding in de abdij helpt verzorgen; want hij leidt van de kruisgang naar de west-

17 R. Courtois, o.c., 1968, 1973. 
1 8 Alleen bij belangrijke abdijen is het broedergebouw langer dan 50 m en uitzonderlijk bereikt 
het een lengte van meer dan 80 m. Eén van de grootste is dat van fountains in Engeland dat onge· 
veer 100 m lang is. 
19 Daar het broedergebouw langs de westelijke pandgang van de kruisgang opgericht werd, is de as 
van het gebouw van noord naar zuid gericht. De refter ligt meestal aan de zuidkant, de schuur aan 
de noordkant. 
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sector van de abdij waar o.m. het poortgebouw en het gastenverblijf in onder
gebracht zijn. Deze gang ligt tevens in het verlengde van een andere doorgang 
uit het monnikengebouw waardoor de westsector met de oostsector verbonden 
wordt langs de kruisgang en beide doorgangen. Op de verdieping, maar dan 
over de hele lengte van het gebouw is een grote zaa•l die aanvankelijk als 
dormitorium voor de lekebroeders heeft dienst gedaan (Afb. 5). Daarboven 
kwam een zolder, vlak onder het gebinte en de bedaking van het gebouw. 

D E BUITENARCHITECTUUR 

Als we het broedergebouw van Vauclair, zelfs in zijn ruïnevorm, goed 
bekijken, dan merken we vlug dat de verschillende ruimten werkelijk tot 
één zelfde gebouw behoren en dat de hele constructie tijdens één enkele bouw
campagne tot stand gekomen is (Afb. 6 en 7) . Het grote rechthoekige gebouw 
( 68 m. bij 15 m. buitenwerks) wordt op regelmatige afstand versterkt door 
steunberen die drie versnijdingen vertonen en naar boven toe verjongen (Afb. 
3, 4, 6, 7). Bij de langsgevels worden de steunberen bovenaan door een 
dubbele rondboog met elkaar verbonden. De muren, die beneden 0, 75 m. dik 
zijn, bereiken op die manier bovenaan een breedte van @>ngeveer 1 m. Bij de 
puntgevels komt dit stutsysteem niet voor en zijn de wanden ongeveer 1 m. 
dik. De techniek om steunelementen op die manier te verbinden komt nog voor 
in de cisterdënzerabdijen van Clairvaux (Aube), Longpont (Aisne) en 
Pontigny (Y onne) 20

• 

De doorbreking bestaat uit drie rijen vensteropeningen. Beneden komt per 
travee, aangeduid door de steunberen, een spitsboog voor waarin een recht
hoekige vensteropening uitgespaard is. De spitsboog krijgt hier dus de func
tie van een ontlastingsboog met blind boogveld. Op enkele plaatsen is dit 
venster vervangen door een deur of wagenpoort Bij de deuropeningen, twee 
op de oost- en één op de westkant, loopt de eenvoudige profilering van de 
rechtstanden door in de segmentboog waarmee elke deur bovenaan afgewerkt 
is. Daarboven bevindt zich een oculus 21

• Aanvankelijk moet één wagenpoort 
toegang gegeven hebben tot de schuur. Waar deze toegang oorspronkelijk 
stond, is niet met zekerheid te zeggen. Latere veranderingen aan het gebouw 
hebben die sporen uitgewist. In de 19de eeuw en in het begin van de 20ste 
eeuw worden verscheidene wagenpoorten opgemerkt aan de west- en de oostkant 
van het gebouw (Afb. 1, 3, 4, 6 en 7). Het dormitorium kon door twee buiten
tra;ppen bereikt worden. De trap op de noordkant bestaat nu nog en behoort 

20 Voor Clairvaux en Pontigny, zie M. Aubert, L'architecture eistereienne en France, 2de ed., Parijs, 
1947, IJ, p. 129; voor Clairvaux en Longpont, zie M.A. Dimier, Les moiner batisseurs. Architecture 
et vie monastique, Parijs, 1964, p. 180; M.A. Dimier en F. de Montesquiou, Longpont, abbaye cister· 
cienne, Parijs, 1962, pp. 23-6; voor Longpont, zie ook E. Lefèvre-Pontalis, Abbaye de Longpont, 
Congrès archéologique de France, Reims, 1911, I, p. 422. 
21 De oculus aan de westkant is niet meer te zien maar staat beschreven en afgebeeld in een 19de· 
eeuwse bron, zie V. Petit, o.c., p. 75, fig. 1 (Afb. 1). 
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6. Oostgevel, huidige toestand. 

7. Oost gevel, huidige toestand. 

misschien wel tot de oorspronkelijke constructie. Van de rechte trap die tot in 
het begin van de 20ste eeuw van de "ruelle des convers" naar de verdieping 
leidde, zijn nog enkele sporen overgebleven. Hoewel verdere gegevens hierover 
ontbreken, toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat het om een 13de-eeuwse 
trap gaat. 
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8. De refter, binnenzicht. 

De langsmuren worden bovenaan afgewerkt met een geprofileerde plaat 
die door naar onder toe uitgeronde kraagstenen gedragen wordt. Een zadeldak 
dat samengesteld was uit gebakken pannen en op een houten gebinte rustte, 
dekte het gebouw volledig af. Ter hoogte van de verdieping kwam op de 
noordwestelijke en op de zuidoostelijke hoek van het gebouw de aanzet van 
een uitkragend rond hoektorentje. In deze torentjes waren de wenteltrappen 
gevat die van het dormitorium naar de zolder, vlak onder de bekapping, leidden 
(Afb. 4). 

DE BINNENRUIMTEN 

Wat de binnenarchitectuur betreft, kunnen we de verschilJende elementen 
van de opstand gemakkelijk zaal per zaal bekijken. 

In de refter (28 m. bij 12,5 m. binnenwerks) worden de kruisribgewelven 
gedragen door een rij van vijf kolommen op de aslijn en door een aantal 
kraagstenen die in de zijwanden ingewerkt zijn (Afb. 8). Op enkele plaatsen 
is de aanzet van de gewelven nog te zien. Er komen wel moerbogen voor, maar 
muraalbogen ontbreken. De gewelfribben zijn volgens een gewone steensnede 
met wigvormige stenen samengesteld. De profieltekening wordt gevormd door 
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9. De refter, hoek-kraagsteen. 10. De refter, profieltekening van een 
boogsteen. 

een amandel, vergezeld van twee hollijsten, maar van elkaar gescheiden door 
een scherp kantje (Afb. 10). 

De kraagstenen zijn allemaal op dezelfde manier uitgewerkt. Ze hebben de 
vorm van een omgekeerde halve piramide waarvan de vlakken weinig uit
geschulpt zijn en verder geen versiering vertonen. In de hoeken krijgen we 
kwartpiramides die op dezelfde manier opgevat zijn (Afb. 9) . 

Bij elke cilindrische ko<lom wordt de basis gevormd door een vierkant blok, 
ongeveer 1 m. bij 1 m., dat in de bevloering ingewerkt was (Afb. 8). Daarop 
wordt onmiddellijk de eerste trommel geplaatst. Een ring die nogal sterk uit
springt, duidt de overgang aan van de schacht naar het kapiteel, dat met een 
achtkantige plaat afgedekt is. De kapitelen hebben, juist zoals de kraagstenen, 
een uitgeschulpte vorm: van uit de schacht vertrekken een aantal moulures of 
ribben die bovenaan door boogjes met elkaar verbonden worden. Per zijde 
van de achtkantige deksteen worden twee boogjes gegroepeerd. 

De vensteropeningen met schuine dagkanten worden, ook aan de binnenkant, 
in een spitsbogige nis gevat. De toegangen tot de doorgang en tot de "ruelle 
des convers" vertonen geen geprofileerde omlijsting aan de kant van de refter. 
Boven ·deze laatste deuropening is een oculus (Afb. 3). 

De doorgang (3 m. bij 12,5 m. binnenwerks) beslaat dus de volle breedte 
van het gebouw. De kraagstenen zijn voliledig gelijk aan die uit de aanpalende 
refter. Ze ondersteunen drie kruisribgewelven waarvan er nog één bewaard 
is. De profieltekening van de gewelfribben is nochtans anders: een halve 
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11. De se huur, binnenzicht. 

amandel wordt langs beide kanten door een rolstaaf geflankeerd en is verder 
met een schuin boordje afgewerkt. De slotsteen bestaat gewoon in het kruisen 
van de gewelfribben. 

De functie van de gang, nl. één van de voornaamste verbindingselementen 
in de abdij, maakt talrijke doorbrekingen noodzakelijk. De toegangen op de 
west- en oostkant zijn niet versierd aan de binnenkant (Afb. 1 en 3). Boven 
deze beide deuropeningen komt een oculus 22

• Ook de rechthoekige toegang 
tot de refter heeft geen geprofileerde omlijsting. 

Op de noordkant bevindt zich een deuropening die naar de schuur leidt. De 
profilering van de rechtstanden, in feite het wegwerken van de rechte hoek 
door een hollijst, 'loopt door in de rondboog die deze toegang bovenaan afdekt. 
Het boogveld dat tussen de rondboog en de eigenlijke opening ontstaat, is 
blind gehouden. 

In de schuur (32 m. bij 12,5 m. binnenwerks) staan zes cilindrische kolom
men op de aslijn (Afb. 11). Samen met kraagstenen, in de wanden ingemetseld, 
ondersteunen ze de kruisribgewelven waarvan sommige aanzetten nog te zien 
zijn. 'De profieltekening van deze boogstenen heeft als doorsnede een recht-

22 Zie p . 68. 
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12. De schuur, kraagsteen. 13. De schtmr, kraagstenen. 

hoek waarvan de kanten door een boNijst verzacht worden. Bij de kolommen 
rusten de trommels op een grote natuurstenen plaat die de funderingen van de 
kolom afdekt. Een ring vormt ook hier de overgang tussen de schacht en het 
kapiteel dat onversierd blijft. Zelfs het in elkaar vloeien van cirkelvorm naar 
achtkant is nauwelijks merkbaar. De eenvoud spreekt verder ook nog uit de 
profileringen van de deksteen. De grondvorm van de kraagstenen behoort 
eveneens tot het geribde type hoewel ze meer gedrukt en minder uitgeschulpt 
zijn dan in de andere abdijgebouwen. De punt van de piramidevorm is sterk 
afgerond. Een gestileerd bladmotief of een ring zorgen voor de verdere versie
ring van de kraagstenen waarvan er geen enkele op dezelfde manier uitgewerkt 
is (Afb. 12 en 13). 

Van de grote zaal op de verdieping, het vroegere dormitorium van de leke
broeders, zijn enkele stukken muur overgebleven (Afb. 6 en 7) doch enkele 
fotografische opnamen van vóór 1917 tonen ons nog de 13de-eeuwse 
toestand (Afb. 3, 4 en 5). Dertien kolommen verdelen de ruimte in twee 
beuken en dragen samen met kraagstenen de kruisribgewelven die deze beuken 
bedekken. In tegenstelling met wat Marcêl Aubert beweert, rusten de kolom
men wel degelijk op die van de benedenverdieping 23

• De kapitelen van deze 
zuilen en de kraagstenen zijn op dezelfde manier uitgewerkt als in de refter. 

Boven dit dormitorium hoorde een houten bekapping die pas in 1917 
vernield werd (Afb. 2). Deze originele 13de-eeuwse bekapping bestond uit 
vijftien spanten en werd in 1911 gerestaureerd naar aanleiding van het inschrij
ven van het broedergebouw op de lijst van de historische monumenten. 

23 M. Aubert, o.c., p. 135. Deze auteur vermeldt dat de kolommen van het dormitorium op de 
kruinlijn van de gewelven van de benedenverdieping staan. Zo iets is constructief onmogelijk en 
wordt eerst en vooral tegengesproken door de toestand in het gebouw zelf. 
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MATERIAALGEBRUIK 

In Vauclair is voor alle abdijgebouwen uit de 13de eeuw witte kalksteen 
gebruikt. De soort die we er aantreffen is zacht, poreus en bevat veel zand. 
Alleen waar de bouwelementen sterk IJlootgesteld zijn aan de weersomstan
digheden of aan andere vernietigende factoren is de steen erg verweerd. Op 
de meeste plaatsen, b.v. in de schuur, is de 13de-eeuwse vorm goed bewaard. 
De kalksteen wordt in die streek steeds in de omgeving van de abdij ontgonnen 
om de vervoerkosten zoveel magdijk te beperken. 1.De eerste zorg van een 
middeleeuwse bouwmeester is immers het uitzoeken van steen van goede kwaü
teit in de omgeving van de bouwwerf. De streek van Vaudair is rijk aan kalk 
en steengroeven ontbreken er niet. We weten immers dat de kathedraal van 
Laan met kalksteen uit Chermizy, op een vijftal kilometers van Vauclair, 
opgetrokken is. De kalksteen voor Vauclair is afkomstig uit steengroeven, in 
de flank van de nabijgelegen cuesta, de Chemin des Dames, uitgegraven 24

• 

Vóór het aanleggen van de funderingen is de grond eerst verstevigd met een 
laag mortel. Deze "werklaag" strekt zich verder uit dan de eigenlijke grond
vesten. De mortel bestaat uit zand en katlk en wordt lichtgroen door aanraking 
met 'lucht of vochtigheid. In de funderingen komt veel herbruikt materiaal 
voor, vooral breuksteen van klein formaat, het voornaamste bouwmateriaal 
van de eerste abdijgebouwen (12de eeuw). 

In Vauclair hebben we eveneens met vertinde muren te maken want er is 
eerst mortel aangegooid tegen de funderingen voordat men de sleuf met zand 
bijgevuld heeft. De opgaande muren zijn volgens het opus quadraturn gemet
seld. De gekantrechte stenen worden in mortel vastgelegd en opgevoegd. 
Merktekens bij geprofileerde stenen wijzen op de aanwezigheid van leken
steenkappers. We kunnen hieruit besluiten dat de abdij zelf vermoedelijk niet 
over voldoende bekwame steenkappers beschikte. Deze stukken zijn nochtans 
niet op hun plaats teruggevonden maar in de puinhopen die in de jaren 1965 
en 1966 opgeruimd zijn. 

Naast kalksteen is in het gebouw ook hout en terracotta gebruikt. Volgens 
M.A. Dimier is de 13de-eeuwse bekapping van het broedergebouw uit kastanje
hout vervaardigd 2 5

• De dakpannen werden meestal ter plaatse gebakken. Als 
we de Cassinikaart van de streek bekijken (tweede helft van de 18de eeuw), 
dan ontbreekt de naam "tuilerie" zeker niet. Volgens Viollet-le-Duc 26 immers 
heeft het bakken van dakpannen een enorme ontwikkeling en bloei gekend in 
Champagne en de aanpalende gebieden van Picardië en het He-de-France. De 
monniken hebben waarschijnlijk zelf een oven gehad aangezien een middel-

24 V. Petit, o.c., p. 76. 
25 M.A. Dirnier, o.c., 1964, p. 181. 
26 Viollet-Le-Duc, Dictionnaire raisonné de /'architeclut·e franfaÎse du Xle au XVIe sièc/e, Parijs, 
1875, IX, p. 326. 
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eeuwse cisterciënzerabdij zoveel mogelijk voor alles zelf instond. De volgende 
opgravingscampagnes zullen dit echter verder moeten uitwijzen. 

SLOTBESCHOUWING 

Het uitzicht van het broedergebouw van Vauclair pleit voor een vroeg
gotische architectuur. In grote lijnen is de compositie enerzijds nog romaans: 
de nadmk ligt op de horizontale lijn, het gebouw is stevig gestut, de door
breking is beperkt zodat er nog veel vlakke muurpartijen voorkomen, bij de 
vensters komen de rondboog en de brede spitsboog samen voor. Aan de andere 
kant wijzen de overwelving en de profieltekening van de gewelfribben en 
van de doorbreking op de gotiek. Alles is nochtans tijdens één zelfde bouw
onderneming tot stand gekomen want nergens zijn sporen van een 
onderbreking aangetroffen. Dit gebouw kan dus zeker in het begin van de 
13de eeuw opgetrokken zijn, misschien is men er reeds op het einde van de 
12de eeuw aan begonnen. 

In zijn geheel bekeken treft het broedergebouw door zijn eenheid en sober
heid, twee kenmerken die we in alle middeleeuwse cisterciënzerabdijen van 
Frankrijk terugvinden maar die ook gelden voor de vroeggotische bouwkunst 
uit het Ile-de-France en de aanpalende gebieden: we citeren hierbij alleen maar 
twee bekende voorbeelden als de kathedralen van Laan en Noyon. Eenvoud is 
hier nochtans geen synoniem voor strakheid want in de detatluitwerking komt 
het gebouw ons zeer gevarieerd voor. De verschillende versieringsmotieven 
bij de kraagstenen tonen duidelijk aan dat de metselaars en steenhouwers uit 
die tijd een zekere creativiteit aan de dag konden :leggen zonder dat de homo
geniteit van het gebouw daardoor aangetast werd. We staan hier dus voor de 
overblijfselJen van een prachtig vroeggotisch gebouw. 

Is dit zo uitzonderlijk? Op die vraag moeten we een negatief antwoord 
geven als het om de ruïne gaat want puinhopen van verwoeste of verdwenen 
gebouwen uit vroeger tijd zijn overal te vinden, en dit bij honderden. Als 
we echter stilhouden bij het 13de-eeuws gebouw zelf, dan moet het antwoord 
genuanceerder klinken. Vroeggotische kerken €ijn er in de streek van Vauclair 
(He-de-France, Champagne en Picardië) genoeg te vinden, doch het gaat hier 
niet om een bidplaats maar om een gebouw met een heel andere functie: 
breed genomen kunnen we van een woning, of ja toch van een schuur spreken. 
In dat opzicht heeft het broedergebouw van Vauclair wel een belangrijke 
waarde want dergelijke 13de-eeuwse constructies zijn zelden in ongewijzigde 
toestand bewaard. In de meeste cisterciënzerabdijen werd de vleugel van de 
lekebroeders na de lSde eeuw afgebroken of verbouwd. Door het voortdurend 
afnemen van het aantal broeders kon men dit gebouw best een andere functie 
geven in de abdij. Het broedergebouw van Longpont, een andere cisterciënzer
abdij in de Aisne, werd in de 17de eeuw tot prelaatswoning verbouwd in de 
stijl van de tijd maar de grondstructuur uit de 13de eeuw bleef behouden 
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14. Longpont ( Aisne), zicht op de oostgevel van het broeder
gebouw. 

(Afb. 14). In andere gevallen, zoals in de norbertijnenabdij van Prémontré 
(Aisne) werden alle 13de-eeuwse gebouwen in de 18de eeuw vervangen door 
grootse rococopaviljoenen die de macht van de abdij op dat ogenblik moeten 
onderstrepen. • 

In Vauclair heeft de westvleugel van de kruisgang zijn oorspronkelijk uit
zicht bewaard tot in het begin van onze eeuw, totdat het gebouw door oorlogs
omstandigheden beschadigd werd. De reden voor het behoud van de oorspron
kelijke toestand ligt misschien in de levenswijze van de abdijgemeenschap: tot 
aan haar afschaffing staat Vauclair immers bekend als een strenge abdij die 
de strikte observantie ~ 7 naleeft. Dit sluit o.m. in dat de eenvoud en de armoede 
van de eerste cisterciënzerabdijen zoveel mogelijk behouden blijft, dat de abt 

27 Deze strekking houdt een hervorming in binnen de orde van Cîteaux en zou uitgegaan zijn van 
Clairvaux. Ze zal nochtans nooit door alle abdijen van de orde aanvaard worden. In Vauclair is 
abt Claude de Kersailloux (1627-1653) wel voorstander van de hervorming en de abdij sluit zich 
omstreeks 1650 bij deze strekking aan. 
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en de monniken nog echt één gemeenschap vormen met b.v. een gemeenschap
pelijk dormitorium en zonder paleiswoning voor de abt. Tot nu toe is er te 
Vauclair slechts één zaak die niet strookt met die strenge levenswijze en dat is 
de aanwezigheid van een duiventoren die in de 17de eeuw opgericht werd. Het 
optrekken van een duiventoren betekent immers het aantonen van de macht 
van een bepaald domein. Het feit dat het broedergebouw door de eeuwen heen 
niet gewijzigd werd, mag zeker niet toegeschreven worden aan een gebrek aan 
financiële middelen. Hoewel de abdij streng en eenvoudig leefde, toch was ze 
niet arm en werden in alle eeuwen gebouwen vernieuwd. In de westsector, bij 
het poortgebouw en het gastenverblijf, zijn tot nu toe door opgravingen niet 
minder dan vier bouwperiodes aan het licht gekomen. 
We kunnen dus besluiten dat het broedergebouw van V auclair, of de 
"schuur" zoals het in de 19de-eeuwse bronnen voorkomt, in bouwkoodig 
opzicht wd degelijk als een belangrijke creatie moet worden beschouwd. Dit 
is in de eerste plaats zo omdat we hier voor een prachtig vroeggotisch gebouw 
staan dat gekenmerkt wordt door zijn homogeniteit en zijn verzorgde ui·twer
king. We moeten hier ook onmidde1lijk aan toevoegen dat het gebouw een 
belangrijke plaats inneemt in de architectuurgeschiedenis, niet alleen in die 
van het Ile-de-France en de omliggende gebieden, maar in de bouwkunst van 
heel West-Europa. Secundaire abdijgebouwen (alles wat geen bidplaats is) 
zijn over het algemeen niet zo talrijk. In dat opzicht kan het broedergebouw 
van Vaudair naast zijn meer noordelijke bakstenen collega, de bekende 
schuur van Lissewege, geplaatst worden. De beide constructies verschil
len weliswaar omdat ze in een totaal andere streek ontstaan zijn: architectuur is 
zeer streekgebonden, niet alleen voor de keuze van het materiaal maar ook 
voor de vormgeving die vaak afhankelijk is van het klimaat en van de gebruikte 
steensoort, om maar enkele factoren te noemen. Aan de andere kant bieden 
beide gebouwen ook zekere affiniteiten omdat het telkens om een cisterciënzer
bouwwerk gaat. Dit brengt ons op het pad van ruimere perspectieven, wat 
hopelijk een aansporing is tot het verder bestuderen van middeleeuwse gebou
wen met een economische of sociale functie, kortom het brengt ons dichter 
bij de eigenlijke leefruimte van de middeleeuwse mens, een aspect dat al te 
vaak verloren gaat bij het bestuderen van de architectuur 28

• 
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RÉSUMÉ 

LE BATIMENT DES CONVERS À VAUCLAIR (AISNE) 

Dans une abbaye cistercienne, Ie bätiment situé à l'ouest du cloître est prmut1vement 
réservé aux frères convers. Cette construction à Vauclair nous montre un style gothique 
primitif, e.a. par ses murs fort épaulés, par ses petites fenêtres en plein cintre et en are 
brisé, par ses voûtes d'ogives au profil très simple. La décoration, réduite au strict mini
mum comme chez tous les Cisterciens, se limite à quelques feuilles ornant culots et 
chapiteaux. 

Les données historiques contirment que Ie bätiment des convers a été construit dans les 
premières années du 13e siècle. Malgré l'état de ruïne, causé par la guerre 1914-18, 
cette construction imposante d'un style purement gothique, et clone assez rare dans son 
genre, est encore bien visible parmi d'autres vestiges de l'ancienne abbaye de « Vallis
Clara ». 
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HET NIEUW KASTEEL VAN KORTRIJK (1394-1684) 
EEN IKONOGRAFISCHE STUDIE 

Het nieuw kasteel van Kortrijk werd opgericht krachtens een oorkonde uit
gevaardigd door Filips de Stoute in 1386. Dank zij deze oorkonde bekwamen 
de Kortrijkenaren de toelating om de wijk Buda, die zich extra muros had 
ontwikkeld, van een versterking te voorzien. Tevens werd besloten over te gaan 
tot de bouw van een kasteelt en la place ou est assise une tour de ladite ancienne 
forteresse 1 appellée l'Estanque sur ladite rivière du Lis, du costé, devers 
Lisle .. . 2

• Deze inplanting correspondeert met de huidige Vismarkt-Kasteelkaai 
en is gelegen naast de hoek gevormd door de samenvloeiing van grote en kleine 
Leie, aan de westelijke stadsrand. 

Het kasteel zou de ta!lrijke conBlicten die Fransen en Spanjaarden in de 
loop van de 17de eeuw tegenover elkaar stelden niet overleven. Het capitulatie
verdrag van 15 augustus 1684 stipuleerde ondermeer dat de stad moest 
ontmanteld worden. Het kasteel werd dan ook op 29 november 1684 met de 
grond gelijk gemaakt 3

• 

Door een gelukkig toeval is het origineel plan van .dit kasteel nog bewaard. 
Naast dit uitzonderlijk stuk zijn nog een relatief belangrijk aantal ikonografi
sche dokumenten, die het kasteel tot onderwerp hebben of waar het kasteel op is 
afgebeeld, tot ons gekomen. Naar voorstellingswijze kunnen drie categorieën 
onderscheiden worden: 
1. stadsplannen in vogelperspectief ; 
2. panoramische gezichten; 
3. voorstellingen van het kasteel en zijn onmiddellijke omgeving. 
Het is met behulp van deze ikonografische dokumenten, dat we zullen pogen 
een beeld op te hangen van het architectonisch aspekt van het kasteel. 

Buiten de ikonografische dokurnenten staan nog andere bronnen ter beschik
king welke kurrnen bijdragen tot de kennis van het kasteel. Enerzijds kan aan 
de hand van de rekeningen de bouwgeschiedenis op tamelijk gedetadleerde 
wijze worden gereconstrueerd, anderzijds kan door vergelijking met nog 
bestaande kastelen of constructies van militaire aard uit dezelfde periode 
bepaalde tradities in de krijgsbouwkunde worden onderkend, welke eveneens 
toepasbaar zijn op het kasteel van Kortrijk. Deze archivalische en monumen
tale bronnen zullen we niet in extenso behandelen; in zoverre ze echter 

1 Stadsversterking. 
2 Rijksarchief Kortrijk, Oud Stadsarchief Kortrijk, Stadscharter, LVI. 
3 Vandeputte, Analectes pour servir à /' histoire de Courtrai, Annales soc émul. de Brug es, 1868, 
pp. 305-35; 1870, pp. 267-302 ; 1871, pp. 185-205 . 
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1. Plan van het kasteel van Kortrijk, tekening op basis van het origineel plan. 

bepaalde aspekten van het ikonografisch materiaal nader kunnen toelichten, 
zal hieruit eveneens worden geput. 

Duidelijkheidshalve hebben we aan deze studie, een tekening van het kasteel 
toegevoegd, gebaseerd op de bestaande gegevens (Afb. 1). Op deze tekening 
hebben we de torens met een letter aangeduid. Deze aanduiding zullen we in 
de loop van onze studie aanhouden. 

I. HET PLAN 4 (Afb. 2) 

Dit plan is getekend op een volledige dierenhuid. Deze moet hiervoor 
speciaal zijn uitgekozen. Inderdaad, de breedte van de tekening correspondeert 
met de breedte van het perkament, bovendien is één der torens gevat in een 
poot. De tekening wordt verduidelijkt door een reeks teksten. Het geschrift 
hiervan dateert uit het einde van de 14de eeuw en is gelijkaardig aan dat uit 
de rekeningen uit dezelfde periode. Op de achterzijde leest men volgende aan
duiding pourtraicture du novel chastel de Courtray. Het gaat hier hoogstwaar-

4 Algemeen Rijksarchief, Afdeling Kaarten en Plannen, Iiandschrifteliike Inventaris nr. 8070. 
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2. Plan van het kasteel van Kortrijk. Algemeen Rijksarchief, kaarten en plannen, 
Handschriftelijke Inventaris, nr. 8070. 

schijnlijk om een der oudst bewaarde plannen van een kasteel. Wij geven m 
bijlage de publikatie van de aangebrachte teksten. 

Bij nazicht van deze teksten ziet men dat alle afmetingen, nodig voor de 
uitvoering van het werk aangeduid zijn. Deze afmetingen zijn uitgedrukt in 
voet. Het vdlstaat deze afmetingen om te zetten in ons huidig tiendelig stelsel 
om een idee te krijgen van de afmetingen van de verschillende bouwelementen. 
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De plattegrond heeft de vorm van een vierkant, voorzien van sterk uitge
bouwde donjon en hoektorens. De torens in het midden van de zijden zijn aan 
de buitenzijde cirkelvormig uitgewerkt. We vinden volgende afmetingen: 

- zijde AB (hoektorens meegerekend) 
buitenmaat 45 ,53 m. 

- zijde CD= 43,45 m. 
- dikte van de courtine = 3,27 m. 
-donjon: 

binnenmaat 
muu11dikte 

- hoektorens: 
binnenmaalt 
muurdikte 

11,00 m. 
3,57 m. 

5,3 5 m. 
1,78 m. of 2,08 m. 

torens aan ·de zijden: 
binnenmaat 1,16 m. 
muu11dikte 1,78 m. of 2,08 m. 

- binnenmuren 0,59 m. 
- erekoer 18,45 m. X 19,64 m. 

Onmiddellijk valt op dat de dikte der muren voor de torens verschilt. De 
tekst geeft hierover nadere inlichtingen. 7 pies ensi que la maille pour ce que 
c'est sur l'eaue; en verder 6 pies pour ce que c'est envers la terre. We weten 
dat het kasteel volledig omringd was door een natte gracht. Het onderscheid 
tussen envers l' eaue en envefS la te1'1'e kan derhalve niet betekenen dat bepaalde 
torens in het water stonden en andere niet. Het onderscheid dient gezocht 
tussen stromend en stagnerend water. EnvefS l' eaue betekent dan gericht naar 
de Leie. Het zijn inderdaad deze torens (A, E, en uiteraard de donjon) die 
van zwaardere muren zijn voorzien. Hert verschil in dikte kan •derhalve opgevat 
worden als een soort veiligheidscoëfficiënt. 

Aanvankelijk kan men de indruk opdoen dat de manier waarop het plan 
getekend is strookt met de hedendaagse conventies, bij nader toezicht treft 
echter het volgende. Niet aHeen zijn op het plan de belangrijkste afmetingen 
aangeduid, bovendien wordt aangegeven hoever de werken op een bepaald 
tijdstip waren gevorderd. Deze aantekeningen zijn niet afzonderlijk genoteerd, 
maar geïncorporeerd tussen andere gegevens. Het is bijgevolg uitgesloten dat 
zij achteraf zouden zijn aangebracht. Anderzijds is het onwaarschijnlijk dat een 
plan van dergelijke nauwkeurigheid maar zou zijn opgemaakt nadat de werken 
reeds aangevat waren. 

We mogen derha!lve aannemen dat de teksten na de aanvang der werken in 
zijn geheel werden aangebracht, op het reeds bestaande plan. Nu weten we 
uit de rekeningen dat men op 2 november 1394 de werkzaamheden stillegt 
omwille van de vorstperiode. Op dit ogenblik vertrekt de kapelaan Jean de 
Le Damme naar Parijs om Filips de Stoute op de hoogte te brengen van de 
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toestand der werkzaamheden 5
• Om zijn relaas te illlustreren zal hij waarschijn

lijk het plan hebben meegenomen en ter verduidelijking zal men vooraf deze 
aantekeningen erop hebben aangebracht. Deze waren dus niet bedoeld voor 
de metselaars, doch wel voor de hertog. 

Dat deze teksten de toestand op het einde van 1394 reHekteert, wordt tevens 
gestaafd door het gepresteerde werk. Tussen 6 juli 1394 (datum waarop 
Hendrik Huihens het metselwerk aanvat) en 2 november 1394 zijn volgende 
muren opge11icht: 
1. De courtine tussen de donjon en toren E, tot op een hoogte van 7,44 m. 
2. De toren E, tot op een hoogte van 4,17 m. 
3. De courtine tussen torenE en hoektoren A, variërend tussen 4,17 en 4,67 m. 
4. De hoektoren A, tot een hoogte van 4,67 m. 

Men is dus begonnen met het bouwen van de torens die naar de Leie gekeerd 
zijn. Bovendien was van de konstruktie van de donjon niets verwezenlijkt. 
Enerzijds is hier van belang het feit dat de plaats van de donjon correspondeert 
met een hoektoren van de bestaande vestingen, waardoor de afbraak wel iets 
moeilijker zal geweest zijn 6

• Anderzijds schijnen de besprekingen meer tijd in 
beslag te hebben genomen 7

• 

Wanneer we nu de tekeningen zelf nader bestuderen, dan stelt zich de vraag 
op welke hoogte het plan is doorgesneden. Men zou logischerwijze kunnen 
veronderstellen dat dit op gelijkvloers moet zijn. Dat dit ook het geval is, kan 
men uit het volgeode besluiten: aUe lokalen zijn overwelfd. Dit was slechts 
zelden het geval voor de verdieping 8

. Er is trouwens oog een andere aanwij
zing: e chi sera i' entrée pour aller en Ie vis, et de Ie vis en la bas se cave. Er 
wordt dus wel expliciet gespecifieerd dat men langs deze spiltrap naar de 
kelder kan afdalen, doch dat men met dezelfde trap ook de verdiepingen kon 
bereiken wordt niet gezegd. Dit is waarschijnlijk ook niet het geval geweest. 
Op de ikonografische dokumenten, die we verder bespreken is nergens een 
spoor van deze spiltrap, die getekend is in de okseling van donjon en westelijke 
courtioe. Bovendien bemerkt men op praktisch aNe zichten van het kasteel een 
uitkijktorentje. Dergelijk uitkijktorentje werd praktisch altijd uitgebouwd 

5 Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer nr. 26604 {0 21 r". 
6 In de rekeningen vindt men hierover het volgende: Premiers a Jehan Aentocq, qui a prins en 
tache dessailler briser et oster au net maconnet·ie de la Grande tour, sur lespace delaquelle on avait 
encommenchee a faire Ie dit chastel. Delaquelle quant elle avait estet videe de terre en dessoulz 
du fondement, pour icellui rehaussement et faire tm plus large pied et ie fonder plus profont en 
terre quelle nestoit pour lors. La moiltiet estoit chue et avalle tout aval par quoy (Algemeen Rijks
archief, Rekenkamer nr. 26604, fo 10 r" & v0

). 

7 In de rekeningen vindt men hierover het volgende: 
... a messire Jehan ie chappelain, pour at•oir este a Lille envers madame Esdonbree, Dame de Bottr
gogne, lors estani illec, touchant ie fait du pan en la grant tour et la porte, comment Jen ragrangerail 
et croisterait icclluy (Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer nr. 26604, {0 18 v0

) • 

. . . a Lunc Bossine, qui fut envoye a Lille en vers monseigneur Ie chanceUier pour luy montrer la 
messure et ie patron comme1zt il estoit ordonne a faire la Grcmt tour (Algemeen Rijksarchief, Reken
kamer nr. 26604, f" 20 ! 0

). 

8 Cl. Enlart, Manuel d'Archéologie Françai.re, Parijs, 1902-1916, II, p. 528. 
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boven een wenteltrap 9
• De plaats ervan correspondeert niet met de spiltrap 

naar de kelder. Ten slotte zou di't traptorentje, met zijn dunne muren, op die 
plaats strategisch een zeer kwetsbaar punt betekenen. 

Op het plan zijn ook de muurdoorbrekingen aangegeven. Dit leert ons dat 
de lokalen op gelijkvloershoogte niet met elkaar communiceerden. Ook de 
torens zijn op deze hoogte niet te bereiken, met uitzondering van de donjon 
en de toren G. Via een gang, uitgespaard in de muurdikte, kon men zowel het 
trapje naar de kelder bereiken als de toren G. De verdiepingen van de donjon 
moet men bereikt hebben langs een spiltrap, die in de dikte van de muur 
was ingewerkt 10

• 

De overwelving stelde geen problemen aangezien het hier om rechthoekige 
lokalen gaat. Enkel het lokaal I is onregelmatig van vorm. Men heeft dit trach
ten op te lossen door het gebruik van twee paar kruisribben, van elkaar geschei
den door een moerrib. Op het plan is duidelijk te merken dat een vroegere 
oplossing is gewijzigd. De oplossing die wordt voorgesteld is echter onuitvoer
baar en zal achteraf nog wel zijn aangepast. 

Ten slotte kennen we nog de bestemming van enkele lokalen: onder de 
donjon was een kelder, het lokaal I was een zaal 11

, het lokaal IV is de keuken 
en het lokaal VII was bestemd voor de portier. 

!I. AKWAREL MET BRUG EN KASTEEL 1 2 (Afb. 3) 

Op de verso-zijde staat de aanduiding Casteel Brugghe, op de recto-zijde is 
de maatschaal aangegeven. De tekening zelf is uitgevoerd in inkt, met invutling 
in akwarel. De inkt is dezelfde aan voor- en achterzijde. Op de achterzijde is 
een rode vlek gemaakt. In dezelfde kleur is de brug en de dakbedekking van 
een toren geschilderd. 

De letters van de vermelding Casteel Bt·ugghe en de cijfers van de maat
schaal op de voorzijde laten niet toe op paleografis·che gronden het document 
nauwkeurig te dateren. Er blijkt evenwel een consensus te bestaan het schrift 
hetzij in het laatste kwart der 15de, hetzij in de 16de eeuw te situeren 1 3

• Het 
feit dat een stenen brug is voorgesteld verschaft ons bovendien een terminus 

9 Cl. Enlart, o.c., II, p. 467; M. Viollet-Le-Duc, Dictiomwire raisonné de l'architecture Française 
du Xle au XIVe siècle, Parijs, 1658, IX, p. 113. 
10 Als men aanneemt dat deze trap zich onder de uitkijktoren bevond. 
11 Het gaat hier waarschijnlijk om een zogenaamde salle-basse voor het garnizoen, waarboven zich 
de grand-salle voor de hertog en zijn gevolg bevond. 
M. Viollet-Le-Duc, o.c., VIII, p. 80. 
12 Archief Stadsbibliotheek Kortrijk, Fonds Goethals-Vercruysse, losse stukken. 
l 3 Adjunct-bibliothecaris van Kortrijk, ].M. Berthee!e, dateert het schrift uit het eerste kwart der 
16de eeuw. Bovendien meent hij hier een Kortrijkse hand in te herkennen die men ook terugvindt 
in de Huyserie Registers ( 1500-1525). Archivaris Maddens situeert het in het laatste kwart der 
15de eeuw. Verder merkte hij op dat het ogenschijnlijk een oudere man betrof, gezien het geschrift 
beeft. Deze kon in de loop van de 16de eeuw nog het geschrift van het einde der 15de eeuw hebben 
gebruikt. Hier eveneens mijn dank aan Professor ]. Duverger die op mijn vraag volgend antwoord 
gaf: Er is te weinig tekst .om mij op grond daart•an een oordeel te k11nnen vormen. Ik zo11 nochtans 
geneigd zijn schrift en cijfers in de J6de eettw te plaatsen. 



HET NIEUW KASTEEL VAN KORTRIJK 85 

3. Brttg en kasteel, akwarel. Archief Stadsbibliotheek, Fonds Goethals-Vercruysse, losse 
stukken. 

post quem, namelijk 1433. Tijdens dit jaar immers werd een stenen brug aan 
de veldzijde gebouwd "' . 

De vermelding Casteel Brugghe en de tekening zelf laat vermoeden dat het 
in de eerste plaats in de bedoeling heeft gelegen de brug voor te stellen. 
Bovendien is enkel de brug in praktisch zuiver zijaanzicht voorgesteld terwijl 
het kasteel in perspectief is weergegeven. De maatschaal onderaan kan dus 
maar betrekking hebben op de brug, en kan niet toegepast worden op het 
kasteel. (De brug had een lengte van ongeveer 30 m., gemeten vanaf de poort 
van het kasteel tot boven de contrescarpe) . Het kan echter, gezien de datering, 
niet om een ontwerptekening gaan, het moet hier eerder een tekening van 
dokumentaire aard betreffen. 

De zijde, welke is voorgesteld is deze gericht naar Frankrijk (de westgevel). 
Men ziet van 'links naar rechts, de donjon, de twee torens die de poort flan
keren en de hoektoren I. Deze vier torens waren in werkelijkheid in hetzelfde 
vlak gelegen, de brug naar de veldzijde bevond zich loodrecht op dit vlak. Op 
de tekening liggen donjon en toren G wel in hetzelfde vlak, maar in plaats 
van loodrecht op de brug zijn ze er evenwijdig aan getekend. Naar de tekening 
te oordelen zou de toren H een hoektoren zijn en de courtine tussen torens 

14 Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer nr. 26617, {0 17 r0
• 
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H en I niet in hetzelfde vlak liggen als de rest van de westgeveL Het is duide
lijk dat een gebrek aan kennis van de wetten der perspectief aan de basis ligt 
van hogergenoemde fouten. Door het feit dat de tekenaar niet bij machte was 
de gevel in verkorting voor te stellen heeft hij hem vertekend. Er zijn trouwens 
nog andere perspectivische inkonsekwenties. Ondermeer is de brug gezien 
vanuit een hoog gelegen oogpunt terwijl het kasteel uit een veel lager oogpunt 
is bekeken. 

Uit de architectuur zelf zijn enkele elementen aan te wijzen die ons kunnen 
helpen het dokument te situeren binnen de rij ikonografische dokumenten. 
Men bemerkt in de donjon twee vensters, die in vergelijking met de andere 
doorbrekingen groter van proportie zijn. Naar de tekening te oordelen gaat 
het om kruisvensters, die niet behoren tot de eigenlijke bouw ( 1394-1404), 
maar na deze eerste bouwcampagne in het bestaande metselwerk zijn 
uitgekapt. Inderdaad, het bovenste venster is ingewerkt in de dakkonstruktie, 
wat ongetwijfeld op een latere toevoeging wijst. Anderzijds is het onderste 
kruisvenster veel te groot en bovendien te laag aangebracht voor een militaire 
konstruktie van omstreeks 1400. 

Nog drie andere vensters lijken niet te passen in het algemeen schema: het 
venster onder de mezekouwen van toren G, het venster in toren H en ten slotte 
dit in de courtine tussen torens G en H. Denkt men deze vensters weg, dan 
krijgt men een meer logische ordonnantie in de raamdoorbrekingen. Hieruit 
volgt dat de voorste!lrting een toestand weergeeft die dateert uit een periode 
waarop men aan het weerbaar karakter van een burcht minder belang hechtte, 
terwijl men anderzijds het woonkomfort wilde verhogen. 

Vervolgens zijn er de architecturale elementen, die ons een terminus ante 
quem verschaffen. De donjon vertoont een verdieping die in uitkraging is 
gebouwd. Deze uitkraging, die men ook in de meeste Franse kastelen uit 
dezelfde periode terugvindt, had een strategische betekenis. Het was immers 
gebruikelijk bij de belegering van een vesting de muren te ondermijnen. Om 
dit te beletten moest het belegerd garnizoen de vijand, die zich tegen de muren 
van de burcht bevond gemakkelijk met projectielen kunnen bestoken. Derhalve 
had men besloten een verdieping in uitkraging te bouwen. Deze uitkraging 
werd gevormd door op elkaar geplaatste kraagstenen. Tussen deze kraagstenen 
was een ruimte van -+- 0,70 m. tot 1,20 m. die niet was afgedekt. Dit waren 
de zogenaamde mezekouwen ". Het is aan te nemen dat een donjon, die wat 
a:lle andere onderdelen betreft het schema van de laatgotische Franse donjons 
respecteert, ook van dergelijke mezekouwen was voorzien. Men zal echter 
constateren dat op alle andere ikonografische dokumenten, deze uitkraging 
op een bogenfries rust. Het besproken dokument vormt echter uitzondering. 
Inderdaad, hier kan geen spraak zijn van een doorlopende fries doch van 
afzonderlijke kraagstenen. 

1 5 M. Viollet-Le-Duc, Dictionnaire de I' Architecture, I, p. 384. 
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Het vervangen van een konstruktie met mezekouwen door een bogenfries 
moet als een wijziging beschouwd worden, waaraan naar ons oordeel volgende 
motieven ten grondslag liggen. Enerzijds had een konstruktie met mezekouwen 
geen zin meer na de opkomst van de vuurwapens, anderzijds heeft de bogen
fries het voordeel dat geen openingen worden uitgespaard, wat het woon
komfort ten goede kwam. Als gevolg hiervan mag men besluiten dat het hier 
om de eerste voorstelling van het kasteel in opstand gaat. 

Het is verder niet waarschijnlijk dat de tekenaar zich zou vergist hebben, en 
dit om vólgende reden. Het gaat hier om wat men zou kunnen noemen een 
anekdotische tekenaar, namelijk iemand die zich interesseert voor het pittoresk 
detail. De tekening is overladen met dergelijke details die overigens omwille 
van het belang dat eraan gehecht wordt veel te groot zijn getekend. Daaren
tegen wordt minder belang gehecht aan de proporties van het algemeen 
silhouet en van de elementen onderling. Uit vergelijking met dergelijke donjons 
en de andere ikonografische dokurnenten blijkt dat de torens te slank zijn 
getekend. 

Bepaald intrigerend is de voorstel1ling van hoektoren I; de bekapping rust 
niet op de buitenmuren. Afgaande op de tekening is het een piramidaal dak 
op polygonaal grondvlak. Deze opstelling is enkel te verklaren a!ls men aan
neemt dat zich achter de muur die tot manshoogte was opgetrokken een weer
gang bevond. Is dit niet het geval dan is ook het schietgat, dat zich in muur 
bevindt zonder functie en is de latrine, die als erker was uitgebouwd niet 
bereikbaar. Vergelijken we trouwens met de afbeelding van het kasteel op de 
kaart van de Gemene Weide uit 1639 16

, dan bemerken we dat twee s•lag
schaduwringen sterk zijn geaccentueerd. Dit kan enkel betekenen dat binnen 
deze torens een terras was uitgebouwd. De tentdaken waren hier echter 
reeds afgebroken. 

Rest ons nog de brug zelf te bespreken. Onmiddellijk valt op dat de brug 
niet horizontaal was (de eerste boog is een rondboog; de laatste twee zijn 
verhoogde bogen) . De materialen die werden aangewend ZJijn baksteen en 
natuursteen: natuursteen voor de actieve delen (het metselwerk dat zich onder 
de waterspiegel bevindt, de ontlastingsbogen, de hoekblokken en de cordons) en 
baksteen voor de overige delen. De brug was voorzien van piramidale stroom
pijlers op een driehoekig grondvlak. 

Op sti'listische gronden lijkt het bruggehoofd een vreemd element. De vier
kantige pij'lers met hun bolvormige bekroningen, die zonder overgang op de 
deksteen zijn geplaatst lijken inderdaad naar een latere datum te verwijzen. 
Dienaangaande dient echter het volgende opgemerkt. Het gebruik van een 
bolvormig ornament is op zichzelf niet tegenstrijdig met een 16de-eeuwse 
architectuur. Het is eerder de manier waarop het ornament is uitgewerkt, die 
storend werkt. Deze sierelementen, die soms ook als kruiken waren uitgewerkt, 

1 6 Zie lil. De kaart van de Gemene W eide, 1639. 
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waren praktisch in alle gevallen verbonden met een sokkel. Het ontbreken 
hiervan moet zonder twijfel aan de tekenaar worden toegeschreven. Er is 
echter meer: uit vergelijking zal blijken dat de toestand waarin het kasteel is 
voorgesteld niet synchroon is met de voorstelling van de brug. Dat daaren
tegen de tekenaar de brug heeft voorgesteld zoals hij ze zelf heeft gezien lijkt 
ons voor geen discussie vatbaar; waarom zou hij anders een maatschaal op.der 
de brug aanbrengen en bovendien nog expliciteren dat het om de Casteel 
Bmgghe gaat. De perspectivische vertekening krijgt hierdoor nog een andere 
reden. De tekenaar heeft een bestaande tekening van het kasteel gecopieerd 
en gecombineerd met zijn opmeting van de brug. Hieruit resulteert voor de 
datering van beide componenten van de tekening: 

1. De brug zoals ze is getekend dateert uit de 16de eeuw. Als terminus 
ante quem is de datum 1684 moeilijk betwistbaar (het jaar waarin het kasteel 
werd opgeblazen). Voorstelling van de brug en datering van de tekening vallen 
chronologisch samen. Op paleografische gronden lijkt een situering in de 16de 
eeuw aangewezen. 

2. Gezien de voorstelling van het kasteel zelf gecopieerd is van een andere 
tekening moet men voor een nauwkeuriger datering beroep doen op een ver
gelijking met andere ikonografische dokurnenten die het kasteel voorstellen. 

lil. DE KAART VAN DE GEMENE WEIDE, 1639 17 (Afb. 4) 

Deze kaart is getekend door Louis de Bersacques en stelt de terreinen voor 
nabij de gemene weide. De bedoeling van de kaart was het opmaken van een 
raming van de waarde van deze gronden, behorend tot de Magdalenakapel, 
die door de stad aangeworven werden om er een lazerij te bouwen en tevens om 
de weg, die vanaf het kasteel naar de Sint-Roebusparochie leidde, te kunnen 
verbreden 18

• 

Benevens het kasteel zijn volgende gebouwen afgebeeld: het schuttershof 
van de handboog, de Rijselpoort, de Waaienbergkapel en de Magda1ena 
Lazerij. Uit het voorgaande dient dus reeds besloten te worden dat het niet in 
de eerste plaats de bedoeling was, het kasteel voor te stellen; het kasteel is 
hier enkel afgebeeld, omdat het aan de besproken terreinen paalt. Alleen reeds 
deze overweging doet vragen rijzen nopens de correcte weergave van de 
voorstelling. 

Uit de voorstelling blijkt dat de brug naar de weide nog een houten brug 
was, terwijl de brug die de verbinding vormde met de stad reeds een stenen 
brug was. Dit laat ons toe de voorstelling in de tijd te situeren. Inderdaad, 
zoals we reeds gezien hebben, dateert de stenen brug naar de stad uit 1408; 
de stenen brug naar het platteland daarentegen wordt eerst in 1433 gebouwd. 

17 Stadsmuseum, Kortrijk, 2008. 
18 Rijksarchief Kortrijk, Oud Stadsarchief, Eerste papieren privilegieboek, f• 190 r•. 
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4. Kaart van de Gemene Weide, detail: kasteel, 1639. 
Stadsmuseum Kortrijk, nr. 2008. 

Derhalve is het kasteel weergegeven in de toestand die het vertoonde tussen 
1408 en 1433. De tekening daarentegen werd in 1639 opgemaakt. Louis de 
Bersaques kan dus de tekening niet gemaakt hebben naar een schets ter plaatse 
maar zal zich zonder twijfel geïnspireerd hebben op een andere tekening. 

De opstand van de donjon vertoonde drie geledingen; boven de onderste 
geleding was de tweede geleding in uitkraging uitgebouwd. Het dak, dat deze 
tweede geleding bekroonde was onderbroken door de smalle derde geleding. 
De laatste geleding nu, is op de kaart van de Bersacques weggelaten. De 
tweede geleding is daardoor veel te hoog getekend. De westelijke toren naast 
de donjon (toren G) vertoonde dezelfde structuur, de Bersacques begaat hier 
dezelfde fouten. 

Hieruit besluiten dat de tekening niet de minste relatie heeft met de werke
lijkheid zou echter overdreven zijn. In verband met de onderlinge verhouding 
der torens weten we dat de donjon en de torenG veel hoger waren uitgebouwd 
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dan de andere torens; de tekening geeft dit juist weer. De toren H had geen 
eigenlijk tentdak zoals de andere torens, een half tentdak was gecombineerd 
met een zadeldak. Ook dit wordt door de tekening gesuggereerd. 

De twee hoektorens der zuidelijke courtine zijn reeds hoger ter sprake geko
men 19

• Men zal zich herinneren dat toen sprake was van de weergang en van 
de afbraak van de polygonale tentdakjes. De onnauwkeurigheden, die men in 
de tekening aantreft, mogen ons niet doen besluiten dat ook deze voorstelling 
verkeerd is. Het bestaan van deze weergang en de tentdakjes is moe1lijk te loo
chenen 20

, ook weten we dat deze torens verhoogd worden en nieuwe daken 
worden geplaatst 21

• Als dusdanig vormt de voorstelling van deze torens hier 
een logische verbinding tussen beide situaties. 

Aan de zuidelijke courtine ontbreekt de middelste toren. Deze courtine is 
echter ook veel te smal getekend zodat de middelste toren noodzakelijk moest 
worden weggelaten. Ten slotte zijn enkel nog de twee torens die de poort 
naar de stad flankeren getekend. 

IV. DE KAART VAN LEPOIVRE (1580) (Afb. 5) 

De kaart stelt de inneming van de stad voor, door de Malcontenten m 
1580 22

• 

De toestand van de stad 

De sta:d vertoont drie grote onderverdelingen. Enerzijds is de oorspronke
lijke stadskern voorgesteld met de versterking van de 14de eeuw, het eiland 
Buda sluit hierbij aan met de versterking, die dateert uit de eerste ,helft van 
de 15de eeuw. De wijken Overbeke en Overleye hebben een van bastions 
voorziene versterking. Tot het bouwen van deze gebastioneerde versterking 
werd op 18 december 1577 besloten. De voorstelling van de stad dateert dus 
ten vroegste uit het begin van 15 78. 

Nu weten we daarentegen ook dat nadat de Calvinisten zich in 1578 van het 
stadsbeleid hadden meester gemaakt, ze besloten een gedeelte van het kasteel 
af te breken om nieuwe versterkingswerken aan te leggen 23

• Daarnaast moest 
de kerk en de abdij van Groeninge door de religieuzen ontruimd worden, 
eveneens omwille van afbraak 24

• Nu is op de kaart van Lepoîvre, het kasteel 
nog in zijn gave toestand getekend, de kerk en de abdij van Groeninge zijn 

19 Zie Il. Akwarel met Brug en Kasteel. 
20 Ibidem. 
21 Bespreking hiervan in VI : Gezicht op Kasteel en Kraan. 
22 Koninklijke Bibliotheek, Brussel, Handschrift 19611. 
23 Het tracé van deze versterking is op de kaart van Lepoîvre te onderscheiden. Ze is in stippellijn 
aangegeven voor de westelijke stadsmuren en was te voorzien met twee bastions. Het nummer 39 
dat ermee correspondeert verwijst in de legende van Lepoîvre naar, Les fortifications incommencées. 
Deze versterking is echter niet tot stand gekomen. 
24 ]. Van Pottelberge, Eén der oudste stadsplannen van Kortriik; de kaart van Lepoivre, 1580, D e 
Leiegouw, Jg. VIII, 1966, p. 266. 
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5. Kaart van Lepoîvre, detail: kasteel. Koninklijke Bibliotheek Brussel, Hs. 19611. 

op de kaart nog voorgesteld. Lepoîvre geeft dus een situatie weer die eind 
15 77 nog niet bestond en na 15 78 niet meer bestond. De voorstelling van de 
stad dateert derhalve uit 1578. Op te merken valt dat Lepoîvre krijgsverrichtin
gen afbeeldt die zich afspelen in 1580 en dus niet synchroon zijn met de 
afbeelding van de stad. 

De betrouwbaarheid van de vaantelling 

De stad wordt gezien vanuit de oostelijke richting (vanuit de richting van 
Gent) en is voorgesteld in een isometrisch perspectief. 

Wat het stratenplan betreft dient vermeld dat praktisch alle straten te breed 
zijn getekend ten opzichte van de huizenblokken. Dit valt vooral op voor de 
Rijselstraat, de Doornikstraat en de Lange Steenstraat-Voorstraat. Het straten
plan zelf correspondeert grotendeels met de werkelijkheid, met uitzondering 
van het stratenplan rond de Sint-Maartenskerk en de 0.-L.-Vrouwkerk. Zo is 
de verbinding tussen de Begijnhofstraat en Sint-Maarten weggelaten door het 
feit dat het Begijnhof te veel in Westelijke richting is geplaatst. 

Bestuderen we de afgebeelde gebouwen, dan merkt men dat zowel de 
Sint-Maarteoskerk als de 0.-L.-Vrouwkerk te veel naar links zijn geaxeerd. 
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Het schip van de 0.-L.-Vrouwkerk is op de kaart van Lepoîvre veel langer en 
hoger dan dit van de Sint-Maartenskerk; in werkelijkheid is het omgekeerde 
het geval. Ook de torens van de 0.-L.-Vrouwkerk zijn veel te hoog in verge
lijking met de Sint-Maartenskerk; beide torens van de 0.-L.-Vrouwkerk zijn 
trouwens even hoog getekend, wat niet met de werkelijkheid overeenstemt. 
Zeer opvallende afwijkingen bemerkt men in de torens met een ingewikkelder 
struktuur. De tekening van de Sint-Maartenstoren heeft geen enkele relatie 
tot zijn werkelijke gedaante. Ook het belfort wijkt tamelijk sterk af. Wat de 
gebouwen betreft moet dus een grote omzichtigheid aan de dag gelegd worden. 

De voorstelling van het kasteel 

Zoals we reeds hebben opgemerkt, dateert de voorstelling van het kasteel 
van vóór de gedeeltelijke afbraak ervan door de Calvinisten (1578). We zien 
onmiddeHijk dat twee torens ontbreken (toren Fen I). Of dit in werkelijkheid 
ook zo is geweest, valt sterk te betwijfelen. Ook is het de vraag of tegen de 
zuidelijke courtine gebouwen waren opgetrokken, zoals Lepoîvre tekent. In
derdaad, enerzijds correspondeert dit niet met het plan 2

\ anderzijds hebben 
we in de rekeningen geen vermeldingen gevonden van het optrekken van 
gebouwen tegen deze courtine. De toren naast de donjon (toren G) was prak
tisch even hoog als de donjon; ook hiermee correspondeert de tekening niet. 
De donjon zelf vertoont verscheidene vensteropeningen in zijn onderste 
geleding; dit stemt, zoals we gezien hebben 26

, met de werkelijkheid overeen, 
doch het aantal is vast en zeker overdreven. De donjon vertoont aan de aanzet 
van de tweede geleding een uitkraging, ook bemerkt men het uitkijktorentje 
en de monumentale schouw. Dit alles is echter zeer onduidelijk weergegeven. 
De inspringende laatste geleding vait niet te onderscheiden, wel zijn op die 
plaats schematisch vensteropeningen gesuggereerd. Ten slotte kunnen we nog 
opmerken dat op de brug naar de stad een kubusvormig bruggehoofd is 
getekend waarvan ook in de rekeningen sprake is. 

V. KAART VAN DE KASSELRIJ KORTRIJK DOOR LOUIS DE BERSACQUES, 1634 27 

(Afb. 6) 

Zoa•ls we ook gezien hebben voor de voorstelling van het kasteel op de 
kaart van de gemene weide moet de Bersacques zich ook hier op een andere 
afbeelding hebben geïnspireerd. Inderdaad, ook hier moet de voorstelling van 
het kasteel dateren van vóór de vernieling aangericht door de Calvinisten. 

Dank zij de voorstelling op de kaart van de gemene weide 28 beschikken we 
over een interessant vergelijkingsmateriaal. Enerzijds vertonen beide afbeel-

2s Zie I. Het Plan. 
26 Zie II. Akwarel met brug en kasteel. 
2 1 Kortrijk, Stadhuis, gemeenteraadzaaL 
28 Zie lil. De kaart van de Gemene W eide, 1639. 
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6. Kaart van de kasseirij Kortrijk, schilderij van Louis de Bersacques, 
1634, Kortrijk. Stadhuis, GemeenteraadszaaL 
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dingen naar algemene struktuur grote gelijkenis, anderzijds zijn voor meerdere 
delen verschillen op te merken. 

Dit blijkt reeds wanneer we beide voorstellingen van de donjon vergelijken. 
Op de kaart van de gemene weide heeft de Bersacques de derde geleding 
weggelaten; deze fout komt niet meer voor op de kaart van 1634. De toren 
naast de donjon (toren G) is op beide afbeeldingen verkeerd gesitueerd. Deze 
toren maakt deel uit van de westelijke courtine; beide voorstellingen wijken 
hiervan af. De toren zelf vertoont op de kaart van de gemene weide dezelfde 
fouten als de donjon; hij is te slank getekend en de derde geleding is weg: 
gelaten. Ook deze onnauwkeurigheden komen op de kaart van 1634 niet meer 
voor. 

Tegen de zuidelijke courtine waren drie torens opgetrokken. Weliswaar 
zijn hiervan maar twee torens voorgesteld op de kaart van de gemene weide, 
doch ook hier spreekt de Bersacques zich in beide voorstelEngen tegen; op de 
kaart van 1634 is inderdaad ook de middelste toren voorgesteld. Tevens dient 
nog gewezen op het feit dat de overdrijving van de hoogte der gebouwen 
binnen de omheining op de kaart van 1634 niet meer voorkomt. 

Ten slotte valt nog op te merken dat de muur die langs de natte gracht liep 
op beide afbeeldingen in de vorm van een boogsegment is voorgesteld. Op het 
plan van Deventer 29 is daarentegen duidelijk te merken dat de waterpartij 
rond het kasteel in de vorm van een vierkant was uitgewerkt. De voorstelling 

29 J. Van Deventer, Atlas des villes de la Belgique au XVle siècle (uitgave onder leiding van Ch. 
Ruelens) , Brussel, [1886}. De kaart van de stad Kortrijk wordt traditioneel omstreeks 1555 gesi
tueerd. De topografische betrouwbaarheid laat geen twijfel na vergelijking met het stratenplan van 
de huidige stadskern, en de oriëntatie van de Middeleeuwse gebouwen. 
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van Deventer kan op dit punt niet verkeerd zijn, gezien deze plattegrond topo
grafisch verreweg de meest betrouwbare is en ook de kaart van Lepoîvre deze 
voorstelling geeft. Om te corresponderen met de werkelijkheid had men hier 
dus twee loodrecht op elkaar staancie muren moeten tekenen en niet een 
gebogen muur. Deze afwijking hoeft echter geen verwondering te wekken, zij 
is inherent aan de manier van tekenen van de Bersacques. Ook de plattegrond 
in de Flandria Illustrata 30

, zuMen we kunnen constateren dat de Bersacques 
elke hoekigheid vermijdt, en vervangt door gebogen vormen. Trouwens, wan
neer men zich enkel baseert op de tekening van het kasteel door de Bersacques 
zou men eerder een cirkelvormige plattegrond verwachten dan een vierkante. 

Evenwel mag als konklusie gelden dat de voorstelling van 1634, veel nauw
keuriger is dan deze op de kaart van de gemene weide en bovendien heel zeker 
als betrouwbaar ikonografisch dokument kan opgevat worden, wanneer men 
rekening houdt met de afwijkingen die voortvloeien uit de tekenstij-l van de 
Bersacques. Enig voorbehoud vraagt nog het feit dat men hier eigenlijk met 
een anachronistische voorsteHing te doen heeft, zoals ook voor de kaart van 
de gemene weide het geval was. In dit laatste geval kon dit gemakkelijk 
aangetoond worden omdat de voorsteHing van de bruggen vrij gemakkelijk 
te interpreteren was. Op de hier besproken afbeelding is de tekening van de 
bruggen minder dui,delijk. Daarentegen is een duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen de aard van de dakbedekking. De blauwe kleur van de dakbedekking 
van de donjon en toren G moet op leien wijzen, terwijl de rode kleur van de 
tentdaken van toren D en I (tichel-)pannen zal beduiden. Nu bevindt zich 
in het stadsmuseum van Kortrijk een schilderij dat het kasteel voorstelt 31 en 
waarbij alle daken in een blauwe kleur zijn weergegeven. Enkel in de rekening 
van 1558 is ,sprake van het gebruik van leien (ardoises). Men mag dus wel 
aannemen dat het vervangen van pannen door leien in de loop van het jaar 
1558 gebeurd is, zodanig dat de voorstelling van het kasteel van vóór 1558 
moet dateren. Ook ziet men dat binnen de hoektorens geen open weergang 
meer voorkomt. Het verdwijnen van deze open weergang was het gevolg van 
werken die zich rond 1432 hebben voorgedaan 32

• !Derhalve moet het kasteel 
zijn voorgesteld zoals het zich voordeed tussen -+-1432 en 1558. 

Vl. GEZICHT OP HET KASTEEL EN DE KRAAN, ANONIEM SCHILDERIJ 3 3 (Afb. 7) 
Olieverf op doek (50: 72 cm.) 

Op het schilderij is een houten loskraan afgebeeld. Deze werd opgericht 
door het ambacht der Pijnders om het lossen van de schepen te vergemakke-

30 Zie VII. De kaart van Kortrijk in de Flandria liltiJlrata door de BerJacqrleJ, 1644. 
31 Zie Vl. Gezicht op kaJteel en kraan, anoniem Jchilderij. 
3 2 Zie lil. De Kaart van de Gemene Weide, 1639. 
33 Stadsmuseum, Kortrijk, nr. 487. 
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7. Gezicht op kasteel en kraan, anoniem schilderij. 
Stadsmuseum Kortrijk, nr. 487 . 

lijken. J.M. Berteele vermoedt 1dat zij uit het jaar 1641 dateert, toen men de 
Kortrijkse haven verbeterde 34

• Uit de aanwezigheid van deze kraan zou dan 
resulteren dat het schilderij niet voor 1641 kan zijn aangezet. Daartegenover 
echter dient gesteld dat het voorkomen van het kasteel niet kan corresponderen 
met een datering na 1641. Zoals hoger vermeld werd het kasteel in 1578 
gedeeltelijk vernield. Op het schilderij is het kasteel nog in zijn oorspronke
lijke gedaante getekend. Nu bezit het stadsmuseum van Kortrijk een fotogra
fische afdruk van een schets waarop het kasteel is voorgesteld 35

• Deze schets 
is verwant met het schilderij. Het aantal torens, de opstelling ervan, het 
gezichtspunt van waaruit het kasteel is bekeken zijn identiek. Ook de gebou
wen rond het neerhof zijn gelijkaardig van architectuur en opstelling. 

Het laat bij nader onderzoek geen twijfel, dat de schets als inspiratiebron 
heeft gediend voor de auteur van het schilderij en dat niet het omgekeerde 
het geval is. Als argumentatie kan men volgende punten naar voor schuiven. 

1. Argumenten uit perspectivisch standpunt: de schets is geconcipieerd uit
gaande van een lage horizon. De tekening op zijn geheel blijft konsekwent met 
de gekozen ooghoogte. Bij het schilderij echter diende de kunstenaar om kom
pos~torische redenen een hogere horizon te kiezen. Stelt men zich hetzelfde 
onderwerp voor met een lager gelegen horizon dan wordt de luchtpartij te 

34 ].M. Berteele, Kraan, Oud Kortriik, katalogus tentoonstelling, Kortrijk, 1962, p. 33. 
35 Stadsmuseum, Kortrijk, nr. 2232. Het origineel is jammer genoeg niet gekend. 
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belangrijk in verhouding tot het voorgestelde stadsgedeelte. Eenvoudiger 
gezegd kan men dit zo stellen: omdat de auteur van het schilderij meer wou 
tonen dan op de schets te zien is, diende hij zich hoger op te stellen. Doch 
daaruit volgde dat hij de voorstelling van het kasteel zoals deze op de schets 
1S getekend moest aanpassen aan de gegevens van zijn compositie. De manier 
waarop hij dit gerealiseerd heeft, is uiterst merkwaardig. Het kasteel is volledig 
in vooraanzicht gezien, doch het gedeelte naar de stad gericht, is naar links 
geschoven ten opzichte van het deel naar de veldzijde. Wat hieruit echter resul
teert: de torens aan de stadszijde zijn te hoog in vergelijking met de donjon 
en zijn flankerende torens, en de gebouwen binnen de erekoer zijn gigantisch. 

2. Argumenten uit het standpunt van de verhoudingen: de donjon is op het 
schilderij veel slanker dan op de schets. Vergelijking met nog bestaande torens 
uit dezelfde periode toont aan dat de schets hier ook nauwkeuriger is. De trap
gevel aan de achterzijde van toren H is veel kleiner van verhouding dan op 
het schilderij. In perspectivisch opzicht is de schets heel zeker juister. 

3. Argumenten uit architectonisch standpunt: op louter architectonische gron
den kan men beide voorste1lingen vergelijken met een nog bestaande konstruk
tie van militaire aard in Kortrijk, namelijk de Broeltorens. De bekapping 
bestaat er uit een geknikt tentdak; de schets geeft dit duidelijk weer, het schil
derij verdoezelt de knik. De dakkapellen zijn geschrankt opgesteld: ook hier is 
de schets nauwkeurig, terwijl bij het schilderij de dakkapellen boven mekaar 
op eenzelfde beschrijvende liggen. Ten slotte is de steilere hel·ling van daken, 
ook deze van de gebouwen aan het neerhof, een argument om de schets als 
oorspronkelijk aan te duiden, terwijl de manier waarop het kasteel op het 
schilderij is getekend ervan is afgeleid. 

Vergelijken we nu het schilderij met de kaart van Lepoîvre dan valt het 
volgende op: op beide ikonografische dokurnenten komt een gemetselde 
escarpe voor die de versterking rond het eiland Buda tegen de Leie afsloot. 
Bovendien ziet men dat in beide voorstellingen achter de versterkingsmuren 
een bedekte weg was opgeworpen. De toegang hiertoe was afgesloten. Dit alles 
komt nauwkeurig overeen met wat we op het schilderij kunnen constateren. 

Iets hoger op de kaart van Lepoîvre is de bastion op de Leie getekend, die 
deel uitmaakt van de gebastioneerde versterking rond Overleye. Deze verster
king is op het sch~lderij niet te bespeuren. Het is onwaarschijnlijk dat de 
schilder dit zou hebben verwaarloosd, gezien hij de versterking rond het eiland 
Buda zo nauwkeurig weergeeft. Het schflderij moet dus verwezenlijkt zijn 
vóór de versterking rond Overleye (na 18 december 1577). Bijgevolg dient 
de datering van de kraan (1641) niet te worden aangenomen als terminus 
post quem 36

• 

36 Dhr. J.M. Berteele deelde me trouwens mondeling mede dat de kraan na 1516 en voor 1656 
moet zijn geplaatst. Deze tijdspanne past inderdaad in ons kader. 
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In de rekeningen van het jaar 1432 komt volgende betaling voor: .. . pour 
avoir hauchie une tour corniet dever la Ville sur la Lis, ou il est rentré ijc lx 
milliers de brique 37

• Als we nu het schi-lderij bekijken, bemerken we inderdaad 
dat het bovenste gedeelte van deze toren A als metselwerk is weergegeven 38

• 

Het schilderij moet dus de toestand van het kasteel, zoals deze zich voordeed 
na 1432, voorstellen. Op het schilderij zijn alle daken in een blauwe kleur 
weergegeven. Dit moet ongetwijfeld op een dakbedekking uit leien wijzen. 
Het vervangen van pannen door leien moet, zoals reeds aangehaa!ld 39

, tijdens 
het jaar 1558 gebeurd zijn. De hier weergegeven toestand moet dus corres
ponderen met een datering tussen 1558 en 1578. 

We hebben gezien dat oorspronkelijk de hoektorens even hoog waren als 
de courtine 40

• Nu zien we op het schilderij dat ook de andere hoektoren op de , 
voorgrond (toren D) boven de courtine uitsteekt. Deze heeft men dus ook 
verhoogd; doch wanneer dit gebeurd is, wordt in de rekeningen niet vermeld. 
We kunnen daarentegen beroep doen op de voorsteHing van het kasteel op de 
kaart van de gemene weide. Op deze kaart is de toren D nog even hoog als 
de courtine, maar het dak is verdwenen. We weten nu dat het kasteel er is 
voorgesteM zoals het zich moet hebben bevonden tussen 1408 en 1433. De 
verhoging van de drie hoektorens zal dus waarschijnlijk ongeveer gelijktijdig 
met toren A gebeurd zijn (-1- 1432). 

De conclusie stelt ons echter voor een nieuw proiJleem. Inderdaad, op het 
akwarel 41 zien we dat deze torens nog even hoog zijn ais de courtine, 
bovendien is het dak nog binnen de toren uitgewerkt met een uitsparing voor 
de weergang. Dit dokument dat we in de 16de eeuw hebben gesitueerd, kan in 
elk geval niet in de eerste helft van de 15de eeuw zijn ontstaan. Doch net als 
voor de kaart van de gemene weide was ook hier de voorstelling van het 
kasteel geen hoofddoel. Voor de tekenaar primeerde de afbeelding van de 
brug. Waarom zou zich hier dan niet hetzelfde verschijnsel hebben kunnen 
voordoen, namelijk dat de tekenaar zich geïnspireerd heeft op een andere 
tekening. We hebben trouwens gewezen op het feit dat brug en kasteel vanuit 
een andere ooghoogte zijn gezien, wat op een combinatie van twee verschillen
de tekeningen kan wijzen. De perspectivische vertekeningen die men hier 
aantreft, zulien dan mede in de hand gewerkt zijn doordat de tekenaar gepoogd 
heeft twee voorstellingen te combineren die perspectivisch onverenigbaar zijn 
(zowel wat betreft het standpunt van de toeschouwer, als walt betreft de 
ooghoogte). 

3 7 A Guillaume de Wachtere, maohon, Ie dernier Jour de Septembre pour avoir fait el machonne 
les dit voussures par tout la court du ebastel el aussi pour avoir hauchie tme tour corniel .. . , Alge· 
meen Rijksarchief, Rekenkamer nr. 26617, f• 15 r•. 
38 Het onderste gedeelte van de toren is grijs·blauw, het bovenste is rood geschilderd. Op de foto 
valt het verschil niet zo duidelijk op. 
39 Zie V. Kaart van de Kasselrii Kortriik door Louis de Bersacques, 1634. 
40 Zie II. Akwarel met brug en kasteel. 
41 Ibidem. 
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De betrouwbaarheid van de voorstelling 

We wezen reeds op de coïncidentie tussen de voorstelling van hoektoren A 
en een betaling in de rekening. Vergelijken we nu het schilderij met de voor
stelling op het akwarel. 

De donjon is op dezelfde manier opgebouwd; de te slanke verhouding ervan 
op het akwarel komt bij het schilderij niet meer voor 42

• De plaats van het 
uitkijktorentje en de schouw corresponderen. De toren G heeft op beide 
afbeeldingen dezelfde opbouw als de donjon, ook de plaats van de schouw 
correspondeert. De westelijke poort en toren H zijn lager gehouden. Het dak 
van toren H wordt afgesloten ·door een tra:pgevel. Allle andere torens en muren 
zijn minder hoog opgetrokken. Beide voorstellingen stemmen in al deze punten 
met elkaar overeen. We mogen dus wel aannemen dat de voorstelling op het 
schilderij, althans in zijn grote trekken, met de werkelijkheid overeenkomt. 
Derhalve zal het feit dat de toren E ontbreekt wel juist zijn. 

Waar beide werken niet overeenstemmen betreft het details. Zo komt het 
aantal vensters in de tweede geleding niet overeen, ook de opstelling der 
dakvensters is verschi1llend. Wat het aantal ramen aangaat is het schilderij 
zeker meer nauwkeurig, de verhouding muurdam-muurdoorbreking is op het 
akwarel minder gelukkig. In verband met de opstelling van de dakvensters 
dient zonder twijfel de geschrankte opstelling als de juiste te worden aange
wezen, zoals hoger aangeduid. 

VII. DE KAART VAN KORTRIJK IN DE FLANDRIA ILLUSTRATA DOOR DE BERSAC

QUES, 1644 4 3 (Afb. 8) 

De stad Kortrijk is net zoals bij de kaart van Lepoîvre vanuit de oostzijde 
gezien. De toestand van de stad komt eveneens in grote trekken overeen met 
deze voorgesteld bij Lepoîvre. 

De betrouwbaarheid van de voorstelling 

Net zoals Lepoîvre geeft de Bersacques de straten te breed weer in verge
lijking met de huizenblokken. Dit vallt voora:l op bij de Doornikstraat en de 
Rijselstraat Wat het stratennet betreft respekteert de Bersacques grotendeels 
de werkelijkheid. De belangrijkste afwijkingen resulteren uit het feit dat elk 
gebroken tracé vermeden wordt; dit wordt steeds opgevangen door het tracé 
voilgens een boogsegment te laten verlopen. Het sterkst komt dit tot uiting 
bij de straten voor de St.-Maartenskerk, Begijnhof en 0 .-L.-Vrouwkerk 

4 2 Het schilderij benadert hier zonder twijfel dichter de werkelijkheid als we vergelijken met gelijk
aardige donjons. 
43 A. Sanderus, Flandria Illust rata, Keulen, 1641-1644. 
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8 . Kaart van Kort1·ijk in de Flandria lllttstrata, prent van Louis de Bersacques, 
detail: kasteel. 
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(Begijnhofstraat, Zegerplein) die in werkelijkheid een veel grilliger verloop 
kennen. Ook de gebroken vorm van de 0.-L.-Vrouwstraat wordt verslapt. 

Vergelijkt men de manier van voorsteHen van de bastions bij Lepoîvre en 
de Bersacques dan bemerkt men eveneens hetzelfde verschijnsel. 

Wat de voorstelling van de gebouwen betreft, is de Bersacques echter veel 
precieser dan Lepoîvre. Het volstaat de 0.-L.-Vrouwkerk en de Sint-Maarteos
kerk (afzonderlijk en in hun verhouding tot elkaar) te vergelijken om te 
beseffen dat de Bersacques veel nader bij de werkelijkheid aansluit. Er dient 
evenwel op gewezen dat in de Flandfia Illustfata de torenspitsen veel te scherp 
en te hoog zijn weergegeven. De spitsen van de Brodtorens zijn hier het meest 
kenmerkende voorbeeld van. 

De voontelling van het kasteel 

Het kasteel is voorgesteld in de toestand, zoals deze zich voordeed na de 
vernieling van 15 78. We zien inderdaad dat de ganse oostelijke zijde en een 
groot gedeelte van de noordelijke en zuidelijke muren verdwenen zijn. Allleen 
de westelijke zijde bleef ongehavend. Van de tien torens bleven enke'l vijf 
overeind. 

De plaats van deze torens is door de Bersacques vrijwel correct weergegeven. 
Twee overwegingen dienen echter gemaakt: de toren I is niet te zien op deze 
kaart. Deze voorstelling is echter juist. We zullen inderdaad kunnen consta-
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teren dat deze toren werd verlaagd 44
• De toren F is wel voorgesteld maar 

verkeerd gesitueerd, hij maakte inderdaad deel uit van de omheining. 
Er dient verder opgemerkt te worden dat de verhouding van de torens te 

uitgerokken is. Men bemerkt ondermeer dat de derde geleding van de toren 
te smal is weergegeven en de spits te scherp is getekend. 

Ten slotte vergen nog twee afwijkingen de aandacht: de courtineis volledig 
weggelaten en de trapgevel bij de toren H is eveneens niet voorgesteld. Nauw
keuriger dan op het schilderij 45 is de verhouding tussen de gebouwen binnen 
de omheining (die nu vrij kwamen) en de torens. We hebben inderdaad 
opgemerkt dat op het schilderij deze gebouwen te hoog waren getekend. 

VIII. PANORAMISCH GEZICHT OP DE STAD KORTRIJK, DOOR DE BEAULIED (1646) 
(Afb. 9) 

Het derde deel van het werk van de Beaulieu 46 bevat twee prenten die 
betrekking hebben op de stad Kortrijk. 

De eerste prent geeft in plan de stad Kortrijk weer en <ie opstelling der 
Franse troepen rond de stad. Het opschrift luidt als volgt: Plan de la ville de 
Courtray, en Flandre, assiégé par les armées du Roy très chrétien, Louis XIV, 
commandées par Mgr. Ie duc d'Orléans et rendue à son obéissance, Ie 30 juin 
1646. De tweede prent geeft een panoramisch gezicht op de stad vanuit het 
oosten, tevens worden de krijgsverrichtingen afgebeeld, die zich voor de stad 
afspelen. 

De afgebeelde monumenten zijn tamelijk getrouw weergegeven. Evenwel 
dient erop gewezen dat de torens van de Sint-Miebielskerk te slank zijn, en 
dat de spitsen niet juist zijn getekend. Ook de spits van de Sint-Maarteoskerk 
vertoont grote afwijkingen. 

De voorstelling van het kasteel 

Van het kasteel zijn de vier westelijke torens weergegeven (de donjon, de 
torens G, Hen I). Van de donjon mag men aannemen dat hij met de werke
lijkheid strookt. Inderdaad, de drie geledingen zijn juist weergegeven, met de 
uitkraging van de tweede geleding en de smallere .derde geleding. Ook bemerkt 
men het uitkijktorentje waarvan de donjon voorzien was. De toren G vertoont 
echter een fout. De toren heeft op de tekening maar twee geledingen, in 
werkelijkheid was hij opgebouwd uit drie geledingen, die aansloten bij de drie 
geledingen van de donjon. Als gevolg van deze vergissing is deze toren ·dan 
ook te laag weergegeven ten opzichte van de donjon. 

H Zie X. Panoramische Gezic.hten do01· A.Fr. Van der Meulen. 
45 Zie Vl. Gezichten op Kasteel en Kraan. 
46 Beaulieu, Deb. de Pontault de, Plans, profiJs et vues de camps, plans sièges et batailles servani 
à /'histoire de Louis XIV gravés d'après Beaulieu, Parijs, 1638·1677, Ill. 
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9. Panoramisch gezicht op de stad Kortrijk, door de Beaulieu, detail: kasteel. 

Nauwkeuriger is de tekening van de derde toren (H); deze was lager 
gehouden dan de twee reeds besproken torens. Ook het feit dat deze toren 
geen tentdak had, maar een half tentdak gecombineerd met een zadeldak, is 
hier gerespecteerd. De laagste toren was de hoektoren I, we zien dat het dak 
van deze toren verwijderd was. 

De courtine tussen deze torens is eigenlijk niet te bespeuren. Men kan dit 
evenwel wijten aan het feit dat de prent opgebouwd is uit ha.rde slag-
schaduwen, zodat de gehele courtineinde schaduw verdwijnt. . 

Naast een groot vierdelig werk is eveneens onder leiding van de Beaulieu 
vanaf 1647 een eendelig werk verschenen onder dezelfde titel (gewoonlijk 
aangeduid als Ie Petit Beaulieu). Naast twee prenten verwant aan de vooraf 
besprokene, komen hier een drietal plans voor (de stad vóór 1646, de nieuwe 
versterkingen na 1646, het detailplan van de citadel). Uit deze plans blijkt 
dat zowel het kasteel als de ganse middeleeuwse versterkingsgordel zijn 
strategische betekenis had verloren. Inderdaad, reeds vóór 1646, was voor de 
middeleeuwse muren een lage versterking opgericht bestaande uit ravelijnen 
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10. Het beleg van Kortrijk, schilderij van P. Snayers (olieverf op doek, 189: 264 cm, gesign. en gedat. 
1650). Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, inv. nr. 1833. 

1'--' 
0 
1'-J 

:-o 
0 
"'C 

~ 
::;;§ 
t":'1 
t""' 
V> 



HET NIEUW KASTEEL VAN KORTRIJK 103 

en een bedekte weg (enveloppe). Deze versterking werd na de inneming van 
de stad door de hertog van Orléans in 1646 nog uitgebreid door toevoeging 
van lunetten en het aanleggen van een fausse-braye voor de bedekte weg. Ook 
de wijk Overleye werd van een gelijkaardige versterking voorzien. Aan de 
oostzijde van de stad bouwt men een citadel bestaande uit een gebastioneerd 
pentagoon met ravelijnen, beschermd door een bedekte weg. Deze citadel was 
eveneens voorzien van drie hoornwerken en een klein kroonwerk. 

Zodanig werd gans de middeleeuwse vesting en het kasteel omringd door 
een voorgeschoven moderne versterking. Dit was nodig om een rationele ver
dediging te bekomen. Immers speelde tijdens de Middeleeuwen de hoogte 
van versterkingsmuren en torens in het voordeel van de verdediging, na de 
invoering van de vuurwapens ging dit in het nadeel uitvallen van de belegerden 
omdat hoge koostrukties een uitstekend doelwit vormen 47

• Bekijken we nog 
eens het panoramisch gezicht op de stad, dan zien we dat als gevolg van het 
aanbrengen van deze voorwerken, de brug, die de verbinding vormde met het 
platteland moest verdwijnen. Deze brug komt inderdaad op de prent niet meer 
voor. Daarentegen is aan de voet van de donjon een grote poort uitgebouwd, 
die vroeger niet voorkwam. Op de kaart van de toestand na de inneming (in 
de Petit Beaulieu) ziet men duidelijk dat men deze poort kon bereiken via een 
weg die langs de Leie liep. 

IX. P. SNAYERS, HET BELEG VAN KORTRIJK ' 8 (Afb. 10) 

Olieverf op doek, 189 : 264 cm., gesigneerd en gedateerd 16~0. Het schil
derij stelt de aanval voor, die de Spaanse troepen gedurende de maand mei van 
het jaar 1648 onder leiding van Baron de Beek ondernamen om de stad in te 
nemen. 

De voorstelling van de stad 

De moderne versterking is op het schilderij vrij getrouw weergegeven. Ver
gelijken we inderdaad met het plan van de Beaulieu, dan corresponderen beide 
afbeeldingen in grote trekken. Enkele verschillen zijn te noteren in de tekening 
van de citadel: Snayers heeft de twee hoornwerken en het kroonwerk wegge
laten. 

Snayers is echter minder sekuur voor wat de voorstelling van de binnenstad 
betreft. De middeleeuwse vestingtorens zijn sterk vereenvoudigd. Bovendien 
is de broeibrug weggelaten. De torens zowel van de 0.-L.-Vrouwkerk als 
van de Sint-Miebielskerk zijn te zwaar getekend. Tevens strookt het niet met 
de werkelijkheid dat de twee torens van de 0 .-L.-Vrouwkerk even hoog zijn. 

4 7 J.F. Fino, Forteresses de laFrance Médiét,aie, Parijs, 1970, p. 24. 
48 Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Inv. nr. 1833, cat. nr. 430. 
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De voorstelling van het Kasteel 

Op het schÏ'lderij is het kasteel nog voorgesteld in de toestand waarin het 
zich bevond voor 1578. Inderdaad, op de vier zijden van de oorspronkelijke 
plattegrond staan muren en torens nog recht. In bepaalde opzichten strookt 
de voorstelling trouwens met de plattegrond. Aan de oostelijke courtine zien 
we inderdaad dat vier torens zijn uitgebouwd waarvan twee de oostelijke poort 
flankeren. 

De voorstelling van de westelijke torens is echter volledig verkeerd. We 
weten inderdaad dat de westelijke courtine voorzien was van vier torens; 
Snayers geeft slechts drie torens. Overigens was de donjon niet, zoals op het 
schilderij, in het midden van de westelijke zijde geplaatst, hij vormde een der 
hoektorens. Deze donjon was uit drie geledingen samengesteld; Snayers geeft 
ook wel drie geledingen weer, doch in plaats van de tweede geleding in uit
kraging te tekenen geeft hij deze geleding weer als zou ze smaller zijn dan de 
eerste. 

Doordat de donjon verkeerd gesitueerd is, zijn natuurlijk ook de andere 
torens verkeerd geplaatst. Hier dient overigens aan toegevoegd dat deze torens 
wel hoger waren opgetrokken dan de andere, zwaarder echter waren ze in 
geen geval, zoals de tekening zou doen vermoeden. 

Uit deze overwegingen dient het volgende te worden afgeleid: Snayers heeft 
van het kasteel zeker geen schets ter plaatse gemaakt, om a'ls basis te dienen 
voor de voorstelling ervan op het schilderij. Fouten in de verhoudingen zijn 
meestal te wijten aan een minder grote vaardigheid maar een afwijking, zoals 
bijvoorbeeld de verkeerde plaats van de donjon kan niet het gevolg zijn van 
een gebrekkige techniek. De voorstelling van het kasteel door Snayers mag 
derhalve, naar ons oordeel, niet in rekening worden genomen als een volwaar
dig ikonografisch dokument. 

X. PANORAMISCHE GEZICHTEN DOOR A.FR. VAN DER MEULEN (1667) 

Van de hand van A.Fr. Van der Meulen zijn ons zes schilrderijen bekend 
waarop de stad Kortrijk is afgebeeld. Aanleiding tot deze panoramische 
gezichten was de voorstelling van de belegering van de stad door de Franse 
troepen, onder leiding van maarschalk d' Aumont. 

Van dezelfde kunstenaar is ook een schets bewaard, waarop enkel de stad 
is voorgesteld en die zonder twijfel als basis heeft gediend bij de compositie 
van de zes genoemde schilderijen. Schets en schilderijen correspondeerderen 
inderdaad volledig wat de voorstelling van de stad betreft. We zullen ons 
bijgevolg beperken tot de opsomming van de schflderijen en nader ingaan op 
de schets. 
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11. Panoramisch gezicht op de stad Kortrijk, door A.Fr. van der 
Meulen, 1667. Parijs Administration Générale du Mobilier Natio
nal et des Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais. 

De schilderijen 
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Op basis van de algemene kompositie ZIJn vrer groepen te onderscheiden: 
1. een schilderij bewaard in het Louvre; 
2. een schilderij bewaard in het stadsmuseum te Kortrijk 49 en een schilderij 

met dezelfde kompositie bewaard in het paleis van Versailles 50
; 

3. twee versies in privaat bezit; 
4. de beschildering van een clavecymbel door A.Fr. Van der Meulen 5 1

• 

De schets van A.Fr. Van der Meulen 52 (Afb. 11) 

De opstelling van de toeschouwer is bij deze schets praktisch identiek als 
voor de prent van de Beaulieu; in beide afbeeldingen is het gezicht inderdaad 
genomen vanuit het westen. 

Vergelijken we nu beide afbe~ldingen dan constateren we dat de opeen
volging der kerken bij beide kunstenaars verschilt. Bij de BeaU!lieu zien we 

49 Kortrijk, Stadsmuseum, nr. 639. 
5° Behoort toe aan het Louvre; werd in 1921 door het Louvre in depot geplaatst in het paleis van 
Versailles. 
5 1 Brussel, Koninklijk Muziekconservatorium, Instrumentenmuseum. 
5 2 Parijs, Administration Générale du Mobilier National et des Manufactures Nationales des Gobe
lins et de Beauvais. 
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van links naar rechts: de Sint-Michielskerk, de 0.-L.-Vrouwkerk, de Sint-Maar
tenskerk. Bij Van der Meulen daarentegen is de opstelling: de 0.-L.-Vrouw
kerk, de 'Sint-Michielskerk, de Sint-Maartenskerk. Van der Meulen geeft de 
juiste opstelling, terwijl de Beaulieu daarentegen inkonsekwent is: inderdaad 
de opstelling, die hij tekent, is al:leen mogelijk wanneer men de stad vanuit het 
zui,den bekijkt. 

Het hoeft ook weinig betoog om de nauwkeurigheid van de voorgestelde 
gebouwen aan te tonen; het volstaat de schets met nog bestaande gebouwen 
te vergelijken om te beseffen dat we op de tekening van Van der Meulen vol
ledig kunnen betrouwen. Dit konden we trouwens reeds vermoeden, door het 
feit dat Van der Meulen gespecialiseerd was in het tekenen van dergelijke 
stadszichten 53

• 

De voorstelling van het Kasteel 

Vergeiijken we opnieuw de Beaulieu en Van der Meulen dan kunnen we 
constateren dat de donjon bij beide kunstenaars andere verhoudingen vertoont. 
Van der Meulen benadert hier om hoger aangehaalde reden zeker dichter de 
reaEteit. De poort die bij de Beaulieu aan ~de voet van de donjon voorkomt, 
zien we niet meer bij Van der Meu'len. Het is onwaarschijnlijk dat de BeauJlieu 
een element dat niet bestaat zo nadrukkelijk zou toevoegen. Het hoeft daar
entegen helemaal geen verwondering te baren dat Van der Meulen elementen 
die hij niet essentieel acht, weglaat. Dit is trouwens niet alleen het geval voor 
de poort, ook de vensters van de tweede geleding van de donjon komen op de 
tekening niet voor. Een kunstenaar van di't gehalte houdt bij het uitvoeren van 
een schets niet alleen rekening met wat moet getekend worden, maar ook met 
wat mag weggelaten worden. 

Buiten deze afwijkingen die etgenlijk te wijten zijn aan een versch~Hende 
tekentechniek, is bij Van der Meulen ook nog een toren van de zuidelijke 
courtine (toren F) getekend, die bij de Beaulieu niet te zien is. Ook hier moet 
de voorstelling van Van der Meulen als de juiste worden aangenomen. 

XI. TOPOGRAFISCHE KAART VAN KORTRIJK DOOR JOZEF DE fERRARIS 54 

(ca. 1775) 

Deze kaart kan beschouwd worden als de eerste topografische kaart van 
Kortrijk na deze van Deventer. Hier is de voorstelling niet meer gebaseerd op 
een vogelperspectief om de plattegrond te kombineren met de afbeelding der 
gebouwen. De kaart van de Ferraris is als een zuivere plattegrond opgevat. 

53 Ch. Mauricheau-Beaufré, Un peintre de Louis XIV aux armées, Le Jardin des Arts, nr. 37, Jg., 
1957, pp. 1-10. 
H Kortrijk, Stadsmuseum, nr. 2249. 
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Het belang van deze kaart voor de kennis van het kasteel zal uit het volgende 
blijken. De panoramische gezichten van de Beaulieu en Van der MeUJlen tonen 
ons enkel de westzijde van het kasteel, zodat we ons hebben moeten beroepen 
op de plattegrond van de Bersacques in de Flandria Illustrata (1644) om een 
idee te krijgen hoe de oostelijke zijde eruit moet gezien hebben tijdens de 
17de eeuw. Men zou evenwel kunnen opwerpen dat na 1644 nog werken 
kunnen zijn uitgevoerd en daarnaast zou men ook kunnen wijzen op de voor
stelling van het kasteel op het schilderij van Snayers. Enerzijds zijn echter geen 
rekeningen hiervan bewaard, terwijl we ui1tvoerige rekeningen hebben voor 
andere herstellingswerken, anderzijds mag men zich, zoah vroeger reeds 
besproken, op Snayers niet beroepen omdat zijn tekening niet juist is. 

Er is echter meer. Vergelijkt men de kaart van Lepoîvre en deze van de 
Bersacques (Flandria Illustrata) dan bemerkt men niet alleen verschillen aan 
het kasteel zelf, doch ook de natte gracht rond het kasteel komt anders voor. 
Inderdaad, bij de Bersacques ziet men dat een gedeelte van de natte gracht 
gedempt is. Toetst men ·deze vaststelling aan de kaart van de Ferraris, dan 
kloppen beide voorstellingen. Men mag dus aannemen dat de oostelijke zijde, 
zoals de Bersacques die voorstelt, tot 1684 ongewijzigd is gebleven. 

XII. BESLUIT 

Houdt men rekening met de in de loop van dit hoofdstuk geopperde opmer
kingen dan kan men de geschiedenis van het kasteel volgen aan de hand van 
vo'lgende ikonografische dokumenten: (De datering slaat uiteraard op de voor
stel'ling van het kasteel en niet op het dokument zelf.) 

1. Akwarel met brug en kasteel: toestand vóór 1432. 
2. Kaart van de Gemene Weide: toestand -+-1432. 
3. Kaart van de Ktmelrij Kortrijk: toestand tussen 1432 en 1558. 
4. Gezicht op het Kasteel en de Kraan: toestand tussen 1558 en 1578. 
5. Kaart van Lepoîvre: toestand 1578. 
6. Flandria Illustrata: toestand tussen 1644 en 1684. 
7. Panoramisch gezicht door de Beaulieu: toestand 1646. 
8. Panoramisch gezicht door Van der Meulen: toestand 1667. 
9. Kaart van de Ferraris: toestand na 1684. 

XIII. VERGELIJKENDE STUDIE 

.Met behulp van de conclusies, die we uit het ikonografisch onderzoek heb
ben kunnen trekken willen we tot slot een vergelijking trekken met de bestaan
de tradities die in verband met de krijgsbouwkunde gangbaar waren. 
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1. Het plan 

De kastelen uit de gotische periode worden traditioneel in twee hoofdtypes 
ingedeeld: de hoogteburchten en de waterkastelen. Beide types beantwoorden 
aan een eigen plattegrond. De hoogteburchten hebben meestal een onregel
matig plan, dat gedetermineerd wordt door de aard van het terrein, de water
kastelen daarentegen vertonen bijna altij<l een regelmatig plan. De voornaam
ste overwegingen bij de keuze van dit plan hebben betrekking op een gunstige 
flankering van de courtine 55

• 

Binnen de groep <Ier waterkastelen wordt soms ook onderscheid gemaakt 
tussen verschiLlende subtypes 56

, namelijk de cirkelvormige plattegrond (Beer
sel, Wijnendate), de regelmatige polygoon (Oudenaarde), de onregelmatige 
polygoon (Gaasbeek, Laarne) en ten slotte de vierkante plattegrond (Cley
dael, Hoboken, Tervuren, Vi:lvoorde) . Tot dit laatste subtype behoort het 
kasteel van Kortrijk. 

Doch niet alleen deze vierkante vorm bepaalde het algemeen aspekt van de 
plattegrond. Torens waren tegen de courtine voorzien om de goede flankering 
ervan te verzekeren. Deze torens waren gedurende de late middeleeuwen bijna 
altijd rond, omdat de flankering door ronde torens strategisch gungstiger is, 
gezien hierdoor dode hoeken vermeden worden. Gebelin heeft dit type la 
formule de Philippe-Augustus genoemd 57

• Tot deze formule behoorde het 
plan van het kasteel van Kortrijk. Dit plan correspondeert ook met de andere 
karakteristieken die eigen waren aan deze groep. iDe donjon bevindt zich niet 
meer, zoals bij de romaanse burchten, in de vorm van een afzondeJ1lijke kon
structie, midden het terrein, doch maakit deel uit van de omheining 58

• Meestal 
verschilde hij enkel door zijn diameter van de andere torens. In sommige 
gevallen was geen donjon voorzien (Villandraut, Yèvre-Je-Chätel). De gebou
wen binnen de omheining werden niet meer, zoals in de romaanse periode, 
wfllekeurig ingeplant, ze waren opgesteld tegen de courtine en gegroepeerd 
rond een erekoer 59

• 

We kunnen dus besluiten dat het plan van het kasteel van Kortrijk beant
womdt aan een type dat reeds in de 13de eeuw sterk verbreid was en vooral 
in Frankrijk tot grote bloei is gekomen. Buiten het Louvre, dat door de plaats 
van zijn donjon eeJ1der nog bij de romaanse traditie aanleunt, kunnen als 
markante voorbeelden gelden: Dourdan, Villandraut en Yèvre-le-Chätel. 

Het kasteel van Kortrijk is naar grondplan bijna een repliek van dit van 
Dourdan (gebouwd rond 1220). Beide plans corresponderen voor volgende 
punten: zowel aan de vier hoeken a~ls in het midden van de zijden van het 

55 Cl. Enlart, Man u el d' Archéologie Française, Parijs, s.d., II, p. 519. 
56 K. Waach, Flandrische und Brabantische Wasserschlösser, in Belgische Kunstdenkmäler, München, 
1913, II, pp. 64-90. 
5 7 Fr. Gebelin, Les chateaux de Fra11ce, Parijs, 1962, p . 39. 
58 Hierop zijn evenwel uitzonderingen waarvan het Louvre de belangrijkste is. 
511 P. Héliot, La genèse des cháteaux de plan quadrang11laire, Bull. Soc. Nat . Antiq. Franç., 1965, 
pp. 238-57. 



110 P.G. PAUWELS 

vierkant zijn torens voorzien en tussen beide is onderscheid gemaakt: de hoek
torens zijn cirkelvormig, de torens in het midden van de zijden zijn halfcirkel
vormig. Een der hoektorens heeft een veel grotere diameter en vormt de 
donjon. Ten slotte zijn in beide gevallen de poorten geflankeerd door twee 
torens. Het kasteel van Kortrijk had evenwel twee poorten, terwijl voor 
Dourdan maar één poort voorzien was. Bijgevolg verschilde het aantal 
torens: Dourdan had negen torens, het kasteel van Kortrijk had er tien. Ook 
de gebouwen binnen de omheining zijn in beide gevallen anders opgesteld 60

• 

De afmetingen daarentegen zijn voor beide kastelen nagenoeg gelijk (lengte 
der zijden -+- 50 m). Het zou bijgevolg helemaal niet verwonderlijk zijn, indien 
het plan van Dourdan model zou hebben gestaan voor het kasteel van Kortrijk. 

We kunnen derhalve besluiten dat het plan van het kasteel van Kortrijk 
overeenstemde met een traditie die we ook vertegenwoordigd zien door de 
hierboven besproken plattegrond. 

2. De opstand 

Met een verdedigingsstelsel dat enkel bestaat uit kantelen, merloenen en 
schietgaten kon men wel de belegeraars op afstand houden; wanneer deze er 
echter in geslaagd waren de voet der muren te bereiken (beschut door de zoge
naamde katten) was het bijna onmogelijk hen te beletten de muren te onder
mijnen. Men ko.n inderdaad, niettegenstaande de glooiing van de schietgaten, de 
belegeraars niet zien, tenzij men zich over de kante'len boog. Om hieraan te 
verhelpen werden vanaf de 12de eeuw hordijzen ter hoogte van de weergang 
aangebracht. Dit waren houten construkt:ies met een vooDlopig karakter die 
uitktaging vormden buiten de courtine. In de plankenvloer waren openingen 
uitgespaard, waarlangs het mogelijk was de vijand die zich tegen de muren 
bevond met projectielen te bestoken. Gezien echter deze houten konstrukties 
een gemakkelijke prooi waren voor de vlammen, is men vanaf de 14de eeuw 
overgegaan tot ·de transpositie van dit systeem in steen. De uitkraging werd 
dan bekomen door op elkaar geplaatste kraagstenen, waartussen openingen 
waren vrijgelaten ( mezekouwen). 

Bij de torens paste men eenzelfde systeem toe, evenwel werd meestal, boven 
de uitkragende tweede geleding, een derde geleding opgetrokken met een 
kleinere diameter. Volgens Viollet-le-Duc was de bedoeling hiervan de 
volgende. Wanneer de belegeraars met behu'lp van evenhogen (beffrois rou
lants) erin s1laagden de weergang van de tweede geleding, die in de dikte van 
de muur was uitgespaard, te veroveren, bevonden ze zich in een gesloten ring. 
Ze waren dan een gemakkelijke prooi voor de belegerden die hen vanuit de 
derde geleding konden onder vuur nemen 6 1

• 

so D. Humbert, Le cháteau de Dourdan, Congrès archéologique de .Prance, Clllde Sessie, Ile-de
France, 1944, pp. 236-45 . 
6 1 M. Viollet-Le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architeclure fratlçaise du Xle au XVle siècle, 
Parijs, 1858, I, pp. 360-1, 383·6. 
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De volledige uitbouw van dit systeem kwam op het einde van de 14de eeuw, 
en dan hoofdzakelijk in Frankrijk, tot volle ontplooiing. Drie types kunnen 
onderscheiden worden. Een eerste type waarbij de mezekouwen van torens 
en courtine op dezelfde hoogte zijn aangebracht wordt gekenmerkt door de 
aldus gevormde doorlopende fries, die gans de omtrek van het kasteel bestrijkt. 
Boven deze mezekouwen is een doorlopende overdekte weergang. De muren 
zijn op deze hoogte voorzien van mumdoorbrekingen, die herinneren aan de 
vroegere bekroning met tinnen. Afwisselend krijgt men inderdaad een door
breking met een schietgat en een kanteel (als een vierkant raam uitgewerkt). 
De torens hebben drie geledingen en steken dus boven de bekapping van de 
weergang achter de courtine uit. Een der kenmerkenste voorbeelden hiervan is 
het kasteel van Vitré (gebouwd gedurende de 14de en de 15de eeuw); ook het 
kasteel van Langeais, weliswaar van latere datum ( -+-1465) is nog vanuit 
dezelfde conceptie gebouwd. 

Een tweede type, dat gewoonlijk aangeduid wordt als het type de Pierre
fonds, verschilt van het eerste type enkel doordat de mezekouwen van toren 
en courtine niet op dezelfde hoogte zijn aangebracht, zodat de geledingen van 
torens en courtine niet zoals in het eerste type met elkaar aansluiten. Ook zijn 
achter de courtine soms meerdere weergangen boven elkaar voorzien. Beide 
types verschillen onderling weinig, zodat er meestal geen onderscheid wordt 
tussen gemaakt 62

• Het belangrijkste voorbeeld is uiteraard het kasteel van 
Pierrefonds zelf ( ± 1407 beëindigd). Het kasteel van Beersel beantwoordt 
gedeeltelijk aan dit type, doch de torens hebben niet de karakteristieke derde 
ge<leding. 

Een derde type wordt vertegenwoordigd door het kasteel van Tarascon 
(einde 14de eeuw) en de Bastille te Parijs (rond 1373) . Het wordt gekenmerkt 
door een doorlopende open weergang die zich achter een tinnenkrans bevindt. 
Ook hier vormen de mezekouwen een doorlopende fries 63

• 

Wanneer we in het licht van deze evolutie terug het kasteel van Kortrijk 
bekijken, bemerken we dat donjon, toren Gen de courtine ertussen beantwoor
den aan ons eerste type. Doch de overige torens vertonen geen enkele relatie 
meer met dit type. Tevens bemerkt men dat de torens van de westgevel van 
links naar rechts afnemen in hoogte. Alle andere torens zijn even hoog opge
trokken als hoektoren I. Deze disproportie tussen de verschillende torens en 
het feit dat men van een gebruikelijk schema plots afwijkt, kan niet in het 
oorspronkelijk opzet gelegen hebben. Overigens zal men bemerken dat boven 
de westelijke poort geen mezekouwen voorkomen 64

, waar het dan toch iogisch 
zou geweest zijn de verdediging van de poort bijzontder te verzorgen, gezien 

s~ J .L. Fino, o.c., p. 265 . 
63 Niet elk kasteel dat in Frankrijk op het einde van de XIV eeuw werd gebouwd, valt onder een 
van deze types. Zo vormen de kastelen, onder Jean de Berry gebouwd, en waarvan de hoger gelegen 
delen gedeelten zeer rijk zijn uitgewerkt, hierop uitzondering. 
64 Zie II. Akwarel met brug en kasteel. 
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bij een belegering de aanvaUen bij voorkeur hierop gericht werden. Er moet 
derhalve geen twijfel over bestaan dat de bedoeling geweest is alle torens op 
een gelijkaardige wijze uit te bouwen. Waarschijnlijk hebben financiële 
redenen de uitvoering van dit projekt in de weg geSI!:aan 65

• 

Het profiel zelf van de westelijke gevel geeft ons aanduidingen genoeg 
om te bepalen wanneer men van het oorspronkelijk opzet is afgeweken. Het 
feit immers dat de danjon en de toren G wel volgens het oorspronkelijk 
opzet zijn uitgewerkt en het feit dat de torens van links naar rechts in hoogte 
afnemen, wijst erop dat men deze gevel aan het afwerken was. Op 21 juni 
1496 komen twee meester-metselaars uit Rijsel voor twee dagen naar Kor
trijk 66

, pour vair lestat des machons de la nouvelle forteresse, maar tevens 
om aan te duiden op welke manier men het metselwerk moet verhogen (pour 
ordonner camment on les aussuillit). Het zal waarschijnlijk op dit ogenblik 
zijn, dat men besloten heeft af te zien van de voltledige uitbouw volgens het 
voornoemd systeem. 

Naast kastelen die samen met het kasteet van Kortrijk worden genoemd 
omwiUe van de gemeenschappelijke plattegrond, worden vooral twee gebou
wen met het kasteel van Kortrijk vergeleken; de Basti~le en het kasteel van 
Vilvoorde 6 7

• De Bastille behoort, zoals reeds eerder aangehaa1ld, eigenlijk tot 
een ander type. Het kasteel van Vilvoorde daarentegen, zoals het is voorgesteld 
op de prent van Harrewijn in het werk van J. Leroy (Novum ac magnum 
theatrum Brabantiae), behoort wel tot hetzelEde type als het kasteel van 
Kortrijk. Ook hier is het type niet over gans het kasteel vo1lgehouden, (alleen 
de noordzijde is op ·deze wijze uitgebouwd). De donjon wijkt af in die zin 
dat hij uit vijf geledingen is samengeSI!:eld, wat echter waarschijnlijk te wijten 
is aan een verbouwing 68

• Daarentegen correspondeert hij met de donjon van 
Kortrijk, door het feit dat hij als hoektoren is uitgewerkt en ·dat hij een grotere 
diameter heeft dan de andere torens. Ook het uitkijktorentje bij de donjon, 
treffen we hier aan, net zoals bij het kasreel van Kortrijk. Het kasteel van 
Vilvoorde mag dan ook, wat onze gewesten betreft, als het meest verwante 
aan het kastee1 van Kortrijk beschouwd worden. 

BIJLAGE. TEKSTEN OP HET PLAN VAN HET KASTEEL 

ARA, Afdeling Kaarten en Plannen, Handschriftelijke Inventaris, nr. 8070. 

A. COURTINES EN TORENS 

De donjon 
Le grosse tour declens les murs 37 pies, le mur 12 pies. 

65 Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer nr. 26604, f• 12 r•; nr. 26606, f• 17 r•; nr. 26608, f• 28 r•. 
66 Algemeen Rijksarchief, Rekertkamer nr. 26606, f• 17 r•. 
67 M. Van Hemelrijck, o.c., p. 94. 
6 R E. Poumon, Les ~hateaux du Brabant, Brussel, 1949, pl. 31. 
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De noordelijke courtine 
Entre la grosse tour et la maille Ie Lys 3 pies, et ce meisme mur 11 pies despes, et ce 
meisme mur a du fons jusques à la pierre deseure 25 pies de haulteur ad présent - la 
maille envers Ie Lys ensuivant Ie grosse tour 14 pies declens les murs et ceste maille 
otant de haulteur et les murs 7 pies - entre la maille et le tour du cornet sur le Lys 
envers la ville 33 pies ensi gue l'autre, dont plus de la moitié entre Ie dicte maille et Ie 
tour est ossi haut que le maille, et le mur devant dit et Ie remanant du mur est 16 pies 
ainsi comme la tour après ensuivant - declens Ie tour du cornet envers Ie ville sur Ie 
Lis 18 pies qui est quirsoutte et a de haulteur 16 pies à présent, et les murs seront 7 pies 
ensi que la maille pour ce que c'est sur l'eaue. 

De oostelijke courtine 
Et ce mur sera ou lez devers la ville, qui n 'est eneare commenché à fonder, 11 pies 
d'espes, ensi que les autres qui sont fondées et ce sera 11 pies de lonc entre la tour et la 
maille - et de chi en avant ny a rien fondé :jusques à Ie tour du cornet envers Ie porte 
de Lille - et la maille de ce. . . (onleesbaar) 14 pies - et Ie mur 6 pies pour ce que 
c'est envers la terre - l'entrée de Ie porte envers la ville 11 pies - la maille declens 
les murs et l'espeisseur du mur ensi que l'autre - et entre ceste maille et ceste tour du 
.cornet 16 pies de lonc et 11 pies d'espes - et ceste tour du cornet sera 18 pies declens 
les murs, et Ie mur sera 6 pies d'espes pour ce que c'est envers la terre et nient sur 
l'eaue. 

De zuidelijke courtine 
Et entre ces te tour et la maille au lez devers la porte de Lille sera 11 pies d' espes et 32 
pies de lonc jusques à la maille. 
Ceste maille 14 pies ensi que les autres, et Ie mur 6 pies - et de la maille jusques à Ie 
tour du cornet envers la porte de Lille sera 28 pies de lonc et 11 pies d'espes - ceste 
tour envers la porte de Lille 18 pies declens les murs, et Ie mur 6 pies. 

De westelijke courfine 
Et entre ceste tour et la maille 18 pies de long et 11 pies d'espes - la maille 14 pies 
declens les murs, et Ie mur 6 pies - l 'entree de la porte envers les camps 10 pies -
la maille 14 pies ensi que l'autre, et Ie mur 6 pies - et entre la maille et Ie grosse tour 
16 pies de lonc et 11 pies d'espes- et chi sera l'entree pour aler en Ie vis, et de Ie vis 
en la basse cave. 

B. DE GEBOUWEN BINNEN DE OMHEINING 

Tegen de noordelijke courfine 
Et ceste salie selonc lonc 44 pies et 28 pies de Ie ... (sic) -à ce mur 2 pies- et chechi 
sera la cuisine de 28 pies de lonc et 18 pies de large - et ceste chambre après la cuisine 
sera 28 pies en quarurs - et ce mur 4 pies. 

Te gen de oostelijke courfine 
Ce chambrette pour Ie portier de 12 pies de lonc et 8 de large - ceste chambre de 18 
pies de lonc et 12 de large - et ceste chambre chi ensi que l'autre - et ce mur a 
2 pies. 

Te gen de westelijke courtine 
Ceste chambre 20 pies de lonc et 14 pies de large - et ceste chambre ensi parallement 
-et ce mur 6 pies- et ce mur 6 pies ensi que l'autre. 
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(. DE EREKOER 

Et la place declens les murs entre les deux portes sera 62 pies - entre la salle et l'autre 
murq demorra 66 pies - et de la salle et toutes les chambres declens les murs ny a rien 
fondé. 

R.ÉSUMÉ 

LE CHATEAU DE COURTRAl 

Cet artiele traite des ,documents iconographiques les plus importants concernant le Cha
teau de Courtrai. La construction de cette foeteresse fut décidée par Philippe le Hardi; 
les travaux commencèrent en 1394. Le Chateau ne survivra pas aux querelles opposant 
Français et Espagnols: en 1684, sur l'ordre de Louis XIV les fortifications de la ville 
furent démolies et le Chateau fut détruit. 

Par un heureux hasard, le phn original du Chateau est encore conservé. En outre, de 
multiples documents iconographiques nous montrent des vues du Chateau durant les 
trois siècles de son existence. Nous avons essayé de reconstituer l'histoire du batiment à 
l'aide de ces données. Les comptes, également conservés, ne sont mentionnés que lorsqu'ils 
aident à situer les divers documents iconographiques. 

Grace au plan nous connaissons le nombre et l'implantation des tours, l'épaisseur des 
tours et de la courtine, les dimensions et la destination des divers locaux. Le Chateau 
était bati sur un plan carré dont les cötés mesuraient environ 50 m. Ce carré était flanqué 
par dix tours circulaires dont quatre tours angulaires. Le donjon avait un diamètre beau
coup plus grand que les autres tours. 

Les autres documents iconographiques nous permettent d'apprécier raspeet général des 
façades et les détails architectoniques des divers éléments. En outre nous pouvons suivre 
les modifications apportées à la construction durant son existence. Signalans seulement 
les modifications aux toits des tours du cöté de la ville (carte du Pré Commun), le 
rehaussement des murs d'une tour (vue du Chateau et de la Grue), le remplacement des 
tuiles par des ardoises pour le revêtement des toits (vue du Chateau et de la Grue). 
D' autre part, nous pouvons constater la dévastation partielle du Chateau, causé par les 
Calvinistes en 1578, comme le montre leplande la ville dans Flandria Illttstrata. 

En résumé, ces documents nous montrent Ie Chateau comme il apparaissait: 
1. avant 1432: aquarelle montrant Ie pont et le Cha.teau; 2. + 1432: carte du Pré Com
mun; 3. entre 1432 et 1558: carte de la Chatellenie de Courtrai; 4. entre 1558 et 1578: 
vue du Chiteau et de la Grue; 5. en 1578 : plan de la ville par Lepoîvre; 6. entre 1644 
et 1684: Flandria Illttstrata ; 7. en 1646: vue panoramique par de Beaulieu; 8. en 1667: 
vue panoramique par Van der Meulen; 9. après 1684: carte topographique par de Ferraris. 
La comparaison du Chateau de Courtrai avec d'autres constructions militaires du moyen
age nous permet de situer cette construction dans une tradition d'architecture militaire 
médiévale. Le plan correspond à la formule de Philippe-Auguste, employée dès le XIII" 
siècle. Quant aux façades, elles sont conçues selon les principes d'architecture militaire 
en usage à la fin de l'ère médiévale. Cette conception que nous retrouvons au donjon 
et à la tour voisine n'a cependant pas été maintenue pour le reste de la construction, 
probablement pour des causes d'ordre financier. 



H. Goethals-De Ridder 

BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE STADSVERSTERKINGEN 
IN HET OUD-GRAAFSCHAP VLAANDEREN 

VANAF DE MIDDELEEUWEN TOT ONGEVEER 1800 

Voor ons artikel "Bijdrage tot de kennis van de stadsversterkingen in het oud
graafschap Vlaanderen, vanaf de middeleeuwen tot ongeveer 1800" vooral 
gesteund op grafische dokumenten, hebben we als uitgangspunt genomen een 
mededeling van M. GUICCIARDINI, 1567, waarin hij zegt dat in "Vlaenderlandt 
achtentwintich besloten steden ghetelt worden". Hij somt ze alle op, wij hebben 
ze bestudeerd 1

• Nochtans om de verschillende verdedigingsgordels en de erbij 
horende forten zo nauwkeurig mogelijk te onderzoeken en te bestuderen 
hebben wij ons niet enke>l beperkt tot die achtentwintig steden, maar het te 
onderzoeken terrein uitgestrekt over achtenveertig steden van het oud-graaf
schap Vlaanderen. 

Losse gegevens over stadsversterkingen of studies, soms verouderd, over 
verdedigingswerken van een of andere stad, treft men wel aan. Maar een 
grondige studie en ontwikkelingsgeschiedenis van het verdedigingsstelsel van 
onze Vi1aamse steden in het algemeen, werd tot nu toe niet gemaakt. Wij 
hebben getracht die 1leemte aan te vullen. 

Het was onze bedoeling na te gaan hoe de middeleeuwse verdedigingsgordel 
in het oud-graafschap V1laanderen zich voordoet, hoe hij sedert het opkomen 
van het buskruit wordt aangepast en gewijzigd en ten slotte hoe bij sommige 
steden het hele middeleeuwse stelsel wordt opgeruimd om vervolgens door 
een volledige en sterk uitgewerkte gebastioneerde gordel vervangen te worden. 

Het gebied, door onze studie bestreken, is het gebied binnen de grenzen 
van het oud-graafschap Vlaanderen, zoals het er uit zag rond 1300 en zoals 
het op kaarten uit de 17de eeuw nog voorkomt. 

Daar de geschiedenis van Vlaanderen in de grote lijnen goed gekend is en 
in jonge werken breedvoerig wordt uiteengezet, achten wij ons ervan ontslagen 
hier nog een overzicht van deze geschiedenis te schetsen 2

• 

Het te onderzoeken terrein is tamelijk uitgestrekt en levert wel zekere 
moeilijkheden op, vermits er van de vroegere koostrukties weinig overgebleven 
is, en daar bovendien nog vele gegevens ontbreken. Want het oud verdedi
gingsstelsel is geleidelijk door een nieuw vervangen geworden, dat op zijn 
beurt ook mettertijd verder afbrokkelde, verging of gesloopt werd. 

1 M. Guicciardini, Descrittio11e di tutti i Pani Baui, altrimenti detti Germa11ia inferiore, Antwer
pen, 1567, p. 218. 
M. Guicciardijn, BeJChrijvinghe van alle de Nederlanden, anderuins ghenaemt Neder-Duytslandt, 
over@heset in de Nederduytsche Spraecke door Cornelium Kilianum, Amsterdam, 1612, p. 287. 
2 Geschiedenis van Vlaanderen, onder leiding van Dr. R. Van Roosbroeck, Brussel, 1936-1948, 
11, kaart. 
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Uitzonderlijk vindt men hier en daar nog een poort, een toren, een brok 
vestingsmuur, een vestingsgracht of een ravelijn. Zo bezitten o.m. Brugge en 
Doornik nog konstrukties uit de middeleeuwen, terwijl andere steden nog 
iets van hun vroegere grootheid, doch uit jongere tijden, bewaard hebben, bv. 
Grevelingen, Hulst, Rijsel, Sint-Winoksbergen, enz. 

Welke evolutie hebben de stadsversterkingen nu in de loop der tijden 
ondergaan? 

In de eerste plaats, voor wat de middeleeuwen betreft, konden wij nagaan, 
dat verscheidene steden - de burcht buiten beschouwing gelaten - betrek
kelijk vroeg versterkingen gehad hebben. In de llde eeuw zijn de gevallen 
eerder schaars, maar in de 12de eeuw woroden ze talrijker. Die eerste verster
kingen bestonden meestal uit aarden wa1len en grachten; soms ook enkel 
stormpalen, muren waren in het begin nog zeldzaam, maar kwamen ook gelei
delijk op. Bij een aarden wa:l pasten dan ook palissadering en tuinen; tot 'laat 
in de middelleeuwen worden zij vermeld. Houten torens en poorten sloten 
daarbij aan; deze hielden niet zo lang stand en werden in steen omgebouwd 
Waar reeds vroeg een stenen muur opgetrokken werd, (bv. in Doornik) daar 
zijn de stadspoorten zeker van steen. 

De meest schitterende periode van de middeleeuwse stadsomheiningen is 
de 14de en 15de eeuw. Bij annexatie van gronden, .dus bij uitbreiding van het 
stadsgebied, rezen steeds machtiger versterkingen op. Dit gebeurde o.m. te 
Brugge en te Gent. Dit was een gevolg van de bloei van de Vlaamse steden. 
Lakennijverhei-d en lakenhandel bereikten een hoogtepunt. De machtig gewor
den stad wenste haar rechten geëerbiedigd te zien. Een degelijk verdedigi:ngs
stelsel kon daartoe helpen. In die periode is de meest voorkomende versterking 
een stevige en hoog gekanteelde muur, een op bogen rustende weergang, en 
onderaan een muurplint en met op regelmatige afstanden sterke muurtorens; 
bij de stadsuitgangen rezen machtige en dikwijls fraaie poorten. De middel
eeuwse verdedigingsgordel werd in zijn geheel door een of meer grachten 
omgeven. Enkel grote steden zoals Dendermonde, Doornik, Duinkerke, Ieper, 
Rijsel (Afb. 1), e.a. konden zich die wedde veroorloven. 

Daarentegen zijn eveneens belangrijke steden te vernoemen die slechts 
gedeeltelijk van een stenen muur voorzien waren; dit was het geval te Brugge 
(Afb. 2) en te Gent. 

Doch kleine steden a:ls Aardenburg, Biervliet, Ninove (Afb. 3), e.a. moesten 
zich met minder stevige afsluitingen tevreden stellen, zoals grachten en waUen 
en zeer eenvoudige stadspoorten. 

Sommige onder hen bv. Hulst werden pas in de 16de eeuw van een 
. . 

ommurmg voorz1en. 
Het verschiJl in opbouw of aanleg van dergelijke stadsgordels hing in de 

eerste plaats af van de rijkdom der stad, doch ook van andere faktoren; de 
voortdurende belegeringen, brand, overstromingen, wirlskracht van de bevol
king, enz. hadden een terugslag op de verdedigingsmogelijkheden van de stad. 
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1. Rijsel, middeleeuwse verdedigingsgordel. 

2. Plan van Brugge, Marcus Gheeraerts, 1562; middeleeuwse verdedigingsgordel, 
slechts gedeeltelijk door een stenen muur omgeven. 

_j 
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3. Ninove, eenvoudige verdedigingsgordel : grachten, wallen en stadspoorten. 

Alhoewel het uitzicht van deze middeleeuwse architectuur stoer en gesloten 
is, heeft men toch getracht, door het aanbrengen van bogen, friezen, sierlijke 
zijtorentjes aan de muurtorens, boombeplanting voor sommige muren, enz. die 
strengheid wat te breken; aan de stadspoorten gaf men niet a:lleen een schone 
verhouding, ze werden ook nog opgesierd met torentjes, gesmeed ijzerwerk, 
sku:lpturen enz. 

In het begin van de lSde eeuw kwam er reeds een lichte kentering. Het 
gebruik van het buskruit wijzigde de vormen. De doorbrekingen in muur en 
poorten werden groter en anders opgevat; voortaan begint de ontaarding van 
de schietsleuf. De schietsleuven worden verruimd "omme met bussen utte te 
scietene"; :later, na betere aanpassing van de hele versterking wordt het schiet
gat om zo te zeggen een dekoratief element. 

De 16de en het begin der 17de eeuw brachten een volledige ommekeer. 
Daar waar de trotse middeleeuwse muren de meeste stormvrijheden boden, 
zien wij dat dezelfde in de 16de eeuw veel van hun vroegere verdedigingswaar
de inboeten. Zij bleken een gemakkelijk te treffen doelwit voor de arti!Jerie. 
Door het in voege treden van een nieuw geschut was het vanzelfsprekend, dat 
de vestingswerken zelf ingrijpende veranderingen ondergingen. 

Hoe moesten de steden nu aan dit euvel verhelpen? In vele steden werd 
achter de bestaande ringmuur een aarden wal opgeworpen, de muurtorens 
werden van hun spits ontdaan en opgevuld, of ook werd bij de ronde torens 
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4. Dowaai, Arraspoort. 

de helft (namelijk de naar de stad toegekeerde zijde) gesloopt en de rest werd 
aangevuld met aarde, om aldus terrassen te maken; daarboven werd dan een 
kanon opgesteld. Talrijke poorten ondergingen hetzelfde 'lot als de muurtorens 
(bv. Dowaai, Afb. 4). Trachtte men nu door deze middelen de steeds toe
nemende kracht van het op de voorgrond tredend vuurgeschut enigszins af te 
weren, dan bleek al spoedig dat dit op verre na onvoldoende was en dat de 
zware ommuringen in echte puinhopen herschapen werden. Er moest dus iets 
nieuw gecreëerd worden, een passend afweermiddel gezocht om aan de nieuwe 
aanva/Iswapens het hoofd te bieden. 

De vijfhoekige uitbouw op bepaa:lde plaatsen van de stadswal of het bastion, 
wiens oorsprong in feite terug te vinden is bij de grote muurtoren of het 
rondeel, wees de weg naar het ontstaan van een nieuw verdedigingsstelsel: 
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5. Eerste Italiaanse versterkingsmanier; a. bastion, b. kat, c. glacis, d. droge gracht. 

het gebastioneerd ste1sel, waarvan de toepassing bij de steden een ware revo
lutie teweegbracht. 

VersebiBende landen, waaronder Italië, Duitsland, Nederland en Frankrijk 
zochten ieder op hun beurt naar vernieuwingen, waarin Italië wel als toon
aangevend mag beschouwd worden, omdat daar voor het eerst de torens en 
rondelen vervielen en de gehele enceinte de vorm kreeg van een veelhoekige 
verschansing met op de hoeken kleine, stompe vijfhoekige bastions. Meteen 
was ook de eerste Italiaanse versterkingsmanier geboren (Afb. 5). 

Reeds in de tweede helft van de 16de eeuw kwam de tweede Italiaanse 
versterkingsmanier (Afb. 6) tot stand, waarin de bastions scherper werden en 
de onderlinge afstand tussen de versehiFiende bastions gereduceerd. 

Had men dit stelsel nu het eerst in Italië aangewend dan lieten andere landen 
zich evenmin onbetuigd. Geleidelijk aan nam men de bouwwijze der Italianen 
over en verbeterde men de tekortkomingen ervan. Omstreeks het midden der 
16de eeuw trad Nederland met een nieuw stelsel of de "Oud Nederbndse 
verdedigingsmetode" op de voorgrond, die in tracé of grondplan veel gelij
kenis vertoonde met die der ltaJlianen (Afb. 7). Toch was er een V'erschil, 
doordat men dit soort versterking aanpaste aan de bodemgesteldheid van het 
land en de kostelijke muurbekledingen verving door aarden waUen. Zeer 
kenschetsend voor dat stelsel was de aanleg van een fausse-braye of voorwal, 
die rondom het ganse vestingstracé iiep, a•lsmede de aanleg van de talrijke 
buitenwerken, als hoorn- en kroonwerken, ravelijnen, halve manen, enz. Onder 
de vooraanstaande figuren van deze Oudnederlandse versterkingswijze mag 
in het bijzonder S. Stevin (Afb. 8) 3 geciteerd worden; later gevolgd door 
A. Freitag en S. Marolois. 

Ook Duitsland had in zekere zin tot het ontstaan van het gebastioneerd 
stelsel medegeholpen. Enerzijds door A. Dürer, die vóór de Itaiianen nog met 
de middeleeuwse geest trachtte te breken, door het aanwenden van zijn 
zogenaamde "basteien" en anderzijds trachtte de Duitse vestingbouwer D. 
Speckle met de uitgave van zijn in 1589 tot stand gekomen werk "Architectura 

3 S. Stevin, De Sterctenbouwing, Leyden, 1594. 
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6. Antwerpen, citadel; tweede Italiaanse versterkingsmanier. 
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7. Oudnederlands gebastioneerd stelsel; a. bastion, al. hoofd wal, 
a2. voorwal, b. ravelijn, c. halve maan, d. wapenplaats, e. hoornwerk, 
f. kroonwerk. 
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8. Sterctenbottwing, S. Stevin, 1594. 

von Vestungen" de gebreken van het Italiaanse stelsel aan de kaak te steHen. 
Het verbeteren van het zwak punt der tweede Ita•liaanse manier was wel het 
vergroten van de bastions, welke bovendien niet al te spits of al te stomp 
mochten zijn. 

Sti'laan vervolmaakte zich dat gebastioneerde stelsel, zodat Nederland ander
maal op de voorgrond trad met de Nieuwnederlandse bevestigingswijze, waar
van Menno van eoehoorn terecht de ware bezieler mag genoemd worden. In 
zijn "Nieuwe vestingsbouw op natte of lage horisont" was eoehoorn vooral 
gekant tegen het aanwenden van de talrijke buitenwerken, eigen aan de Oud
nederlandse verdedigingsmethode. Vooral kenschetsend voor zijn systeem was 
het aanbrengen van een couvre-face voor de bastionpunten en de aanleg van 
een rondgaande tweede wal of contrescarp (Afb. 9). 

Ongeveer rond dezelfde tijd dat in Nederland een nieuwe bevestigings
metode ingang vond, deed zich in de 17de eeuw in Frankrijk een dergelijk 
verschijnsel voor. Allereerst door enkele nieuwe begrippen van de Pagan, die 
daarna door S. Vauban verder zouden uitgewerkt worden. Een treffend ken
merk van Vaubans eerste tracé was vooral de aanwending van grote platte 
bastions en de aanleg van tenailtles voor de courtines. In zijn 1a·tere tweede en 
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9. Sas van Gent, nieuwnederlandse versterking door Menno van Coe
hoorn. Rijksarchief 's Gravenhage. 

10. leper, gebastioneerd systeem van Vauban. 
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derde tracé komt het oprichten van stenen torens in de saillanten der bastions. 
Had Vauban met het Oudnederlandse verdedigingsstelsel het veelvuldig aan
wenden van de talrijke buitenwerken gemeen, daarentegen week hij volledig 
af van de in de Nederhnden gebruikte aarden wallen door het aanbrengen van 
al te kostelijke bekledingsmuren. Bij de steden van het Oud-Graafschap Vlaan
deren is het wel Vauban geweest, die tijdens de regering van Loclewijk XIV, 
talrijke vestingen verbeterde of opnieuw aanlegde. Citeren wij in verband met 
onze studie: Doornik, Duinkerke, Kortrijk, Ieper (Afb. 10), Oudenaarde, 
Rijsel en meer andere. 

Verder vernoemen wij L. de Cormontaigne, die aan het stelsel van Vauban 
enige wijzigingen aanbracht. 

Talrijke steden gdegen binnen de grenzen van het Oud-Graafschap Vlaan
deren, hadden ondertussen ingezien dat de aanpassingen of zgn. tussenvormen 
slechts lapmiddelen waren en ze trachtten dan ook zo vlug mogelijk door dit 
nieuw gebastioneerd systeem hun stad te omsluiten. De beschikbare geld
middelen en de belangrijke werken voor het uitbouwen van een degelijke 
vesting noodzakelijk, waren ook hier weer het voornaamste struikelblok. 

Weliswaar hadden sommige steden, waaronder Lo, Lennik, Orchies en 
Ronse, hun middeleeuwse verdedingsgordel trouw bewaard en hadden andere 
als bv. Aalst slechts een kleine aanpassing gezocht. Nochtans zien wij, dat de 
meeste onder hen, onder de dwang van de omstandigheden geileidelijk naar het 
gebastioneerd tracé over gegaan zijn en zelfs zeer belangrijke werken ·hebben 
uitgevoerd, al bleef nog hier of daar een deel van de middeleeuwse muur 
behouden. Waar geen muren bestonden, wierp men hoge waNen met bastion
aanleg op; zo verging het de steden Armentiers, Diksmuide en Grevelingen. 

Steden zoals Damme, Hulst, Sluis en vele andere braken volledig met de 
traditie en richtten een gans nieuwe omwaHing op. De talrijke forten die in 
die periode tot stand kwamen, werden natuurlijk naar ditzelfde tracé 
aangelegd. 

De poorten die bij dit gebastioneerd stelsel toegepast werden, verschillen 
onderling noga:l veel. Zowel de eenvoudige overwelfde doorgang arls de meest 
monumentale gewrochten treft men erbij aan. Het triomfboog-type vond 
dikwijls toepassing bij grote steden. 

Bij het einde der 17de en in de loop der 18de eeuw vond het gebastioneerde 
tracé minder toepassing. Nieuwe gedachten en begrippen sijpelden langzaam 
door en de vestingbouwkunde ging een nieuwe evolutie tegemoet. 

Het getenai:lleerde stelsel zou voortaan het verdedigingsstelsel worden. 
Naast Coehoorn, die reeds op de gebreken van het gebastioneerde stelsel had 
gewezen en in zijn tweede manier de getenailileerde met de gebastioneerde 
plattegrond verbond, mag de Nederlander Herman Landsberg terecht de eer 
opstrijken, dit stelsel grondig bestudeerd en uitgewerkt te hebben; in Frankrijk 
werd hij nagevolgd door de markies de Montalembert. 
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11. Polygonaal fort (19de eeuw) met gebastioneerd keelfront 

In de 19de eeuw zien we dan terug een nieuw stelsel op de voorgrond 
dringen, het polygonaal systeem dat eveneens door M. Montalembert beschreven 
werd (Afb. 11). 

Wat we bij de steden van het Oud-Graafschap Vlaanderen hebben kunnen 
vaststellen, is dat ze zich het meest tot het gebastioneerd stelsel hebben aan
getrokken gevoeld. Slechts een paar voorbeelden treffen wij aan van de 
Italiaanse versterkingsmanier, o.a. het Spanjaardenkasteel te Gent, een bastion 
te Grevelingen. Enke'le onder hen als bv. Hulst, Damme, vertegenwoordigen 
op waardige wijze de Oudnederlandse versterkingsmetode, doch meestal sluiten 
ze aan bij het Vaubanse tracé; daarentegen treffen we slechts één voorbeêld 
aan, van de metode van Coehoorn, namelijk in 't Sas van Gent. 

Dat veel van de militaire bouwkunst verloren ging is grotendeels te wijten 
aan de slopingswoede van Jozef IJ op het einde van de 18de eeuw. Steden die 
geheel of gedeeltelijk hieraan ontsnapten, lieten hun wallen, poorten en grach
ten stilaan vervallen. Ze waren immers niet meer doelmatig en men verloor de 
belangstelling voor die gewrochten. Aldus is het gemis aan onderhoud en het 
opruimen bij het urbaniseren van de steden te verklaren. 

Alles wel beschouwd mogen we toch besluiten, dat de steden van het Oud
Graafschap Vlaanderen merkwaardige pogingen hebben aangewend en zich 
grote offers getroost hebben om hun grondgebied en privilegiën te verdedigen. 
V anclaar dan ook die grote verscheidenheid in de versterkingskunst. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

STADTVERSTÄRKUNGEN IN DER ALTEN GRAFSCHAFT FLANDERN 

Im Mittelalter lemen wir durch die herrschende Unsicherheit eine Baukunst mit einem 
deutlich hervortretendem Militärcharakter kennen. Diese mittelalterliche Festungsbau
kunst hat sich besouders gezeigt in den zahlreichen Stadtummauerungen mit Mauertürmen, 
schweren Toren und Gräben. Die ältesten Stadtverstärkungen waren eher primitiv, d.h. 
Erdwälle, Palisaden und aus Holz gebaute Stadttore. Der übergang von Ummauerung 
nach Umwallung, erst unbedingt nötig nach der Entdeckung des Schiesspulvers und 
daher wegen des kräftigen Feuergeschützes, ist nicht plötzlich zustande gekommen. 
Mehrere Städte, wo V erbesserung notwendig schien, haben unter Einfluss versebiedener 
Paktoren nach einer Anpassung gesucht. 

Ein neues System, das bastionierte System, entwickelte sich im 16. und im Anfang des 
17. Jahrhunderts. Tonangebend waren Italien und später Deutschland, Frankreich und 
die Niederlande. Zu nennen sind in diesem Zusaromenhang einige grosse Festungsbau
verständige u.a. S. Stevin, Vauban, M.v. Coehoorn. Die meisten Städte der alten Graf
schaft Flandern sind also auch zu dieser bastionierten Trasse rübergegangen. 

Im 18. und 19. Jahrhundert entstanden neue Verteidigungssysteme, nämlich tenaillierte 
und polygonale Systeme. Allmählich verloren solche Verteidigungswerke denn auch jede 
Bedeutung. 

Obwohl viel von der Militärbaukunst verloren ging, haben wir doch ersehen können, 
dass die Städte der alten Grafschaft Flandern, was die Verstärkungskunst betrifft, einen 
ehrenvollen Platz eingenommen haben. 
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EEN CURIOSUM IN DE MIDDELEEUWSE IKONOGRAFIE: 
MARIA MAGDALENA AAN DE VOETEN VAN CHRISTUS 

IN DE VOORSTELLING VAN HET LAATSTE A VONDMAAL 

De voorstelling van het Laatste A vondmaal die het voorwerp uitmaakt van 
deze bijdrage, bevindt zich in de parochiekerk van Gaceo, een klein dorpje uit 
het noorden van Spanje. Gaceo is gelegen in de llanada van Alava, de vlakte 
van Alava, ten oosten van de stad Vitoria en .in de onmiddellijke nabijheid 
van het typische stadje Salvatierra. De grote weg van San Sebastian naar 
Vitoria-Burgos-Madrid loopt er vlak naast en het is vanaf deze laatste 
gemakkelijk te bereiken. 

De kleine parochiekerk van het dorpje schijnt opgericht te zijn in de 13de 
eeuw. Zij behoort nog tot de romaanse stijl die in de vlakte van Alava nog een 
hele tijd na 1200 in voege is. Het bedehuis bestaat uit een eenbeukig kerkschip, 
een rechthoekig en met een gebroken tongewelf afgedekt presbyterium dat 
:.li~loopt in een halfronde apsis (Afb. 1). Tegen de apsiswand verrees tot in 
1969 een laat-barok altaarretabel dat opgericht werd in 1702. Achter dit 
retabel ontdekte een lokale kunstliefhebber, don Rafael de Eulate, in 1967 het 
bestaan van oude wandschilderingen. Het retabel werd afgebroken en de 
beschildering kwam te voorschijn. Het bleek alras dat deze zich verder uit
spreidde over de wanden en over het gewelf van apsis en presbyterium. De 
kalklagen die in latere tijden op de beschilderde vlakken waren aangebracht, 
werden verwijderd onder toezicht van de parochieherder, don Juan-José Lecuo
na. Het Instituto Central de Restauración van Madrid gelastte zich met de 
restauratie die bekostigd werd door de provinciale overheid, de Diputación de 
Alava. Het werk werd uitgevoerd in de jaren 1969-70 door de heer Joaquin 
Ballester Espi bijgestaan door Arquimedes Ba1llester Vaquero. Deze restauratie 
is over het algemeen bevredigend te noemen. Jammer hebben de restaurateurs 
zich vergist bij het herstellen van de zeer gehavende figuur van de Triniteit 
die in het midden van de apsishemel verschijnt. De duif van de H. Geest, 
die zweeft tussen de Vader en de Zoon werd door hen omgevormd tot een 
kroon. Aan dit euvel zal eerlang dienen verholpen te worden 1

• Stilistisch 
behoren deze wandschilderingen tot de grote franco-gotische school die zich 
op het einde van de 13de eeuw ontwikkelt ten zuiden van de Pyreneeën en 
zich uitspreidt van Basken~and over Navarra (hier de franco-navarrese school 
genoemd) en tot in het noorden van Aragón (Jaca, Huesca) . De stijl van deze 
muurschilderingen is deze van de Franse Gotiek, de lineair-gotische stijl zoals 
we die kennen uit de sculpturen en de glasramen van de Franse kathedralen 

1 J .K. Steppe, Leuvense activiteiten te Vitoria en in de provincie Alava (Spanie) , Academische 
tiidingen, V, 1971, 4, pp. 4-12. 
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uit de 13de eeuw 2
• Karakteristiek voor deze school is het feit dat, terwijl ze 

voor de figuren volledig de Franse vormgeving aanvaardt, zij voor de sier
elementen nog lang trouw blijft aan het romaans repertorium. Een vergelijking 
tussen de wandschilderingen van Gaceo en deze uit de kerken rond Huesca die 
te dateren zijn van het laatste kwart van de 13de eeuw of van ca. 1300 3

, zet 
er ons toe aan het ensemble dat in Gaceo werd ontdekt, omstreeks ·diezelfde 
tijd te plaatsen. Stilistisch verwante wandschilderingen, maar die wellicht wat 
jonger zijn, werden in 1936 blootgelegd in de parochiekerk te Urria1ldo (ten 
westen van Vitoria). 

De voorstelling omvat twee ikonografische thema's. Er is vooreerst de ver
siering van de apsishemel en -wand. Hier is een visioen voorgesteld van de 
hemelse zaligheid. In het midden troont de Godheid, voorgesteld als Triniteit 
en wel onder de vorm van de GenadestoeL Daarrond zijn engelen met de 
wapens van de passie afgebeeld en verder verschijnen de koren der zaligen 
die zich ook uitstrekken op de twee laagste registers van het gewelf van het 
presbyterium. Op de concave wand van de apsis is rechts het Oordeel voorge
steld (o.a. het wegen van de zielen door Sint-Miehiel en de opname van de 
zaligen in de schoot van Abraham die hier voorgesteld is met de trekken van 
Christus). Deze taferelen krijgen een verlengde op de rechterwand van het 
presbyterium: de verdoemden worden hier naar de openstaande hellemuil 
gevoerd en door de duivels gefolterd. Deze voorstellingen sluiten perfekt aan 
bij de ikonografie van het Laatste Oordeel zoals dit verschijnt in de tympanen 
van de Franse kathedralen uit de 13de eeuw. Op de linkerwand van de apsis 
is de kruisdood van Christus afgebeeld, thema dat reeds voorkomt op deze 
plaats in de romaanse frescokunst van Noord-Aragón (Ruesta, in het museum 
van de kathedraal te Jaca 4

) en dat betrekking heeft op de hernieuwing van 
de Dood van Christus die voltrokken wordt in het H. Misoffer dat op het 
nabijgelegen altaar wordt opgedragen. 

Een tweede thema ontwikkelt zich op de wanden en op het gewelf van het 
presbyterium. Hier is een volledige cyclus aanwezig van het 'leven van Chris
tus. De ikonografische versiering van dit kerkkoor heeft een sterk catechetische 
inslag. Terwijl de apsis voornamelijk de aandacht vestigt op de uitersten van 
de mens, oordeel, hemel en hel, en op het kerngebeuren van het heilsmysterie, 
de kruisdood van Christus, wordt hier aan de gewone landmensen uit de vlakte 
van Alava, een echte beeldbijbel geboden. De taferelen zijn geplaatst in ban
den of registers en ontwikkelen zich als een stripverhaal!, waarbij ook de 
verklarende opschriften niet ontbreken. 

2 Cfr. J. Gudiol Ricart, Pintura gótica, Ars Hispaniae, IX, Madrid, [1955}, p. 21; Idem, Pintura 
medieval en Aragón, Saragossa, 1971, p. 19. 
a Zie als voorbeelden de wandschilderingen in de Ermitage San Miguel de Foces te Ibieca en in de 
kerk van San Fructuoso de Bierge (thans in het Museo Provincial te Huesca) (W.W.S. Cook en 
]. Gudiol Ricart, Pintura e imagineria románicas, Ars Hispaniae, VI, Madrid, 1950, pp. 108·18 ; 
Guia del Museo Provinrial de Huesca, Madrid, 1968, pp. 23·4)·. 
4 S. Alcolea, El Maestro de Ruesta, nueva figura de nueslra pinlttra románica, Goya, 1964, p. 70; 
J. Gudiol Ricart, Pinlura medieval ... , o.c., pp. 10·11. 
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1. Apsis en presbyterium van de parochiekerk te Gaceo. 

In de derde registerband van het noordelijk gewelfdeel, vangt het verhaal 
aan van het Bitter Lijden van de Heiland. Men bemerkt hier achtereenvolgens 
de Intocht van Christus in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal en de Voetwas
sing (Afb. 2). Het tweede tafereel wekt op zeer bijzondere wijze onze belang
stelling op. Christus en de apostelen zijn gezeten achter een lange tafel. De 
Heibnd zit in het midden en de geliefde leerling, Johannes, rust op zijn borst. 
Judas zit alieen aan de overzijde van de tafel. Onder de tafel bemerkt men 
een neerliggende, of beter gezegd een figuur die zich diep voorover buigt en 
met het hoofd de voeten van Christus lijkt aan te raken. Het is ongetwijfeld 
Maria Magdalena die hier de voeten van Christus met haar tranen besproeit, 
met haar hoofdhaar afdroogt en met kostbare balsem zalft. 

Jammer genoeg heeft dit tafereel zoals ook de overige die op het gewelf 
van het presbyterium te zien zijn, door het wegnemen van de kalklaag waar-



2. Laatste Avondmaal, in de cyclus gewijd aan het leven van Christus. Gaceo, parochiekerk. 
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mede deze beschildering bedekt was, veel geleden en zijn slechts nog de grote 
omtreklijnen van de figuren bewaard. Anderzijds werd ons verzekerd door de 
pastoor van de parochie die de blootlegging van deze wandschilderingen op 
de voet voigde dat het in deze toestand werd ontdekt. De Madrileense restau
rateurs hebben hier geen enkel detail hernomen en de figuur onderaan de 
tafel is zonder twijfel oorspronkelijk. 

Het verhaal van de zalving van Jezus ' voeten door Maria Magdalena wordt 
door de evangelisten niet op eensluidende wijze verhaald. Volgens Mattheus 
(26, 6-13) en Marcus (14, 3-9) die beiden met elkaar overeenstemmen, greep 
ze plaats in het huis van Sirnon de melaatse tijdens een maaltijd in Bethanië. 
Een vrouw, waarvan de naam niet vermeld wordt, goot een kruik kostbare 
balsem uit over het hoofd van Jezus. Het gebeuren vormt de inleiding tot het 
Passieverhaal en wordt gevolgd, na een korte mededeling over het verraad 
van Judas, door een andere maaltijd, het Laatste Avondmaal. Lucas (7, 36-8) 
situeert het voorval in het huis van de Farizeeër. Een publieke zondares komt 
er tijdens de maaltijd de voeten va:n Jezus besproeien met haar tranen; ze 
droogde ze daarna af met haar haar, kuste ze en zalfde ze vervolgens met 
balsem. Bij Johannes (12, 1-6) grijpt het opnieuw plaats te Bethanië maar 
dan in het huis van Lazarus de melaatse. Maria, waarschijnlijk de zuster van 
Lazarus, diende op bij het maal en maakte van deze gelegenheid gebruik om 
de voeten van de Zaligmaker te zalven en met haar haren af te drogen. 

De voorstelling van Gaceo gaat dus terug op Lucas en Johannes, maar er 
doet zich een zeer wondere anomatlie voor. Nergens kan men vinden in het 
Nieuw Testament dat het gebeuren zou plaats gevonden hebben tijdens het 
Laatste Avondmaal. Er is hier een zonderlinge overlapping ontstaan tussen 
twee taferelen: de maaltijd in het huis van Simon of Lazarus, en het afscheids
maal van Christus met zijn discipelen. \Deze ikonografische afwijking hebben 
wij niet teruggevonden in enig handboek, repertorium of lexikon van ikono
grafie 5

• Ze lijkt wel totnogtoe onbekend gebleven te zijn. 
Oorspronkelijk dachten we hier voor een unicum te staan en waren we 

geneigd deze anomalie toe te schrijven aan een vergissing of een gril van de 
schilder. De twee maaltijd-taferelen liggen chronologisch dicht bij elkaar en 
er zou wel een superpositie van beide voorstellingen kunnen ontstaan zijn. De 
zalving te Bethanië vormt bij ·drie van de vier evangelisten de inzet van de 
passieweek. In de 'liturgie is het verhaal voorbehouden aan de eerste dag van 
de Goede Week ( evangelielezing in de Mis). 

Deze hypothese dient evenwel opgegeven. Het geval van Gaceo is geen uni
cum in de Westerse ikonografie. Het komt voor in de illustratie van het Getij
denboek van de Hertog van Berry, beter bekend als de Uren van Turijn (Afb. 
5 Zie b.v.: H. Aurenhammer, Lexikon der chrisi/ichen Ilwnographie, I, Wenen, [s.d.], pp. 11-5; 
E. Kirschbaum en medew., Lexikon der christlichen Ikonographie, I, Rome-Wenen, 1968, kol. 10-8; 
L. Réau, Iconographie de /'art chrétien, II, Parijs, 1957, pp. 409-10; G. Schiller, Ikonographie der 
christlichen Kunst, II, Gütersloh, 1968, pp. 35-51; J.J.M. Timmers, Symboliek en iconografie der 
christelijke kunst, Roermond-Maaseik, 1947, pp. 246-9. 
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3) 6
• G. Hulinde Loo schrijft deze miniatuur toe aan wat hij noemt de hand C, 

een meester die bedrijvig was aan de verluchting van dit gebedenboek in de 
jaren 1410-12 7

• Millard Meiss heeft sedertdien deze verluchter omgedoopt 
tot de Meester van Sint-Jan de Doper 8

• Het thema komt ook voor in de 
Spaanse kunst. Wij troffen het aan in een paneel met voorstelling van het 
Laatste Avondmaal van de hand van de Catalaanse schilder Jaime Ferrer I, 
bewaard in het Bisschoppelijk Museum te Solsana 9

• R. Chandler Post, de 
auteur van de monumentale Ristory of Spanish Painting merkte het abnormaal 
karakter van de aanwezigheid bij dit gebeuren van Maria Magdalena reeds op 
en ziet er een ontlening in aan het tafereel van het feestmaal in het huis van 
Sirnon 10

• Een ander voorbeeld van deze ikonografische afwijking vinden we 
terug in het grote witaarretabel van de Kartuis van Miraflores bij Burgos, 
vervaardigd door Gil de Siloë op het einde van de 15de eeuw (Afb. 4) 11

• 

Het geval van Gaceo is nu het vierde voorbeeld en alleszins het oudste dat 
ons totnogtoe van dit ikonografisch fenomeen bekend is. Wellicht zuUen nog 
andere exemplaren aan het licht komen maar voor het ogenblik moge het 
volstaan met er op te wijzen dat het verschijnsel zich voordoet zowel in Frank
rijk als in Spanje. Dit zet er ons toe aan de oorsprong van dit motief niet te 
zoeken in de beeldende kunst zelf, maar wel in de literaire background die 
tot het ontstaan van dergelijke voorstellingen aanleiding gegeven heeft. 

Een Leuvens collega, Prof. Dr. R. Lievens, was zo vriendelijk ons hierbij 
op het goede spoor te zetten. Hij wees ons op een uitlating in Jacob van 
Maerlant's Merlijn (ca. 1261): 

In Romans zach ick oeck staen, 
Dat God met zinen jongeren sat, 
Opten witten Donredach, ende at, 
Te Symons hues, die lazarus was; 
Maer dat es logene ende gedwas: 
Symon woende in Bethania. 
Oeck scrivet ons dat W alsch hierna 
Dat hi aldaer wart gevaen; 
Want die 't dichte, hi haddet verstaen 
Ende meende wael geweten dat, 
Dat Symon woende in der stat, 
Symon was, dat mogewy lesen, 

6 Turijn, Biblioteca universitaria, ms. K.IV.29, f• 58 (verbrand in 1904) . - Zie M. Smeyers, H et 
Turijns-Milanees getijdenboek. Een bijdrage tot de Van Eyck-studie, (onuitgegeven doctoraats
verhandeling), I, Leuven, 1970, pp. 264-6. 
7 G. Hulin De Loo, H eures de Milan, Brussel, 1911, pp. 11-2. 
8 M. Meiss, French painting in the time of Jean de Berry. The late fourteenth century and 1he 
patronage of the duke, I, Londen, 1967, pp. 134, 248. 
9 ]. Gudiol Ricart, Pintura gótica, o.c., p. 105 en afb. 75. 
1o IJ, Cambridge (Mass.) , 1930, p. 336. 
11 A. Durán Sanpere en ]. Ainaud De Lasarte, Escultura gótica, Ars Hispaniae, VIII, Madrid, 
[1956) , p. 350. 
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3. Laatste Avondmaal met Maria-Magdalena aan de voeten van Christus, mtmatuur 
uit Très Belles Heures de Notre-Dame (Turijns getijdenboek). Turijn, Biblioteca 
universitaria, ms. K.IV.29, fo 58 (verbrand in 1904). 



4. Laatste At,ondmaal met de zalving van Maria Magdalena door Gil de Siloë, retabel op het hoogaltaar der Kartuis van 
Miraflores te Burgos (detail). 
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Van syner laserheit genesen, 
Lcmge eer Onse Heer was gevaen; 
Maer ick late die historie staen 
Van den Romanse, ende teUe i u voert 
Der waren Ewangelien woert 12

• 

Jacob van Maerlant kritiseert hier het apocrief verhaal van een Frans auteur 
volgens dewelke het Laatste A vondmaal zou plaats gevonden hebben in het 
huis van Simon de Melaatse, dat door deze bron in Jeruzalem en niet in 
Bethanië gesitueerd wordt. De auteur in kwestie is Robert de Boron die op het 
einde van de 12de eeuw een H. Graalroman, ook bekend onder de benaming 
van Joseph d'Arimathie vervaardigd heeft. Van dit werk is een tekst bekend 
in verzen (Parijs, Nat. Bibl. ms. fr. 20.047) en verder ook een bewerking in 
proza, waarvan ook verscheidene handschriften bekend zijn 13

. 

Een van onze studenten, de heer Eric Hulsens, beter vertrouwd dan wij met 
het onderzoek van middeleeuwse literaire bronnen, heeft voor ons de teksten 
van de Boron op dit punt onderzocht. Hij kon helaas zijn werk niet beëindigen 
maar stelde ons enkele bevindingen ten dienste die alleszins het probleem 
betreffende de oorsprong van de te Gaceo vastgestelde ikonografische afwij
king oplossen. 

Jacob van Maerlant zelf, geeft in zijn Merlijn (v. 1879 e.v.) Robrecht van 
Borroen ais bron aan en vermeldt hierbij duidelijk dat hij gebruik maakte van 
een prozabewerking, een tekst sonder rime. Nu blijkt dat er op het punt dat 
ons hier bezighoudt, een verschil bestaat tussen de prozabewerking van de 
Boron en het verhaal in verzen. In de prozabewerking van de Joseph d'Ari
mathie wordt het Laatste A vondmaal inderdaad gehouden in het huis van 
Simon, maar er is geen spraak van de aanwezigheid van Maria Magda:lena 14

• 

Het is op deze versie dat Jacob van Maerlant kritiek uitbrengt. In de bewer
king .in verzen is het apocriefe element sterker aanwezig. Niet alleen het 
Avondmaal heeft plaats bij Simon, maar ook Maria Magdalena verschijnt hier 
en voert de zalving uit. De tekst 'luidt als volgt: 

Or avint au jour de la Cene 
Que Marie la Madaleinne 
Vint droit en la meison Symom, 
A la table trouva Jhesum 
Avec ses deciples seant, 
Judas devant Jhesu menjant. 
Dessouz la table se muça, 
As piez J hes u s' agenouilla; 
Mout commença fort a plourer, 

12 Jacob van Maerlants Merlijn, ed. ]. Van Vloten, Leiden, 1880, vers 239 e.v. 
1a R.S. Loomis, Arthurian litera/ure in the middle ages. A collaborative history, 3de ed. , Oxford, 
1967, pp. 251 e.v. 
14 O.a. in het hs. 339 van de Biblioteca Estense te Modena en in de afgeleide Cycle dtt Petit 
St-Graal, (hs. te Le Mans) . 
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Les piez Nostre Seigneur lavet' 
De ses larmes, et les torchoit 
De ses chevous que biaus avoit. 
Aprés les oint d'un oignement 
Qu' aporta, precïeus et gent, 
Et Ie chief 1 hes u autresi 15

• 

Deze verzen verklaren volledig het tafereel van Gaceo. Judas is niet gezeten 
bij de andere discipelen maar wel tegenover Jezus en wel aan de andere zijde 
van de tafel. Maria Magdalena ligt onder de tafel in een voorovergebogen 
houding, zoals de Franse tekst onderstreept, en het hoofd tegen de voeten van 
de Zaligmaker die zij ofwel met haar tranen besproeit - dit is nog moeilijk 
op te maken wegens de slechte toestand waarin de schildering tot ons gekomen 
is - of met haar haarlokken afdroogt. 

De oorsprong van het ikonografisch curiosum waarvan Gaceo ongetwijfeld 
het oudste totnogtoe bekende voorbeeld is, schijnt dus gezocht te moeten 
worden in de Franse romanliteratuur en meer bepaald in de sterk religieus
mystiek getinte Graalliteratuur waar dergelijke apocriefe en legendarische 
voorstellingen goed thuis horen. 

Waren de schilders die de muurdecoratie van Gaceo uitvoerden bekend met 
deze literatuur en meer bepaald met de 1 oseph d' Arimathie van Robert de 
Boron? Dit lijkt ons weinig waarschijnlijk. iDe taferelen van het leven van 
Christus gaan blijkbaar terug op modellen en patronen die in het atelier voor
handig waren en door de meesters soms zeer slaafs en wel eens op onhandige 
wijze zijn nagevolgd 16

• Dat deze modellen uit Franse centra zouden herkom
stig zijn, is zeer goed mogelijk. Wij wezen er hoger op dat de stijl van de 
gehele beschildering fel Frans aandoet. Anderzijds is er ook een bepaalde 
relatie vast te stellen, van ikonografisch standpunt uit, met het naburige 
Navarra, o.a. met sommige passievoorstellingen op de kapitelen van het voor
malig romaans kloosterpand van de kathedraal te Pamplona (thans in het 
Provinciaal Museum) 17

• 

Wij vragen ons af of, naast de aangegeven literaire bron, ook het gods
dienstig toneel hier geen ral gespeeld heeft als schakel tussen de literatuur 
en de beeldende kunst. Het is immers opvallend dat ook in de Franse mysterie
spelen van de Passie dit apocrief element in het Laatste A vondmaal ingang 
gevonden heeft 18

• 

De sterk apocriefe versie, zoa:ls deze bij de Boron te vinden is, komt voor in 

15 Robert De Boron, Le Roman de l'estoire dou Graal, ed. W .N. Nitze, Parijs, 1927, p. 9. 
16 Zo b.v. het tafereel van de Kruisafneming dat omgekeerd werd weergegeven. 
17 Kruisafneming en graflegging: ]. Gudiol Ricart en ].A. Gaya Nufio, Arquitectura y escultura 
románicas, Ars Hispaniae, V, Madrid, 1948, pp. 166-73, afb. 277, 279. - M.A. Mezquiriz de 
Catalan, Musea de Navarra. Guia, Pamplona, 1968, pp. 25-6. 
1s 0. Jodogne, Le théatre français du moyen age, I, Leuven, 1967, p. 80. - Zie verder E. Roy, 
Le mystère de la Passion en France du X!Ve au XVle siècle. Etude sur les sourees et Ie classement 
des mystères de la Passion. Accompagnée de textes inédits, Revue bourguignonne, XIII-XIV, 1903-
1904. 
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de zogenoemde Passie van de Palatinus, uit het begin van de 14de eeuw maar 
waarschijnlijk voortbouwend op een ouder voorbeeld, en in de Passie van 
Autun, eveneens van de 14de eeuw. In de Passie van de Palatinus neemt Maria 
Magdalena in de scène van het Laatste A vondmaal het woord en zegt tot de 
toeschouwers: 

Lasse moi! que porrai je faire 
Qui puisse a J hesucrist plaire? 
Mout ai au cuer grant repentance 
De mes pechiez et remembrance. 
Or me sui je bien apensee 
D'une boite qu'ai aportee 
Plaine deun mout bon oignement. 
Ses piez en oindra doucement. 
Quant bien lavé les averai 
Des Iermes que je plorerai, 
De mes chevex les essuierai; 
Puis aprés si li baiserai; 
Bien sé, quant ce me vorrai faire, 
T ant est preudom et debonaire, 
De mes pechiez avra pardon 
Etenvers lui remission. 
Coiement m'i couvient aler, 
Car on ne m'i lairoit entrer 19

• 

De minder sterk apocriefe versie die tot uiting komt in de prozabewerking 
van de roman van Robert de Boron, en waarbij Maria Magdalena niet aan
wezig is bij het afscheidsmaa!l komt eveneens voor in Franse Passiespelen van 
het einde van de 14de en van de 15de eeuw. Wij treffen ze aan in de Passion 
Sainte-Geneviève en in de Passie van Semur 20

• 

Een literatuurhistoricus zou op dit punt een zeer interessant onderzoek kun
nen doen. Wat ons betreft, volstaat het hier met er op te wijzen dat de ikona
grafische anomalie die reeds bij de Boron voorkomt, zich niet enkel in de 
beeldende kunst maar ook in het godsdienstig toneel heeft weten in te bur
geren. Zij moet dus wel een zekere populariteit hebben gekend. Of het toneel 
nu werkelijk de beeldende kunst op dit punt heeft beïnvloed kunnen we niet 
bewijzen, maar de zaak lijkt ons niet onmogelijk. Vooralsnog kunnen we enkel 
vaststellen dat deze anomalie reeds voorkomt op het einde van de 12de eeuw 
in de Franse literatuur en dat zij ook zowel op het gebied van het theater als 
op dat van de beeldende kunst vanaf het einde van de 13de en verder in de 
14de en de 15de eeuw aan te wijzen is. 

19 La Passion du Palatinus, mystère du XIVe siècle, ed. G. Frank, Parijs, 1970, pp. 4·5 (verzen 
81-98) . 
20 Zie over beide passies: 0. Jodogne, o.c., I, pp . 92-9, 101-5; E. Roy, o.c., XIII, 1903, pp. 69, 78; 
G. Frank, La Passion d' Arilun, Société des ancieriJ textes français, Parijs, 1934. 
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De nieuw ontdekte wandschilderingen van Gaceo blijken dus wel op ikono
grafisch gebied zeer interessant te zijn. Er zijn nog andere voorsteMlingen in dit 
rijke ensemble die de belangstelling van de ikonoloog verdienen. Het ver
schijnen van de Triniteit in de vorm van de Genadestoel in het gewelf van 
de apsis - wel:licht een van de oudste voorbeelden in Europa van de aan
wezigheid van dit thema in de monumentale schüderkunst - is een ander 
fenomeen dat een ernstig ikonologisch onderzoek zou verdienen. We zullen op 
dit laatste thema alsmede op enkele taferelen uit de geschiedenis van de Passie 
die het gewelf van het presbyterium versieren, terugkomen in een andere studie. 

RÉSUMÉ 

UNE CURIOSITË DANS L'ICONOGRAPHIE MËDI~VALE: 
MARIE MADELEINE AUX PIEDS DU CHRIST DANS LA REPR~SENTATION 
DE LA DERNIËRE CËNE 

On a découvert récemment dans l'église paroissiale de Gaceo, petit village perdu dans 
!'immense plaine d'Alava en Espagne du Nord (capit.: Vitoria), un ensemble de pein
tures murales d'une valeur exceptionnelle. Ces ceuvres appartiennent à l'école franco
gothique dont 1' influence se manifeste dès la fin du 13e siècle dans la peinture monu
mentale du nord de l'Espagne. 

D'une qualité artistique indéniable, ces peintures présentent également un intérêt 
iconographique de premier ordre. Dans 1' abside du chceur l'image traditionnelle du 
Christ en majesté a fait place à une représentation monumentale de la Sainte-Trinité. 
Parmi les sujets se rapportant à la vie du Christ et qui décorent la voûte du presbyterium, 
une Dernière Cène attire particulièrement l'attention de l'iconologue. 

L'emplacement du Christ, des apotres et de Judas, relégué de l'autre cöté de la table, 
est conforme au schéma iconographique de cette scène en Occident. Ce qui est moins 
habituel et contraire aux récits évangéliques, est la présence de Marie Madeleine aux pieds 
du Sauveur. 

Cette particularité iconographique ne constitue pas un cas unique, mais les exemples 
qui en sont connus dans l'art figuratif du moyen äge, sont très peu nombreux. Signalons 
une miniature dans Ie Livre d'heures de Turin, un tableau attribué au peintre catalan 
Jaime Ferrer I au musée diocésain de Solsona et un relief sculpté du retable de Gilles 
de Siloë à la Chartreuse de Miraflores près de Burgos. Le cas de Gaceo est probablement 
l'exemple Ie plus ancien de ce motif iconographique dans l'art figuratif. 

L'origine de ce thème doit être recherchée dans la littérature française et plus spécia
lement dans les romans appartenant au cycle du Saint-Graal. Robert de Boron, auteur 
d'un Joseph d'Arimathie (fin du 12e siècle), mentionne dans une version rimée de son 
ceuvre, la présence de Marie Madeleine oignant les pieds de Jésus dans la Dernière Cène. 
Dans une autre version en prose du même roman, il situe Ie repas d'adieu du Christ 
dans la maison de Simon, mais ne signale pas la présence de la grande pécheresse. 

Cette double version apocryphe a été reprise par Ie théätre religieux. Certaines Passions 
françaises s'inspirent de la deuxième version de Robert de Boron tandis que d'autres -
la Passion du Palatinus et celle d' Autun - font intervenir Mar ie Madeleine dans le 
récit de la Dernière Cène . 

Le peintre de Gaceo a suivi la deuxième version. S'est-il inspiré d'une souree littéraire 
ou a-t-il été influencé par une représentation théätrale? Nous ne pouvons 1' affirmer, 
mais il n'est pas exclu que le théätre religieux ait servi ici de chaînon entre la littérature 
et 1' art figuratiE. 
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DE RESTAURATIE VAN GRUUTHUSE TE BRUGGE- 1883-1911 

De restauratie van een bouwwerk als het Gruuthusehof stelt veel problemen. 
We kunnen dit reeds veronderstellen wanneer we de samenstelling van het 
complex nagaan; verschillende vleugels die op verschillende tijdstippen zijn 
opgetrokken 1

. Deze bijdrage wil zich niet verdiepen in de reconstructie van de 
bouwgeschiedenis; evenmin za·l zij de rol van het Gruuthusehof te Brugge 
belichten 2

• Het is de bedoeling aan de hand van een relaas der restauratie
perikelen en een bespreking ervan de opvattingen bij een negentiende-eeuwse 
herstelling na te gaan en deze kritisch te onderzoeken. Om onze zienswijze 
te staven putten we hierbij in de archivalia. 

CHRONOLOGISCH OVERZICHT DER WERKEN 

Over de evolutie der werken en de talrijke moeilijkheden die ermee gepaard 
gaan zijn we nauwkeurig ingelicht door het dossier dat we bij de diensten van 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen te Brussel 
vinden 3

• Het exemplaar dat te Brugge zou moeten aanwezig zijn blijkt jammer 
genoeg spoorloos verdwenen. Evenmin hebben we de hand kunnen leggen op 
het plannenpakket dat de gedane voorsteNen telkens vergezelt; ook dit is plots 
niet meer te vinden •. Die feiten konden echter ons onderzoek geenszins hinde
ren. 

Het verhaal van Gruuthuse begint voor ons in 1873, wanneer het Oudheid
kundig Genootschap een aanvraag bij het stadsbestuur indient om de gebouwen 
van de voormalige Berg van Barmhartigheid tot haar beschikking te krijgen. 
Ze is zinnens haar collectie schilderijen en andere kunstvoorwerpen hier onder 
te brengen. Deze was tot dan toe tentoongesteld in de Hallen waar zich echter 
een nijpend plaatsgebrek voordoet 5

• 

Die aanvraag wordt met groot enthousiasme begroet omdat men hoopt zo 
eindelijk eens dit bouwwerk te kunnen onder handen nemen. Het is reeds 
jaren in erbarmelijke toestand, een schandvlek .in het hart van Brugge 6 • 

In 1874 koopt de stad het gebouw. Maar tevens dringt zich een grondige en 
ingrijpende herstelling op; ook al omdat het interieur aan de nieuwe functie 

1 Zie grondplan Afb. 22. 
2 Enkele auteurs deden dit vóór ons: 
A. Duclos, L'hótel de Gruuthuse, à Bruges, Bulletin des Métiers d'Arts, V, 1905·1906, pp. 16-21, 
44-52 ; K. Verschelde, Het Gruuthusehof met ziin aauhorigheden. Rond den Heerd, XV, 1879·1880, 
pp. 177·9, 186·8, 195·7, 205·6, 282·5, 313·5, 321-3, 355-7; L. Devliegher, D e bouwgeschiedenis 
van Grttuthuse, West-Vlaanderen, 1957, VI, pp. 10·3, 55 ; L. Devliegher, Beeld van een kunstbezit, 
Kunstpatrimonium van W est-Vlaanderen, 1, pp. 72·80. 
3 K.C.M.L. Dossier nr. 7005 . 
4 L. Devliegher, De huizen te Brugge, Kunstpatrimonium van UVest-VIaanderen, 2, pp. 76-7. Auteur 
toont plannen van de herstelling. Waar deze nu berusten konden we niet achterhalen . 
5 Bulletin Communal, Brugge, XVII, 1873, p . 411. 
6 Zie Afb. 1. Em. Verhaeren, Villes Mortes. 



140 KATIA WITIEVRONGEL 

dient aangepast. Men gaat te rade bij niemand minder dan architect Delacen
serie, een eminente persoonlijkheid in die tijd en tevens pionier van Brugse 
restauraties. Men waande deze delicate opdracht in veilige handen. Hij onder
zoekt onmiddellijk het gebouw, besluit tot het opruimen van overbodig mate
riaal en werkt ondertussen aan de plannen. Dit duurt zo enkele jaren; het is 
inderdaad geen sinecure want talrijke aanbouwen bemoeilijken waarschijnlijk 
zijn onderzoek. Deze hebben geen enkele archeologische waarde en worden op 
de sloperslijst ingeschreven. 

De Bruggelingen worden echter ongeduldig. In de gemeenteraad van 
17 februari 1880 wordt navraag gedaan door raadslid Goethals 7

• Er wordt 
dan ook dringend een rapport over de stand van zaken gevraagd. Op 6 maart 
van dat jaar dient de architect de langverwachte stukken in: een rapport en 
voorstellen op plan getekend. De Brugse raad oordeelt het echter geraadzaam 
de plannen door te sturen naar de Kon. Commissie om ook haar indruk en 
vooral haar waardevo'l advies te kennen. Maar deze beslissing gaat kennelijk 
met enige tegenstand gepaard. Men wijst op de "trage" werking van deze 
Commissie en de burgemeester merkt zelfs op dat deze werken niet moeten 
goedgekeurd worden door die instantie omdat deze hiermee een officiële 
bevoegdheid zou krijgen die ze niet bezit. Te Brugge loopt men blijkbaar niet 
hoog op met het werk van de Commissie. Weer enkele jaren geduld; de 
administratieve molen geraakt moeilijk op gang. Van 5 juli 1882 dateert de 
brief van de Kon. Commissie aan de goeverneur waarin ze haar spijt uitdrukt 
geen verdikt te kunnen vellen omdat ·de plannen van geen enkele verrecht
vaardiging vergezeld zijn. Na wat heen en weer geschrijf moet Delacenserie 
persoonlijk de plannen (in de ledenvergadering) te Brussel komen verdedigen. 
In het rapport hierover (11 augustus) zijn de opmerkingen van de vergade
ring vervat: 

" ... supprimer les lucarnes à gradins qui sant trops importants et qui parais
sent trap modemes pour -la façade qu' elles surmontent. 
. .. modifier, en la simplifiant, la partie supérieure de la tourelle renEermant 
l'escalier, changer aussi la forme des fenêtres qui attirent trap l'attention et 
auxquelles il devait peut-être préférable de substituer de simple meurtinère . 
. . . conserver, autant que faire se peut, la physionomie ancienne de la façade 
en maintenant ses dispositions actuelles, il n'est pas nécessaire par exemple 
de supprimer 1' eneadrement mouluré de la petite fenêtre murée" 8 

Bovendien wordt de architect een nieuwe studie gevraagd waarbij de oor
spronkelijke 'toestand beter wordt geëerbiedigd. Hoewel we hier niet beschik
ken over het desbetreffende plan vermoeden we dat het om de gevelpartij 
langs de Reie gaat, de oostgevel dus. Het is zo dat men eerst dit gedeelte onder 
handen wil nemen en er wordt dan ook een aparte subsidie voorzien om zo 
vlug mogelijk met de uitvoering te beginnen. De plannen bezorgen geen 

7 Bulletin Communal, Brugge, XXIV, 1880, p. 137. 
8 K.C.M.L., Brussel, Dossier 7005, stuk 5 (minuut). 
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1. Gruuthuse vóór de restauratie, afbeelding in Villes Morles 
van Em. V erhaeren. 
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onoverkomelijke moeilijkheden maar wachten op een definitieve goedkeuring. 
De Centrale Commissie aarzelt echter zodat men eraan denkt de werken toch 
zonder haar toestemming te laten aanvangen; dit al'les omdat men vóór eind 
1882 klaar wil zijn. 

Sommige gemeenteraadsleden opperen de wens eerst met een volledig 
restauratieplan voor de dag te komen - voor het hele complex -, maar dit 
wordt verworpen omdat het materieel onmogelijk is. Een definitieve aanpak 
blijft nochtans uit; blijkbaar vreest men toch het hoge advies! 

Ondertussen knoopt men dan maar onderharrdelingen aan met eigenaars 
van huizen langs de Gruuthusestraat omdat deze eerlang ook zuUen moeten 
verdwijnen om het geheel luisterrijk te voltooien. Ten slotte worden de aan
merkingen van de Kon. Commissie, in hogervermeld rapport beschreven, bij 
een werkvergadering te Brugge slechts gedeeltelijk aangenomen. Heel diplo-
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2. Plan opgemaakt door architect Velaeenserie voor de restauratie van de oostvleugel, 
kant Reie. Technische Diensten Stad Brugge. 

matisch wordt bes·loten "enkele wijzigingen aan te brengen ten einde de 
Commissie gunstig te stemmen" 9

• Ondermeer wordt het voorstel verworpen 
om de huidige staat van de standvensters en dakkapellen te bewaren omdat ze 
van ongelijke een esthetisch weinig waardevolle constructie zijn. Men zal hun 
afwerking wijzigen: in puntvorm bekroond door hogels. De werken moeten 
nochtans uitgesteld worden tot het volgende jaar want de gemeenteraadsleden 
kibbelen over het al of niet opstellen van een volledig restauratieplan. Voor
aleer de eerste steen kan uitgebroken en vervangen worden gebeurt nog heel 
wat! In de brief die op 10 maart 1883 in de gemeenteraad wordt voorgelezen 
zijn nieuwe opmerkingen van de Commissie vervat (rapport 14 februari 1883) 
op het inmiddels gewijzigde ontwerp van Delacenserie. 

De dakvensters zijn nu te groot ten opzichte van de gevelpartij. Voorstel 
om ze door eenvoudige volhouten exemplaren te vervangen, opgesteld 
overeenkomstig de geveltraveeën. 
Het dichtgestopte venster aan de rechterkant van de grote puntgevel moet 
in zijn huidige toestand bewaard blijven zonder toevoeging van een zinloos 
traceerwerk. 

- Het zou daarentegen opportuun zijn de omlijsting van een klein dicht-

9 Bulletin Communal, Brugge, 1882, XXVI, p. 700. 



DE RESTAURATIE VAN GRUUTHUSE TE BRUGGE 143 

3. De reievleugel bijna hersteld. 

gestopt venster aan de rechterzijde van deze puntgevel te behouden omdat 
het duidelijk het verschil aantoont tussen de plaats van het venster op de 
benedenverdieping ten opzichte van dit op de verdieping 10

• 

Nadat de voorgestelde veranderingen ook door de Provinciale Commissie 
zijn aangenomen krijgt het geheel dan toch de visa van de Centrale Commissie 
(19 april) 11

• De raming der kosten beloopt 13.397,47 fr. In de gemeenteraad 
van 7 juli wordt de realisering van de architect aangenomen en geloofd. De 
werken moeten nu aangevat worden dertig dagen na de goedkeuring en beëin
digd zijn binnen een termijn van één jaar. Na nog enige discussie wordt deze 
uitvoeringstermijn op tien maanden teruggebracht. Men steekt dan ook onmid
dellijk de handen uit de mouwen. 

Nieuwe problemen rijzen nu in verband met de bijgebouwen. Het gaat om 
constructies uit de vorige eeuw die op de binnenplaats werden aangebouwd. 
Naar het verslag van 20 oktober 1883 zijn ze in een erbarmelijke toestand. 
Het stadsbestuur wenst ze dan ook onmiddellijk af te breken voornamelijk 
wegens de zeer slechte staat van de daken. Ze zijn bovendien van geen enkele 
architecturale waarde. In elk geval wordt beslist de jongere gedeelten, links 
van de toegang gelegen, te slopen. Na het opstellen van een lastenkohier 

to K.C.M.L. Dossier 7005 , stuk 10 (minuut) . 
11 Zie Afb. 2. Dit plan berust bij de Technische Diensten van de stad Brugge. 
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4. Plan ter restauratie van de binnenplaatsgevel van de oostvleugel. 
Technische Diensten Stad Brugge. 

worden de werken nog datzelfde jaar uitgevoerd. In de gemeenteraadszitting 
van 31 mei 1884 wordt gemeld dat de gevelpartij langs de Reie volledig is 
hersteld 1.2. Alleen enkele werken van secundair belang moeten nog uitgevoerd 
worden. 

Nieuwe plannen voor verdere restauratie worden op 29 juli naar de Brusselse 
Commissie doorgestuurd. Van de dertien vermelde plannen vonden we er 
slechts één terug namelijk deze met betrekking op de gevel langs de binnen
plaats ( oostvleugel) 1 3

• In dezelfde zitting ontspint zich een hele discussie in 
verband met de herstelling van het zo karakteristieke torentje aan de zuid
vleugel. Sommige raadsleden vinden een reconstructie naar de kaart van Mar
cus Gheeraerts zinloos omdat het te fantasierijk is en omdat het zeker moei
lijkheden met zich zou brengen bij de uitvoering. Op dit grafisch document 
zien we twee torentjes boven elkaar gebouwd bekroond door een terras. Het 
bovenste torentje leunt aan tegen een traptorentje. Daarbij is er nog de schrik 
voor de Commissie die kritiek zou kunnen uiten wanneer de Brugse raad het 
p'lan zou goedkeuren met als gevolg het intrekken van de staatssubsidie 14

• 

12 Zie Afb. 3. 
1 3 Zie Afb. 4. Het plan berust bij de Technische Diensten der stad Brugge. 
14 Zie Afb. 5, detail uit Plan M. Gheeraerts. 
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cl . .:! 
. 

5. GrttuthtJse in 1562, detail uit plan van Marcus Gheeraerts. 

Hierover wordt vinnig gedebateerd. Het voorstel wordt geopperd om, zo 
het wél uitgevoerd wordt, de stevigheid van het bouwsel te verhogen door 
middel van metalen ankers. Daarbij wordt ook het pittoreske karakter onder 
ogen gezien en wordt zelfs het Belfort als voorbeeld aangehaald. 

Twijfel rijst ook in verband met het opknappen van de hoofdingang aan 
de zuidvleugeL In de teksten wordt deze aangebouwde trap als "perron" of 
"vooruitspringend gedeelte" betite'ld. Men wil kost wat kost dit zo typische 
detai'l op Marcus Gheeraerts kaart hersteld zien. 

Tijdens deze zitting ook nog discussie over het aantal te restitueren verdie
pingen: één of twee vragen de raads1leden zich af. Zo men de mogelijkheid 
in aanmerking wil nemen om de oorspronkelijke staat te herstellen - één 
verdieping - dan moet men er tevens rekening mee houden dat de gehele 
binneninrichting zou moeten gewijzigd en aangepast worden 15

• Na een 
boeiend betoog merkt raadslid Vanden Abeele op dat de schikking van de 
gevel reeds enkele jaren na de constructie was gewijzigd. Volgens hem zal de 
bewoner hieraan nood hebben gehad en daarom moet dit aspect zeker bewaard 
worden ook al omdat het hier om een bouwwerk van uitzonderlijke waarde 
gaat. 

Na beraadslaging keurt de raad de plannen goed. Ook de achtergevel van 
de zuidvleugel moet in zijn oudste toestand hersteld worden. Wat het torentje 

l G Zie Afb. 5, detail plan Marcus Gheeraerts. 
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aangaat: uitspraak houdt men in beraad tot het bewijs van stevigheid van deze 
constructie zal geleverd worden. Het hele plannenpakket wordt aan de Com
missie te Brussel overgemaakt. 

Op 20 september 1884 komt het verdikt 1 6
• We resumeren de inhoud. 

1. De hoofdgevel: aanleunende trap moet hersteld worden zoals op het 
plan van M. Gheeraerts, maar er zou een veel grootser aspect van moeten 
uitgaan. Daartoe zouden de twee bestaande verdiepingen tot één moeten her
leid worden en de vensters verhoogd. Dit zou de belichting van het museum 
ten goede komen . . . De verhoudingen van de borstweringen dienen dan aan
gepast. 

2. Torentje: behouden van de huidige toestand. Reden: het bouwmateriaal 
van de oorspronkelijke constructie is niet bekend. Of het hout of steen was 
weten we niet en dan zou het in beide gevallen toch weinig duurzaam zijn. 
Wel moet aan de tegenwoordige toestand meer sierlijkheid verleend worden. 

3. Gevel kant 0.-L.-Vrouwekerk: de traptoren is te modern; dit moet ver
holpen worden door het enige venster te vervangen door twee boognissen 
boven elkaar. 

Antwoord van de stad (10 december 1884): het is onmogelijk één verdie
ping te reconstrueren; dit zou een totale nieuwbouw inhouden, wat ons fi
nancieel te boven gaat. De staat van het gebouw is nog zo goed dat deze 
operatie volkomen overbodig is. De verhoudingen zouden reusachtig worden: 
gelijkvloers zes meter hoog, verdieping zes en een halve meter. De Centrale 
Commissie legt zich hier dan ook bij neer. In februari 1885 aanvaarden ze de 
plannen mits het aanbrengen van de nodige modificaties. Na enige paniek 
omdat de plannen blijkbaar verdwenen zijn komt alles terecht. Op 20 april 
1885 zijn de werken van bijkomende aard aan de Reiegevel volledig beëindigd 
De restauratie wordt door de Commissie bestempeld als "conduite avec goût 
et intdligence et il y a lieu de 1' approuver" 11

. 

Nadat een raming van de overige restauratiewerken wordt gevraagd, meer 
bepaald voor de gevel langs de binnenkoer ( oostvleugel), loopt deze op tot 
een bedrag van 30.391,66 fr. 

Uit een brief van 12 februari 1887 leren we de gebruikte materialen kennen: 
witte steen van St.-Joire en Euville evenals eike- en dennehout. Deze worden 
hier dan gebruikt voor de herstelling van de achterkant der zuidvleugel en de 
binnengevel van de oostvleugeL Hoewel het "devis estimatif" voor laatst
genoemde gevelpartij nog moet goedgekeurd worden begint men in 1888 reeds 
aan de binneninrichting. Op 1 mei 1891 is dit punt reeds afgewerkt. 

De hoofdgevel blijft nog altijd een probleem 18
• Een nieuwe vergadering 

wordt in december 1893 belegd. Er worden nieuwe plannen gevraagd. De 
werken vorderen traag. Er ontstaat nog betwisting over de vormgeving van 

1 6 K.C.M.L. , dossier 7005 stuk nr. 20 (minuut) . 
1 7 K.C.M.L., dossier 7005 , stuk 33. 
JS Zie Afb. 6. 
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6. Hoofdgevel vóór de herstelling. 

de dakvensters, de borstwering en de hoogte van de schoorsteen 19
• Pas op 

28 september 1895 zijn de werken voltooid en wordt een procesverbaal van 
voorlopige overname opgesteld. Daarin steken voor 3.332,02 fr. onvoorziene 
werken. Maar daar zijn nog de aanpassingswerken van de omliggende terreinen 
om het hof weer zijn oude glorie te schenken. Ook moet Loclewijk ·van 
Gruuthuse in de nis boven het portaal van zijn voormalig hof afgebeeld 
worden. In het eerste stadium worden plannen opgemaakt die aan de zijde van 
de Gruuthusestraat een afsluitingsmuur voorzien met afwisselend open en 
gesloten gedeelten. Dit voorstel van L. Delacenserie wordt na een betoog van 

19 K.C.M.L. , dossier 7005, stuk 76; Bulletin Communal, XXXIV, 1885, p. 83. 
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7. Ruiterstandbeeld van Ladewijk van Grttuthuse. 

A. Ronse door de gemeenteraad van 1 februari 1896 goedgekeurd en door
gezonden naar Brussel. Dit is tevens het begin van een lang verhaal. 

Het verslag van de vergadering der Kon. Commissie (28 maart 1896) stelt 
een 'laag ononderbroken muurtje voor met twee toegangen. Maar eind 1896 
is er nog steeds geen beslissing gevallen. Ondertussen wordt aandacht besteed 
aan het standbeeld. Men twijfelt of men de Heer in burgerk!ledij of als krijgs
man zal voorstellen. Delacenserie stelt brons als materiaal voor: "Si, à votre 
avis le placement d"une statuette en bronze dans une façade du XVième siècle 
ne constituerait pas un anachronisme inconciliable avec les prinópes d'une 
restaurabon archéologique ... ", schrijft hij aan de Centra'le Commissie 20

• 

Dit voorstel wordt na een werkvergadering ter plaatse gewikt en gewogen. Men 
opteert toch voor het brons omdat de uitvoering in steen teveel moeilijkheden 
met zich meebrengt. Brons zou bovendien het luisterrijke karakter beklem
tonen. Maar dan wint uiteindelijk toch het gezonde verstand. Uit een rapport 
van de Provinciale Commissie komt een nieuw standpunt naar voor: geen 
enkel voorbeeld is bekend van bronzen beelden uit de bouwtijd van Gruut-

~o K.C.M.L., dossier 7005, stuk 90 (21 jan. 1897). 
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8. Toestand langs de Gruuthusestraat omstreeks 1904. 

huse. Waarom dan toch toegeven aan een uitvoering in brons? Omdat het 
zich daartoe beter leent? "Uit liefde voor eene meer duurzame en gemakke
lijkere uitvoering, den voorkeur geven aan het brons, ware dus zondigen 
tegen de oudheidkundige waarheid." De knoop wordt hier dus doorgehakt en 
de Centrale Commissie treedt dit standpunt dan ook bij . 

In vermeld rapport wordt ook het te gebruiken materiaal aangeduid: Euvilfe 
(fine marbrerie ), en de kosten: 1000 fr. voor pleisteren beeld, 2500 fr. voor 
definitieve uitvoering; ongeveer 130 fr. aankopen steen, 100 fr. plaatsen: 
3730 fr. 21

• 

De voorkeur wordt gegeven aan het ruiterstandbeeld. Op 13 september 1901 
is het model opgesteld en op 31 oktober wordt het goedgekeurd voor uitvoe
ring. Het beeld komt nu voor zoals het op Afb. 7 te zien is. 

Wat "les abords de Gruuthuse" betreft: nog steeds geen vooruitgang. Ge
leidelijk komt er reactie in de pers. C. Van De Poele 23 vraagt zich af wat er 
nu gaat gebeuren. De huizen langs de Gruuthusestraat zijn afgebroken; er rest 
nog a-Heen de gevelmuur op een hoogte van ongeveer twee meter (zie Afb. 
8) 24

• Op deze terreinen heeft men sporen gevonden van een oude cirkelvor
mige toren. En meteen gaan de Bruggelingen aan het fantaseren. Van de Poele 

21 Brief stad aan Prov. Comm. K.C.M.L., dossier 7005, stuk 105 (29 sept. 1899) . 
22 K.C.M.L., dossier 7005, stuk 105 ( 18 sept. 1899). 
23 Kun.rt. Tijdschrift voor Kunst en Letteren, Brugge, 1904, nr. 1, 15 jan. 
24 Zie Afb. 8. 
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en Baron Van Zuylen Van Neyvelt willen er een versterkte burcht van maken. 
Ze maken melding van het onderzoek van oude oorkonden alsook van andere 
archivalia 2 5

• Wij zullen ze later bespreken. Maar ondertussen was tot een heel 
andere oplossing besloten. Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van Bel
gië's onafhankelijkheid (1905) werd tot spoed aangemaand om de omgeving 
van Gruuthuse op te knappen. Reeds drie ontwerpen waren door Delacenserie 
bij de Commissie ingediend. Geen enk(!! was tot dan toe definitief goed
gekeurd 26

• 

Een nieuw idee treedt naar voren en wordt ten slotte gerealiseerd. Men delft 
een brede gracht die van de straat gescheiden is door een muurtje met een 
bekkentje op. Achter de gracht werpt men vier aarden wallen op; daartussen 
worden oude kanonnen opgesteld. Zo wil men de reminiscenties aan de oude 
"burcht" enigszins duidelijk maken. De reactie is tweeërlei en is het best weer
spiegeld in de persberichten. Sommigen vinden dit subliem, anderen steken 
hun spot niet onder stoelen of banken betreffende deze "verschansing". Brug
gelingen zien er zelfs al geiten op grazen 2 7 ! Deze oplossing is dan ook geen 
lang leven beschoren. 

In de gemeenteraad van januari 1908 worden de plannen, door Delacenserie 
opgemaakt, goedgekeurd. Hij voorziet een huizenrij met een monumentale 
ingangspoort De archeologische vondsten worden herinnerd in een ronde toren 
op de hoek. Het Hof vormt nu een afgesloten geheel. Iedereen is tevreden en 
op 2 7 februari krijgen de plannen de visa van de Centrale Commissie (zie 
Afb. 10 en 11). Hierbij dient aangestipt dat het gebouw, dat nog rechtstond en 
zou bewaard worden, ondertussen ingestort was 28

• Het was dan ook niet meer 
in het ontwerp van Delacenserie opgenomen. In de gevelrij kant Gruuthuse
straat werd een gebeeldhouwde fries ingewerkt afkomstig van een huis in de 
Philipstokstraat ( 43). Deze zou teruggaan tot de bouw van Gruuthuse. Ze 
werd gedeeltelijk bijgewerkt 29

• 

Op 9 februari 1911 zijn de werken "d'après toutes les règles de !'art" uit
gevoerd. De afsluiting van de binnenplaats naar de kant van de O.-i.-Vrouwe
kerk toe werd met een laag muurtje afgewerkt. Het eigenaardige torentje, 
grotendeels in hout opgetrokken ( 1894) laat het in 193 7 afweten en moet in 
duurzaam materiaal heropgericht worden. Dit gebeurt zonder moeilijkheden 
in het daaropvolgende jaar. 

Daarmee is het restauratieverhaal ten einde, behalve misschien dat het com
plex op 25 maart 1938 bij Koninklijk Besluit werd geklasseerd. 

25 Kunst, o.c., 1905, nrs 9 en 10. 
26 Toestand zie Afb. 9. 
27 Kunst, o.c., 1905, 6 juni: ,.Wat die bergjes eerde aangaat .. . zal ik zeggen dat indien zij wel 
begroeid waren met gers, en men er eene geit op stelde, deze juist op ieder bergje voor eenen goeden 
halven dag den kost zou vinden. Daartussen heeft men oude verroeste kanonnen gelegd, die hoog 
genoeg staan om de vensters van den gebuur in stukken te schieten, indien zij er bekwaam toe 
waren ... ". 
28 Zie rechts op Afb. 9. 
29 Deze fries was met het oog op de restauratie reeds in 1900 door de stad Brugge aangekocht. 
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KRITISCHE BESPREKING 

Bij het onderzoek naar de archeologische juistheid en de degelijkheid van 
de uitvoering beperken we ons tot de gevelpartijen van het complex. De 
binneninrichting komt hier dus niet ter sprake: deze zou een afzonderlijk 
studie-object vormen. Het gaat hier enkel om het architectonisch geheel dat 
het Gruuthusehof is; zijn uiterlijke verschijning zullen we appreciëren of, aan 
de hand van bewijsmateriaal, wijzen op de zwakke punten in deze grootse 
restauratie. 

Vóórdien moet echter benadrukt worden dat de verwijten die vele auteurs 
architect Delacenserie en de Brugse raad gemaakt hebben toch enigszins over
dreven zijn. Deze restauratie is geenszins een mislukking! Dank zij de inspan
ningen van toen is Brugge nu een historisch monument rijker. Hedendaagse 
restaurateurs zouden het wellicht niet beter hebben gedaan. Het bouwwerk 
heeft immers op bepaalde tijdstippen ingrijpende veranderingen ondergaan. 
De toestand na jaren verwaarlozing was lamentabel! Een onmiddellijk in
grijpen was noodzakelijk. Een bijkomende moeilijkheid is de nieuwe functie 
die het gebouw nadien zou krijgen. Deze eiste bepaalde accommodaties! Van 
een ridderlijke residentie een museum maken gebeurt niet in een handomdraai. 
Onze voorouders hebben in dit opzicht goed werk geleverd. Wij hebben er ons 
toe verplicht systematisch elke gevelpartij afzonderlijk te behandelen. De lezer 
za'! het aldus gemakkelijker hebben de "restauratiewonden" van de muren af 
te lezen. 

Gevellangs de Reie (Oostgevel) 

De samenstelling van deze gevel ziet er als volgt uit: vooreerst de sierlijke 
puntgevel, drie traveeën breed en met een drielobbig traceerwerk omlijst ( cf. 
houtbouw). Dit is de oudste partij van het huidige hof 30

• De gebeeldhouwde 
wapenschi,lden zijn deze van Jan van der Aa (links) en van zijn echtgenote 
Agnes van Mortaigne (rechts) 31

• Ze huwden in 1389, de vrouw overleed in 
1438. Ze had haar man overleefd. Daarom situeert men de bouw omstreeks 
1400. Ook het gevelgedeelte rechts ervan tot aan de traptoren met een borst
wering afgewerkt blijkt uit dezelfde periode te zijn. De daarbij aansluitende 
keuken met driezijdige uitbouw is van iets jongere datum 3 2

• De kleine punt
gevel links, één travee breed is omstreeks 1470-72 opgetrokken. 

Wat de herstelling van de grote puntgevel aangaat: deze is zeker goed te 
noemen. Maar we voegen er onmiddellijk aan toe: hier waren ook geen 
problemen. Alle architectonische detairls waren omzeggens intact. Dit is trou
wens bevestigd door een tekening van K. Verschelde 33

• 

ao Y,óór de huidige stichting was waarschijnlijk reeds een huis tegen de kooromgang van de O.L. 
Vrouwekerk aangebouwd. Zie K. Verschelde, Het Hof van Gruuthuse met zijne aanhorigheden, 
Rond den Heerd, 1880, p. 178. 
31 Standpunt van de toeschouwer. 
3 2 Zie L. Devliegher, De Bouwgeschiedenis van Gruuthuse, West-Vlaanderen, 1957, pp. 10-3. 
33 K. Verschelde, Les anciennes maisons de Bruges, Brugge, 1875, pl. 111; zie Afb. 13. 
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9. Toestand na het vrijmaken der Gruttthusestraat. 

10. De huidige gebouwen kant Gruuth11sestraat, langs de birmenplaats. 
11. De gebouwen langs de Gmuthusestraat. 
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De erbij aansluitende langsgevel die eveneens drie traveeën telt vertoont 
enkele merkwaardigheden. De linkse traveeboog ontbreekt en het onderste 
venster wijkt af van de as. Het werd later toegevoegd na wijziging van het 
interieur. Naast het bovenste venster, zelfde travee, zijn de dagkanten van een 
dichtgemetselde opening bewaard. Vier dakkapellen op het zadeldak. Na 
restauratie is ook dit geveldeel gaaf gebleven. Men heeft noch het venster 
verplaatst noch de sporen van het oude venster uitgewist. De architect heeft de 
"tekenen des tijds" geapprecieerd. 1De inwendige schikking heeft hier ook 
geholpen. De enige toevoeging is de borstwering met visblaasmotieven. Ze 
verstopt de twee dakkapellen aan de basis. Een fragment van dergelijke 
balustrade was bewaard gebleven aan de achterkant van de zuidvleugel en de 
restaurateurs hebben deze versieringsvorm over het gehele complex toegepast. 
Ons lijkt de borstwering op deze gevelpartij niet in overeenstemming met de 
eenvoudige versieringsvormen die op de gevel voorkomen. Ze is te zwaar 
en naar stijl niet passend. 

Bij de bouw van de bij deze gevel aansluitende keuken met driezijdige aan
bouw werd over de bouwnaad een traptoren gebouwd. Op die plaats zijn 
nog sporen van een voormalige tribune zichtbaar 3 4

• De traptoren krijgt bij 
de herstelling een enigszins gewijzigde vorm en wordt hoger opgetrokken. 

Het gelijkvloers telde vroeger drie lichten terwijl er slechts twee werden 
hersteld. Wij konden niet vaststellen welke de oorspronkelijke toestand was 
en kunnen dan ook de uitvoeringswijze niet weerleggen. Ook over deze gevel 
loopt de borstwering met afwisselend patroon en waterspuwers. Ook hier 
dezelfde bemerking als hoger. De driezijdige aanbouw, bottelrie genaamd, 
was tot vóór de restauratie gedeeltelijk weggestopt achter achttiende-eeuwse 
aanbouwen. In tegenstelling tot sommige auteurs menen we dat aan dit gevel
gedeelte niet zo veel werd gewijzigd. 

Voor de gehele oostgevel kunnen we dus besluiten: een goede en verant
woorde herstelling met eerbiediging van de archeologische sporen en latere 
"evidente" wijzigingen. Al'l.een het accent op de versiering kan betwist worden. 
Wij kunnen ons dus aansluiten bij de lof die indertijd op de gemeenteraads
zitting werd uitgesproken en waarbij de uitvoering als "fait avec goût et 
intelligence" betiteld werd. 

Achterzijde van de Zuidvleugel 

Wanneer we de huidige staat vergelijken met deze ons bekend door oude 
plans 3 5 en een litho in 0. Delepierre's Album Pittoresque de Bruges 86

, dan 
zien we onmiddellijk dat hier wel geknoeid werd. De oude schikking werd 

34 K. Verschelde, o.c., pl. lil, auteur tekent nog andere sporen. 
35 Zie L. Devliegher, o.c., p. 76. 
36 0 . Delepierre, Album pittoresque de Bruges, Brugge, 1837, p. 23; zie Afb. 14. 
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12. De toegangspoort. 

13. Grttttthuse getekend door K. Verschelde in Les anciennes maisons de Bmges. 
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14. Achterzijde van de zuidvleugel vóór de restauratie, 0. 
Delepirre, Album pittoresque de Bruges. 

Stadsbibliotheek Brugge. 

totaal genegeerd en er werd een rijkelijk versierde en "harmonisch" uitziende 
gevelpartij gecreëerd. We hebben vóór ons een totaal herbouwde gevel. 

Bij Delepierre zien we tegen de zuidmuur enkele constructies aangebouwd: 
o.a. de gotische trapgevel, één travee breed, met lisenen versierd. Deze uit
bouw diende bij de herbouw duidelijk tot voorbeeld voor de vierzijdige, door 
een overdekt terras afgewerkte, aanbouw waar ·de monumentale trap mee 
omsloten is . Deze aanbouw werd nu echter vóór de tweede travee (van Enks) 
geplaatst 37

• Naar het schijnt was een tweede bron die aanleiding gaf tot het 
behoud van deze partij een identieke aanbouw bij het Prinsenhof, op Marcus 
Gheeraerts' kaart tegen de noordmuur aan te zien. Een ander laag gebouwtje 
dat naast het achtzijdig torentje was opgetrokken werd weggebroken evenals 
een toevoeging aan de reeds hoger vermelde gotische trapgevel. 

37 Zie Afb. 15. 
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15. Toestand van deze gevel
partij na de herstelling. 
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Aan de verhoudingen van de vensters in de gevel zelf werd ook geknoeid. 
Waar op oude plannen de bovenste lichten even groot zijn als die op de eerste 
verdieping heeft men nu, kennelijk in overeenstemming met de korrespon
derende gevel op de binnenkoer, de vensterrij op de tweede verdieping ver
kleind. Dit komt het gevelschema absoluut niet ten goede. Om het geheel 
"luisterrijk" te voltooien zijn bij de dakaanzet vier dakvensters opgetrokken, 
met hogels en kruisbloem versierd 38

• Eén exemplaar was op de meest rechtse 
travee bewaard gebleven. Ook een fragment van de borstwering was op die 
plaats blijven bestaan. Deze die nu werd gerestitueerd is een typisch neo
gotische en doet weer zeer hard aan. Dit kunnen we trouwens zeggen van heel 
de geve1lpartij. Ook het traptorentje, dat vóórdien op bescheiden wijze was 
afgedekt, kreeg een sierlijke spits met klokje op de top. 

Wellicht omdat teveel toevoegingen en aanbouwen moesten weggebroken 
worden, heeft de architect zich hier door zijn negentiende-eeuws gevoel voor 
schoonheid en vooral grootsheid, tot een volledig nieuwe conceptie laten ver
leiden. Ongetwijfeld zal het feit dat praktisch geen documentatie over het 

~8 Zie Afb. 16. 
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oorspronkelijk uitzicht voorhanden was een grote rol hebben gespeeld. Maar 
daarom is deze restauratie toch zeker niet goed te praten. Men had beter van 
de nood een deugd gemaakt en vele elementen gelaten voor wat ze waren. 
Misschien ha,dden steekproeven veel aan het licht kunnen brengen maar in de 
rapporten lezen we nergens enige vermelding van onderzoek in die zin. 

Is deze restauratie naar de huidige normen volledig onverantwoord dan is 
het wei zo dat geen enkele "oningewijde" ooit zal vermoeden dat hij hier met 
nieuwbouw uit de vorige eeuw te doen heeft. 

Binnenplaats 

1. Binnengevel van de oostvleugel 

Deze gevel die een deel van de vleugel van Jan van der Aa en van de keuken 
dekt was vóór de restauratie in een tamelijk goede toestand. Alle kruisvensters 
hadden nog negblokken en afgeschuinde kanten. De dispositie iJn het gevel
vlak was bij enkele gewijzigd. De twee dakkapellen hadden een puntvorm 
en aan weerszijden van elk waren duidelijk sporen van een borstwering te zien. 
In de hoek, tegen de binnenmuur van de zuidgevel aan, staat een traptoren 
met een hoge tudornis. Vóór de restauratie was hier geen toegang aanwezig. 
Tegen de traptoren leunt nog een klein dakvenster met acco~adeboogversiering 
aan. Na de schoonmaak was haar vorm veranderd: met trappen, zoals beide 
andere. Twee hoge schoorstenen stonden op de nok van het dak. De traptoren 
zelf zuHen we samen met de noordgevel bespreken. 

Vergelijken we de toestand van beschreven gevel vóór en na de "ingreep", 
dat zijn duidelijk enkele veranderingen te constateren 39

• Het grote venster 
op het gelijkvloers links werd verkleind en drieledig uitgewerkt. Het werd 
tevens van plaats veranderd. Ook de andere drieledige vensteropening werd 
enigszins verplaatst. Het zoeken naar een harmonisch en evenwichtig gevel
beeld zal hier weer doorslaggevend zijn geweest. Maar toch is men niet te ver 
gegaan! De drieledige lichten konden evengoed vervangen geweest zijn door 
kruisvensters in overeenstemming met deze op de verdieping en elders. Alleen 
werden overal de negblokken weggekapt. Opdat de gevel "gaaf" zou voor
komen? 

Dat de grote dakvensters in trapvorm werden hersteld is wel verantwoord 
als wij teruggaan tot enkele grafische documenten die ze al'le in die vorm 
weergeven. Hetzelfde geldt voor de borstwering, waarvan dus voldoende 
gegevens bestonden om ze te reconstrueren. Alleen hier weeral restrictie voor 
wat de vormgeving betreft: koud en te zwaar. Zonder karakter. 

De toegang tot de traptoren in de hoek zal ook wel bestaan hebben alhoewel 
Sanderus en anderen ze niet tekenen. Alle tekenaars hebben soms onnauw
keurigheden. Een eenvoudig houten deurtje is een goede oplossing. 

3~ Vgl. plan L. Devliegher, o.c., fig. 43, pp. 76·7; zie Afb. 17. 
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16. De dakvensters op de achterzijde van de zuidvleugel. 

17. Gevellangs de binnenplaats, oostvleugel, huidige staat. 
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Wat de "bottelrie" betreft, daar kunnen we geen onvergefelijke overtredin
gen vaststellen zodat we ze kunnen goedkeuren. We stellen dus vast dat goed 
gerestaureerd werd. De verkleining van het venster is zeker niet slecht. Hun 
verplaatsing was nu niet noodzakelijk. 

Deze gevel bleef dus grotendeels intact. 

2. Noordgevel van de zuidvleugel 
Hier hebben we meteen met de hoofdgevel van het Gruuthusehof te doen. 

Het is precies over de restauratie van dit gedeelte dat zoveel inkt vloeide en 
de polemieken soms hoog oplaaiden. Er zijn enkele betwistbare punten. 

Twee delen zijn te onderscheiden: het linkergedeelte omvat vijf traveeën en 
twee verdiepingen. Het rechtergedeelte telt drie traveeën en twee verdiepin
gen. Alle vensters van deze gevel hebben negblokken en geprofileerde dagkan· 
ten. Het linkergedeelte is bekroond door vijf dakkapellen verbonden door een 
borstwerring. Het lagere gedeelte heeft een trapvormig dakvenster en ook een 
borstwering. 

Een grote toegangsdeur met beeldnis erboven werd in de rechtertravee van 
het hoge gebouw aangebracht. Vertellen we alvast dat deze nis een exclusieve 
realisatie van de restaurateurs is 40

• Hét grote twistpunt blijft hier het feit of 
één dan wel twee verdiepingen dienden hersteld. Inderdaad, arleen bij Marcus 
Gheeraerts is slechts één verdieping afgebeeld terwijl de latere documenten 
alle twee etages voorstellen. Eerstgenoemde tekent een kelderverdieping, een 
gelijkvloerse verdieping met ertegenaan rechts een bordes en hoog portaal 
en één verdieping die bijna tot vlak onder de borstwering komt. Vijf dakkapel
len vormen de bekroning"'. Naar het verslag van K. Verschelde is het bestaan 
van deze éne verdieping bewezen door een onderzoek van de binnenwanden 42

• 

Dit onderzoek konden we evenwel niet overdoen zodat de oorspronkelijke 
schikking van deze vleugel vooralsnog niet met zekerheid is vast te stellen. 
Maar toch zijn we ervan overtuigd dat eerst slechts één verdieping bestond. 
Hoewel Marcus Gheeraerts voor vele details onnauwkeurig is mag hier toch 
verondersteld dat hij niet gefantaseerd heeft. Het is immers opvallend dat de 
vensters heel dicht boven elkaar zitten zodat geen tussenruimte overblijft voor 
enige versiering: boogveld of maaswerk. Maar wanneer dan deze wijziging? 
Alle latere bronnen tonen twee verdiepingen. De oudste ervan, A. Sanderus, 
dateert van 1641 43

• Bijgevolg moet de verandering vóór die tijd te situeren 
zijn. K. Verseheide en A. Duclos stellen de verbouwing omstreeks 1628 toen 
het voormalige hof omgevormd werd tot Berg van Barmhartigheid. Dit lijkt 
ons ook waarschijnlijk. Daar waar raadslid Vanden Abeele in de gemeente
raadszitting van 31 mei 1884 betoogt dat deze schikking kort na de opbouw 
zou tot stand zijn gekomen menen we dat deze heer hier wel een loopje met 

40 Zie Afb. 7. 
4 1 Zie Afb. 5. 
·~ K. Verschelde, o.c., p. 284. 
43 A. Sanderus, Flandria Illustrata, 1641, II, p. 148; Afb. 18. 
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18. Toestand Grtmthuse omstreeks 1641, Sanderus, Flandria Illustrata. 

de waarheid heeft genomen om zijn standpunt te staven. Wij vonden geen 
enkel bewijs dat deze bewering kon bevestigen. Kunnen we dus de wijziging 
niet door teksten of andere documenten dateren dan moeten we toch zeker 
aannemen dat ze werden uitgevoerd ten laatste op het begin van de 17de eeuw. 
Het is dan ook duidelijk dat we hier met een historisch gegroeide toestand te 
doen hebben die we vanuit archeologisch standpunt moeten respecteren. Wij 
zouden in het debat dus tegenstanders der Kon. Commissie geweest zijn. De 
innerlijke schikking zou trouwens totaal moeten gewijzigd worden wat een 
totaal nieuwe binnenhuisstructuur veronderstelt en zeker te verwerpen is. 

De architect heeft hier dus goed gedaan. Alleen vinden we het jammer dat 
de lichten op de tweede verdieping horizontaal werden afgedekt zodat ze 
niet meer aansluiten bij de segmentbogen die de onderscheiden traveeën 
omvatten. Daardoor is een wanverhouding ontstaan ten opzichte van de dak
kapellen die nu zeker te zwaar en te groot zijn geworden. De dakvensters 
waren nog bewaard maar waren in zo'n vervallen staat dat ze volledig ver
nieuwd dienden te worden. Resten van de borstwering waren terug te vinden 
op het lagere rechtergedeelte. K. Verschelde, die een tekening maakte van de 
toestand vóór de restauratie 4

\ voegde er het tracee van de afsluiting aan toe. 

H K. Verschelde, o.c. , pl. 28; zie Afb. 19. 
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19. Noordgevel van de zuidvleugel, aanvulling van de toestand vóór de herstelling 
door K. Verschelde. 

Dit werd in een enigszins gewijzigde vorm toegepast. Maar weerom hebben 
we die harde, levenloze indruk waar we het al zo dikwijls over hadden. Dit 
kan hier trouwens voor geheel het dakgedeelte gezegd worden: te zwaar met 
teveel accenten. 

Hebben we het dan nog over het monumentale portaal. Hier zijn nu eens 
echt de 19de-eeuwse opvattingen weerspiegeld: grootsheid en pralerigheid. 
En zeggen we meteen: dit element past helemaal niet in het kader. Het is 
geïnspireerd op de toegangspoort van het kasteel te Blois waarvan de geest 
toch totaal verschilt! Loclewijk van Gruuthuse zit erbij als een elegant uit
gedoste cavaliere. Om dit "kunstwerk" op te steLlen heeft men een deel van 
het venster der verdieping weggestopt. Van het oorspronkelijke bordes (waar
van de funderingen werden teruggevonden) blijkt dus niet veel gerestitueerd 
tenzij ·de vijf treden als toegang er de suggestie van zijn. Deze verwezenlijking 
kunnen we dus geenszins goedkeuren en zelfs niet om zijn artistieke kwaliteiten 
pnJzen. 

Het rechtergedeelte van deze vleugel werd aangepast. Vroeger sloot hier 
een aanleunend gebouwtje in een rechte hoek bij aan zodat slechts twee ven
sters zichtbaar waren. Dit gebouw was evenwel reeds gedeeltelijk ingestort 
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20. Rechtergedeelte van de hoofdgevel, 
huidige staat. 

21. Het torentje, huidige staat. 
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en bij de herstelling heeft men het niet heropgetrokken. Bijgevolg ZIJn nu 
drie vensters aangebracht 45

• We kunnen dit wel goedkeuren. 
Uit de besprekingen maken we op dat de Brugse raad toch enigszins ver

veeld zat met de restauratie van het torentje. De Kon. Commissie wilde het in 
de toestand bewaren zoals het al sedert enkele eeuwen bestond maar de Brug
gelingen wilden de oude glorie in ere herstellen en zagen hierin een unieke 
gelegenheid. De constructie stelde enkele problemen. Maar de kaart van Mar
cus Gheeraerts gaf interessante aanwijzingen. Men heeft het er ten slotte dan 
toch op gewaagd en het resultaat is zeker niet slecht te noemen. Toch zouden 
hedendaagse herstellers dit zeker niet gedaan hebben, zij zouden bewaard 
hebben wat er was. Laten we deze constructie echter wel als geslaagd 
bestempelen 4

". 

Omgeving 

Na de restauratie van de hoofdgebouwen was het evenwel nog niet "af". 
Zoals hoger reeds vermeld werd er heel lang en druk overleg gepleegd over 
de beste oplossing om het geheel passend te omsluiten. Hoewel men van de 
aanvang af van plan was de huizen langs de Gruuthusestraat af te breken, 
ook al omdat de straat diende verbreed te worden, was men blijkbaar toch 

45 Zie Afb. 20. 
46 Zie Afb. 21. 
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niet zinnens het hof volledig vrij te laten. Men had immers op de plannen 
het behoud van het gebouw van de huisbewaarder voorzien. Dit stond ten 
westen van de ereplaats 47

• Hoewel het in een deerniswekkende staat verkeerde 
is men niet gehaast het onderhanden te nemen. Met het gevolg dat het in 1908 
instort. Hierbij ging tevens een mooi portaaltje verloren dat bij de afbraak
werken van de straathuizen gerecupereerd was met het oog op het inwerken 
in één of andere afsluitingsmuur. Het is duidelijk dat het hof aanvankelijk 
als een gesloten complex werd gezien. Misschien was het de schrik voor al te 
hoge kosten die van dit oorspronkelijke plan deed afzien. Maar ook de trots 
van vele Bruggelingen bij het zien van het naar hun smaak zó kunstig gerestau
reerde geheel zal een rol hebben gespeeld. Deze geslaagde uitvoering moest 
voor iedere voorbijganger op te merken zijn zodat hij er zijn bewondering 
voor zou kunnen uitdrukken. 

Maar vrijlaten zonder meer was blijkbaar toch niet alles. En stilaan wint 
het voorstel van enkele eminente personen als A. Van Zuylen van Neyvelt 
en C. Vande Poele veld. Het zou nog mooier zijn zo men van het hof een 
prachtige middeleeuwse burcht met gekanteelde omgang en pitoreske ophaal
brug maakte 48

• Om het geheel af te werken mocht dan zeker ook geen wal
gracht ontbreken. Alsof deze vesting door de eeuwen heen alle aanvaUen zou 
weerstaan hebben! Wanneer we de rol van de Heren van Gruuthuse in de 
Brugse geschiedenis nagaan en hun eerder korte verblijf in onze stad vast
stellen dan is dergelijke oninneembare vesting zeker overdreven. En bovendien: 
had men voor een restauratie voldoende gegevens voorhanden dan was dit hier 
zeker het geval voor wat de omgeving van Gruuthuse betreft. 

Bij Marcus Gheeraerts is het een gesloten blok. Maar reeds op een schilderij 
van omstreeks 1483 komt het aldus voor. Latere grafische bronnen tonen aUe 
een binnenplaats door gebouwen omgeven. Wat de architect te doen stond 
lag voor de hand. Bovendien hadden opgravingen na de afbraakwerken fun
deringen van een toren blootgelegd. Is het misschien deze ont:dekking die de 
fantasie de vrije loop liet? De voornaamste auteurs die er over schreven, P. 
Deletaille en A. Duclos, zijn het er over eens: de oorspronkelijke gebouwen, 
waarschijnlijk stallingen, moeten heropgericht worden 49

• 

Wanneer we teruggaan tot de tijd van opbouw zelf dan kennen we een 
document van 26 december 1482 waarin Loclewijk van Gruuthuse toegestaan 
werd zijn nieuw gebouwde hof met drie "alleyen" te voltooien 5 0

• Wat de 

47 Zie Afb. 9. 
48 Zie tekening in Kunst, Brugge, 8 juli 1905. 
49 P. Deletaille. Esthétique des vi/les. A propos de la " Restauration" de Gruuthuse, Bulletin des 
Métiers d'Arts, IV, 1904-1905, pp. 364-372; A. Duclos, L'Hótel de Gruuthuse à Bruges, o.c., pp. 
50-52. 
so Stadsarchief Brugge. Nieuwen Groenenbouc, onghecotteert, fol. 32 3 r• en 323 v•: 
"Dat mynen heere van Gruuthuuse gheconsenteert was drie alleyen te makene an zyn huus over de 
strate onlanx ghemaekt ande nieuwbrugghe ... " 
"Upden XXVIen decembre anno 1482 dat was alsdan gheconsenteert mynen heere vanden Gruut
huse te zynder bede ende begheerte te makene drie alleyen tzynnen coste, daerof de twee staen zullen 
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( ± 1400-1425) 

3: 1ste helft 15de eeuw 
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22. Grondplan van Gruuthuse, huidige toestand. 
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preciese betekenis van het woord betreft kunnen we geen vaste omschrijving 
vooropstellen. Wel veronderstellen we met A. Duel os dat het hier gaat om 
doorgangen of poortjes op beide uiteinden van Gruuthusestraat (toen nog 
melcwitstraetkin genoemd) en één naar de 0.-L-Vrouwekerk toe 51

• Hoewel 
op Marcus Gheraerts' kaart een dergelijke constructie niet duidelijk te onder
scheiden is menen we dat op de gravures van Sanderus en Gaillard toch één 
van deze doorgangen te bekennen valt. 

Dit alles om te bewijzen dat Gruuthuse wel degelijk volledig ingesloten 
was en dat enkele doorgangen gemaakt waren voor het publiek. Maar nu 
terug naar de uitvoering: als eerste oplossing heeft men de aarden wallen met 
mooie kanonnetjes gekozen. Dit was een inderhaast genomen beslissing naar 
aanleiding van feestelijkheden. Dat deze realisatie op de iachspieren van de 
meeste Bruggelingen werkte is te begrijpen. 

Wat er dan uiteindelijk na veel geredetwist uit de bus is gekomen is dan 
toch nog meegevallen. De gebouwen langs de straat zijn betrekkelijk sober 
gehouden, de monumentale ingangspoort uitgezonderd. Hier heeft de archi
tect toch toegegeven aan de neiging er een "vestingsaspect" aan toe te voegen: 
de gekanteelde afwerking. De ornamentiek vinden we persoonlijk ook wat 

te wetene, de eene an twesthande vander strate onlanx ghemaect commende vander nieuwbrugghe 
tonser wrauwe Kerckhovewaert ende de andere aleye ant oosthende vander zelver strate, streekende 
tot ande nieuwbrugge ende de derde aleye, int melcwitstraetkin in zuleken voormen als byde ghe
swoorne werclieden vande voorseide stede steken daerof ghegheven ende ghenomen was, hem daerof 
ghevende bezeghelthede onder den zeghele van verbonde vande voorseide stede van brugghe." 
st A. Dudos, o.c., PP- 20-L 
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overdreven en voor de gehele straatzijde merken we een gebrek aan karakter 
op. De plaats waar het portaaltje diende ingewerkt is nu een blinde muur. 
Vanop de binnenplaats heeft het gebouw een ander aspect: overwelfde gaan
derij met twee torens 52

• De toegangspartij is met een pittoresk houten punt
geveltje bezet. 

Het geheel sluit wel aan bij het "ruime" karakter van deze plaats. De linker
toren is gebaseerd op de archeologische vondsten. Maar de ziel, het 15de-eeuw
se karakter ontbreekt totaal. Is het misschien om dit aspect te "verdoezelen" 
dat men het gebouw nu volledig laat begroeien? De zijde naar de 0.-L.
V rouwekerk toe heeft men met een laag muurtje afgewerkt wat goed is. 

Besluit 

Gruuthuse is gerestaureerd. Alleen daarom al moeten we onze voorouders 
danken. Zoniet zou het bouwwerk wel'licht nooit in onze handen zijn gekomen 
en konden wij het goed herstellen. Dit is een belangrijk punt: het negentiende
eeuwse team heeft zijn best gedaan en het er goed van afgebracht. De talrijke 
kleine maar soms ook grote "vergrijpen" die ze op hun geweten hebben mogen 
we hun niet te sterk aantijgen omdat we rekening moeten houden met de 
tijdsgeest Gruuthuse is en blijft voor ons een merkwaardig stuk architectuur. 

RÉSUMÉ 

LA RESTAURATION DE GRUUTHUSE À BRUGES - 1883-1911 

Cet artide a pour but !'étude de la restauration de Gruuthuse, un ensemble très com
plexe. Cette restauration a été réalisée avec beaucoup de difficultés, plusieurs contro
verses ayant surgi à l'époque (1883-1908) . Réalisée sous la direction de !'architecte 
Delacenserie, elle ne peut certainement pas être considérée comme un échec. 

Les travaux de restauration cammencent par la façade est: elle ne sera achevée qu'en 
1884. Ensuite, on s'attaque à la façade de 1a cour de la même aile est; elle sera mise 
en ordre avec quelques modifications du schéma. Le cóté arrière de l'aile sud reçoit un 
tout autre traitement La façade principale (façade nord de l'aile sud) pose d'ailleurs. 
des problèmes. La question, si l'on va restaurer un ou deux étages provoque de très 
vives discussions. Enfin, les restaurateurs décident de conserver la situation telle quelle, 
et cela à juste titre. Maïs la tourelle du coin sera quand même reconstruite. Le résultat 
d'ensemble peut être considéré comme satisfaisant. La porte d'entrée monumentale 
constitue cependant un échec complet: dans Ie but d'enjoliver !'ensemble on a fait mal
heureusement quelques concessions au goût de l'époque. 

L'aménagement de !'entourage de ce beau batiment a été lui aussi prétexte à des po
lémiques passionnées. On propose des solutions fantaisistes dont les plus osées seront 
heureusement renvoyées aux archives. 

Tout compte fait, nous pouvons approuver et apprécier la restauration de Gruuthuse, 
et cela malgré les critiques actuelles concernant quelques parties de façade et surtout 
l'ornementation. Ces critiques ne nous empêchent pas de considérer Gruuthuse, encore 
aujourd'hui, comme une reuvre remarquable! 

52 Zie Afb. 10. 



Paul Chr. De Baere 

ENIGE OPMERKINGEN OVER HET BEGIJNHOF TE BRUGGE 

§ 1. DE KERK VAN HET BEGIJNHOF 

De brand van 1 )84 vernielde de kerk van het Begijnhof grotendeels. Het 
puin bleef liggen tot 1604. Het is vermoedelijk vanaf die datum dat de 
juffrouwen hun eigendom "De .Wijngaard" terug konden betrekken. Want 
de geuzen hadden in 1)82 beslag gelegd op deze plaats die de Begijnen vanaf 
ongeveer 1240 moeten bewoond hebben. 

Deze ramp wordt in de literatuur wel vermeld, maar verder wordt er niet 
op ingegaan. Toch is ze van belang voor de bouwgeschiedenis van de kerk van 
de Wijngaard. Bij een beschrijving van de verwoeste delen, moet het nl. mo
gelijk zijn vast te stellen wat nog overblijft van de vroegere architectuur. Dat 
is het wat we geprobeerd hebben aan de hand van de rekeningen die bestaan 
in het archief van de C.O.O. (fonds Begijnhof, boek 80 B, fo 10- 15). Om de 
rekeningen en de teksten in de rand gemakkelijker na te gaan hebben we ze in 
afdelingen (romeinse cijfers) ondergebracht en de posten genummerd (ara
bische cijfer, zie bijlage I). 

AFDELING I ( fo 10, r0
, tekst in de rand, links boven) 

De rekeningen in verband met de heropbouw van de kerk werden door de 
Grootjuffrouw, overste der begijnen, voorgelegd aan drie personen. Eerst 
was er de ballieu, de baron van Croysilles en Chaultmont, van de stad Brugge 
en van het Vrije. Deze was ook "protecteur principael", de voornaamste be
schermheer van het Begijnhof. Dan was er de stedehouder Va!O de ballieu, 
Philips de Dyckere, en tenslotte diens adjunct. Ook de bisschop van Brugge 
was aanwezig. De presentatie gebeurde de 2de januari 1610. Hoewel de re
keningen volgens hun inschrijving dateren van 1604 (III 1) , lichten posten 
IV 4 en IV 5 ons nauwkeuriger in over de werkelijke ioschrijvingsdatum: na 
augustus 1609, want va:n toen dateert de ingeschreven nota aangaande de 
jaarlijkse betaling voor de werken aan het dak van de kerk. Het is dus ver
moedelijk zo dat de rekeningen betaald werden tussen 1604 en 1609, naar
gelang de werken vorderden. De uitbetalingen werden op kleine losse stukken 
bijgehouden. Bij definitieve afsluiting der werken in 1609 werd alles over
geschreven in het rekeningenboek, hoewel oog een post gedeeltelijk te betalen 
bleef: deze in verband met het herstelde kerkdak (IV 4). 

AFDELING II (fo 10, ~'tekst in de rand, links onder) 

We hebben hier slechts het beginfragment met belangrijke historische toe
lichting opgenomen. Dit deel verklaart ons waarom het hier eigenlijk gaat. 
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De rekeningen werden geopend om over te gaan tot de restauratie en de 
heropbouw van de kerk van het Begijnhof. We hebben gemeld dat er in 1584 
een brand in de kerk had gewoed, zodat deze vernield werd. Sedertdien waren 
de ruïnes blijven liggen. Dit dus tot 1604, toen een aanvang met de herop
bouw gemaakt werd. De rekeningen der herstellingswerken werden, zoals 
hoger aangetoond, in 1609 genoteerd en afgesloten, zodat we mogen aannemen 
dat de voltooiing der werken van dat jaar dateert. Typisch voor een dergelijke 
notatie bij afsluiting der werken is dat de posten elkaar niet chronologisch op
volgen. Niet het heroprichten van de steunende muren, maar wel de grootste 
kosten worden (grosso modo) eerst genoteerd, te beginnen met het dak, de 
muren, de vensters ... De datum van heropbouw die Duclos aangeeft, 1605, 
is vermoedelijk de datum van de herinzegening van de kerk toen de werken 
nog wel aan gang waren, maar de diensten toch reeds mogelijk. Spijtig genoeg 
zegt Duclos niet waar hij die datum vandaan heeft 1 . 

Over de eigenlijke oorzaak van de brand vermelden de bronnen niets. Duclos 
schrijft: "Devenue magasin de blés et de paille au temps des Gueux, elle 
brûla, le 9 janvier 1584". De preciesheid van de laatste datum laat vermoeden 
dat ook de vorige bewering juist is. De oorzaak van een brand in een hooischuur, 
dan nog in januari wanneer haar functie volkomen is, is makkelijker te achter
halen dan deze van een kerk in zo onrustige tijden als deze van de beeldenstorm. 
Het moet beslist een ongeluk geweest zijn. De geuzen zitten er voor niets tussen. 

In zijn Le Béguinage Princier de Bruges (Brugge, 1938), schrijft R. Hoor
naert dat op 14 september 1582 de begijnen bevel kregen zich terug te trekken. 
Hun bezittingen aan het Minnewater staan nu ten dienste van de vluchtelingen. 
De kerk, "Elle sert de logement à des paysans fugitifs que la terreur des gueux 
du bois et des gueux de mer chassait à 1' intérieur des murs de Bruges. Ils y 
emmagasinaient de la paille, du foin, le restant de leurs récoltes. La nuit du 
9 janvier 1584, une chandelle mal surveillée met le feu aux fourrages et 
1' édifice devient la pro ie des flammes" (p. 38). 

In hoeverre is de kerk verwoest geweest? Welke gedeeltes dateren bijge
volg van de bouwperiode 1604-9? Dit zullen we door ontleding der posten 
van de bouwrekeningen proberen te achterhalen. Wellicht kunnen we dan 
tevens vaststeLlen wat nog bestaat van de vroegere constructie. Uit de formule
ring "om te verstaene totter restauratie ende constructie van de nieuwe kercke 
binnen desen hove / thyden den jare XVc vierentachtentich duer de.n brand 
altijts gherinueert gheleghen hebben" (11) blijken twee zaken. Eerst dat in 
het jaar 1604 zelf met de heropbouw begonnen werd. Ten tweede blijkt dat 
de kerk grotendeels verwoest moet geweest zijn, zodat er zelfs sprake is van de 
"constructie van de nieuwe kercke". Tenslotte leren we nog uit afd. II dat 
overgegaan werd tot de verkoop van een stuk land te Koolkerke, bezit van de 
begijnen, om de bouwwerken gedeeltelijk te betalen. 

1 A. Duclos, Bruges, Histoire et Souvenirs, Brugge, 1910, p. 501. 

L._ 
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AFDELING III ( fo 10, r0
, tekst op de brede bladspiegel) 

III 1. De rekeningen in verband met de herstellingen aan de kerk werden opge
maakt in 1604. De grootjuffrouw onder wier leiding alles geschiedt is Barbara 
van Bassevelde. Het eerste deel der rekeningen omvat de ontvangsten, het 
tweede deel de uitgaven. 

III 2. De ontvangsten. 
We hebben hier slechts één post, de eerste, overgenomen, omdat de verschil

lende posten ons weinig inlichten over wat we hier wensen te weten, en omdat 
ze alle gelijkaardig zijn. Het zijn ontvangsten "ter eausen vande kercke". 
Meestal is de reden niet gespecifieerd, maar worden slechts de namen van 
de schenkers van de "aelmoesen" en het gegeven bedrag vermeld. In enkele 
gevallen, bij een uitgebreider post zoals genoteerd uittreksel (III 2), wordt 
toch aangestipt "tot reparatie ende upmaecken van de voornoemde kercke". 
Spijtig genoeg wordt daarbij nooit aangegeven of de donors een speciale intentie 
in verband met de hersteLlingswerken hadden. Deze rekening van de ontvang
sten loopt over folio 10 recto en verso, folio 11 recto en verso, folio 12 recto 
en verso. 

Vanaf folio 13 verso zijn de rekeningen der uitbetalingen dan ingeschreven. 
Ze betreffen de verschillende uitbetalingen die gedaan werden. Hier hebben 
we iets meer geluk, want niet alleen de ontvanger en het bedrag zijn nader 
toegelicht, maar ook dikwijls de reden van betaling: welk werk of welke le
vering heeft de ontvanger gepresteerd ? Ons systematisch résumé ziet er dan 
als volgt uit. 

AFDELING IV (fo 13- 15) 

Het metselwerk 
De laagste aanbesteding voor deze werken werd gedaan door Pieter Joos de 

Oudere en Pieter Joos de Jongere. Naar het gebruik van de tijd ontvingen 
ze daarvoor een geschenk (IV 9). Het metselwerk betreft de herstelling van 
de oostgevel van de kerk (IV 8) die echter minder toegetakeld was dan de 
westgeveL De oostgevel is bijna volledig overeind gebleven, zodat het bouw
materiaal en de drielobbige blindnis van de vroeggotische bouw nog steeds 
aanwez1g ZlJn. 

Te oordelen naar de oppervlaktestructuur van de bakstenen (verband, ma
teriaal, lagen) moet de westgevel nog slechts voor een klein gedeelte overeind 
hebben gestaan. Sommige vlechtingen die bij latere verhoging der zijbeuken 
niet weggewerkt werden dateren van de herstelling van 1604-9. De westmuur 
kan niet hoger overeind gestaan hebben dan een paar meter. 

Ook de zijmuren hebben erg geleden. Een afzonderlijke post (IV 11) ver
meldt de herstellingen ervan terwijl de oppervlaktestructuur op sommige 
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plaatsen doet vermoeden dat ze nog slechts anderhalve tot twee meter hoog 
waren. De zerkstenen in de muur werden verlegd en hoger geplaatst. 

De aankoop van een klein deel van het gebruikte materiaal werd in rekening 
gebracht (IV 23). 

De dakbedekking 
Na het vorige kunnen we vermoeden dat het dak zwaar zal geleden hebben. 

Inderdaad, er bleef niets van over. Miehiel Verbrugghc en Jacques Truwaut, 
timmerlui, deden de laagste aanbesteding voor het houtwerk, gebinte en scha
liedraaghout (IV 1, 2 en 3). De uitvoering zal gebeuren in eikehout (IV 20). 
Jan Petnuck, stadschaliedekker, zal instaan voor de bedekking met schaliën 
(IV 4). De betaling van dit laatste werk zal met jaarlijkse afkortingen gebeuren 
(IV 4). De aflossingen gebeuren telkenjare begin augustus en bedragen 20 
pond. De eerste betaling, contant, gebeurt in 1604 (IV 4) en bedraagt 69 
ponden, 3 schellingen en 4 grooten. In 1609 wordt nog een betaling gedaan 
die op dezelfde rekening ingeschreven is (IV 5). De nagels voor de schaliebe
dekking worden afzonderlijk in rekening gebracht (IV 17). 

Vensters en ramen 
Vermits de noord-, zuid- en westmuren grotendeels in puin vielen, kunnen we, 

zelfs zonder rekeningen, concluderen dat van de brandramen weinig zal over
gebleven zijn. Er is niet vermeld wie instaat voor de hernieuwingen, maar de 
posten verduidelijken wel een en ander in verband met de verdere bouwge
schiedenis van de kerk. 

Het blijkt dat naast het glaswerk en de ijzeren verstevigingen (IV 11), ook 
de venstermonden vernieuwd moesten worden. Dat is dus het geheel van het 
stenen kader waarin de vensters gevat zijn. Nu, van zo'n raamwerk is bij de 
bestaande barokvensters geen sprake (Afb. 1), zodat we mogen vermoeden 
dat de huidige vensters dateren van de volgende bouwperiode (wellicht ein
de zeventiende, begin achttiende eeuw). De stenen raamvormen waren spitsho
gig (te oordelen naar nu nog merkbare en dus van na de brand daterende sporen 
in de muur) zodat we kunnen besluiten, dat aan de gotische optrek van de 
kerk, althans voor wat de opstaande muren en de ramen betreft, geen afbreuk 
werd gedaan in 1604-09. We achten het zelfs waarschijnlijk dat de herbouwing 
van 1604-09 een getrouwe reconstructie van het vroeggotisch bouwwerk is 
geweest. 

Dit alles wordt bijgetreden door wat we leren in een andere post (IV 12) 
die het herbekleden met brandglas van vijf oculi (of ronde ramen) vermeldt. 
Deze zitten volgens de post "boven onder 't dak". Een niet zo problematische 
formulering wanneer we weten dat de gotische opbouw basilikaal was. Het 
muurtje "boven" de bedaki:ngen der zijbeuken, en "onder" het zadeldak der 
middenbeuk nu, bevatte de ronde bovenlichten. Uit het onpaar getal weten 
we dat nog één travee tot aan het bovenlicht overeind stond . . Want L. Devlie-
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1. Gezicht op de zuidgevel van de Begijnhofkerk te Brttgge. Men merkt 
de opgehoogde bedaking van de zijbeuk en de doorbreking, afgedekt met 
segmentbogen. Beide dateren van de derde bouwperiode. 
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gher vermeldt drie traveeën voor de bendenkerk, dus per travee een bovenlicht, 
wat nomaal is 2

• 

We stellen meteen vast dat de derde bouwperiode, die we einde 17de, begin 
18de eeuw situeerden, niet alleen de gotische ramen verwijderde, maar ook de 
bovenlichten wegwerkte, zodat dit typisch kenmerk van basilikale opbouw teniet 
werd gedaan. Dit gebeurde door de zijbeuken een stuk hoger op te trekken dan 
oorsprankelijk het geval was. Van de eerste toestand resteren nu nog sommige 
vlechtingen die de westelijke gevels der zijbeuken begrensden. Nu is de Begijn
hofkerk dus van pseudo-basilikale opbouw. 

Het is wellicht niet te gewaagd te veronderstellen dat de zijbeuken en de 
middenbeuk door kruisribbegewelven overdekt waren. Ook deze zouden dan 
weggewerkt zijn in de derde bouwperiode. Vermelden we hier dat in de sa
kristie nog een restant van dergelijk gewelf aanwezig is. 

Binnenhoutwerk, kleinere herstellingen en afwerking 
Deze zaken worden in een negental posten vermeld, maar zelden wordt pre

cies aangegeven wat eigenblijk gedaan werd. We gaan even na wat zo allemaal 
aangeraakt wordt. 

2 L. Devliegher, De Opkomst van de Kerkelijke Gotische Bouwkun.rt in West-Vlaanderen gedurende 
de 13de eeuw, pp. 12-14 . 
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Op het dak komt een loden daknok en goten van hetzelfde materiaal. Met 
het dak zal ook wel het naaldtorentje naar omlaag gekomen zijn, doch de 
heropbouw ervan is niet vermeld. We weten alleszins dat er een nieuwe klok 
kwam, en ook een gloednieuw klokketouw. Op de toren komt een kruis, en aHes 
wordt bekroond door een nieuwe haan van twintig schellingen groote. 

In de binnenkerk gebeuren heel wat herstellingen van houtwerk zoals koor
banken en deuren. Verder wordt daar weinig over gespecifieerd. Afzonderlijk 
wordt vermeld dat diverse beelden worden hersteld (IV 20). Ook sloten wor
den vermaakt. Er werd "ghents calc" (IV 26) aangekocht, waarvan we ver
moeden dat het diende om de binnenmuren te bepleisteren; "het plaasteren 
van de kerck" wordt afzonderlijk vermeld (IV 11) . 

Aan het hoogaltaar wordt gewerkt aan het voetstuk en aan een stenen ta
bernakel. De overige altaren, w.o. het St.-Lievensaltaar, worden herschilderd. 
Over dit St.-Lievensaltaar vonden we een fundatieboekje in het stadsarchief 
(fonds Hospice Wingaerde, divers 1244-1793, nr. 118). Op de titelpagina 
wordt ons de volgende interessante mededeling gedaan. 

" Capelle van St.-Lieven ten Wijngaerde 
Handtbouck 

Door heer Cesar van Nieuburcb 
present als Capelaen vande Capelle 
van Ste.-Lieven Inden Wingaert, 
eertijts ten ja ere 1185 door J aannes 
Castelleijn van Brugghe ende 
sijne moeder Gertrudis 
ghefondeert op den burch van 
Brugghe, ende daer naer ten 
Jaere 1244 door Margareta 
Grav~nne van Vlaanderen 
ghetransfereert Inde kercke 
vanden voornoemden Wijngaerdt ten 
autaere van de Ste.-Lieven ... 
Januarius 1626" 

Volgens deze tekst krijgen we dus een terminus ante quem in verband met de 
oudste bouw van de kerk der begijnen te Brugge. 

Ook de sakristij had ,in de brokken gedeeld. Zo er minder vlammen waren 
geweest (zodat hoger vermeld restant der gotische bouw bewaard kon blijven), 
dan is de inboedel door de hitte waarschijnlijk zeer aangetast geweest. Een 
nieuw "dadhelicx" altaardeet wordt gemaakt en de deerlijk toegetakelde "ca
sullen ende coorcappen" moeten hersteld. 

Alles bij mekaar, zou Bomans gezegd hebben, moet het wel een uitslaand 
brandje geweest zijn. Een speciale post gaat over het afzagen der geroosterde 
bomen in de tuin (IV 25) . 
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2. De brug en de ingangspoort van het Prinselijk Begijnhof, gezien vanop de Wijn
gaardplaats. 

Het is spijtig dat we tot hiertoe geen ikonografisch bronnenmateriaal over 
de feiten vonden. 

Een korte samenvatting van de bouwgeschiedenis van de kerk van het Be-
gijnhof ziet er als volgt uit: 

1. Vroeggotische bouwperiode, . .. -1244. 
2. Herbouwing van de vroeggotische kerk, 1604-1609. 
3. Veranderingen in barokstijl, einde 17de- begin 18de eeuw. 

§ 2. DE STENEN BRUG VOOR DE HOOFDINGANG VAN HET BEGIJNHOF 

Een gelukkige vondst in het Stadsarchief deed ons een interessant document 
aan de hand. Dit gaat over de bouw van de stenen brug voor de hoofdingang 
van het Begijnhof (Afb. 2). Het document omvat de aanvraag voor de bouw 
(blad 1, fo 1, r0

), de perikelen omheen de stadhuisadministratie (teksten in de 
rand van blad 1: fo 1, ro en V0

; fo 2, ro en V0
) en tenslotte het werkplan met een 

"caerte figurative" en de te volgen taktiek bij de opbouw (Afb. 3, 4). Een orde
lijke gang van zaken was nodig, want er bestonden belangrijke problemen. 



3. De Caerte Figuratieve uit 1692. 
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4. Vergezetlende tekst bij de Caerte Figr•ratieve . 
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Vooreersl was er de doorvloei van het water in de Reye die niet onderbroken 
mocht worden: dit was van levensbelang voor de inwoners van de stad. Ver
volgens mocht men de "passagie" van de scheepvaart tussen de Gentse vaart en 
de Brugse binnenstad niet belemmeren. 

Uit de teksten spreekt veel zorg voor de genoemde problemen, wat meer is, 
men schijnt slechts deze vraagstukken onder ogen te nemen. Niemand vraagt 
zich af of er nog even makkelijk zal kunnen gepasseerd worden, nadat de brug 
er zal liggen. Dit wijst erop dat de vorige (houten) brug zeker niet hoger en 
breder was, dat ze vast was (vermits de stenen brug geen verplaatsbaar element 
heeft) en kleiner was of ongeveer van dezelfde afmetingen als deze van steen. 
Een summiere afbeelding van de houten brug komt voor op Marcus Gerards' 
plan. Uit de grootte van de brug kan men de afmetingen der roenmalige vaar
tuigen op de Reye afleiden, vermits herhaaldelijk vermeld wordt dat de rei langs 
het Begijnhof instond voor de verbinding met de Gentse vaart. 

Omdat de oude houten brug "ruyneus ende onbequame om te ghêbruycken" 
was, besloot men tot de bouw van een nieuwe. Deze zou in steen gebouwd 
worden. Dit materiaalgebruik wordt niet verantwoord, doch de reden is waar
schijnlijk dat dit materiaal minder onderhoud en reparaties vergt. 

Eerst zou men een kistendam maken, in het midden van de rei, evenwijdig 
aan de twee oevers. Aldus werd de doorgang gehalveerd. Loodrecht op elk der 
uiteinden van deze kistendam werd nu een dam naar de stadsoever gemaakt. Uit 
het bekomen stuk werd het water ;gehaald, en nu kon men beginnen met het 
bouwen der "steene hoofden", dit zijn de aanzet op de stadsoever en de pijler 
dichtst bij de stadsoever die zullen helpen de brug ondersteunen. Wanneer deze 
werken klaar waren verlegde men de dwarse dammen zodat deze kwamen 
te liggen tussen de oever van het Begijnhof en de centrale kistendam. Aldus 
was de doorvaart in de andere helft mogelijk, terwijl de bouwwerken aan de 
zijde van het Begijnhof een aanvang konden nemen. 

Eenmaal de steunen gemetst, was het realiseren van de bovenbouw door 
middel van stellingen gemakkelijk. Toch zou men voor deze bovenbouw (die 
drie tot vier dagen in beslag zou nemen) wachten tot men wist "datter geen 
passagie voor handen en is, ende in casvan subijte noodt van passagie men sal 
op drije beuren tijdtalles conoen weiren". 

Vooraleer we lezing der teksten geven (zie bijlage II), maken we nog enige 
aanmerkingen. 

De bouw van de brug valt in het begin van de periode die we als vermoede
lijke tijdspanne voor de derde bouwperiode der kerk aanvaarden (zie§ 1) . 

De plannen bespreken slechts de funderingen en de overspanningen. Er wordt 
echter met geen woord gerept over de bovenbouw. Het ontbreken van deze 
aantekeningen over de bovenbouw en de afwerking is te verklaren uit het feit 
dat het hier om een :officieel document gaat. De stedelijke overheid liet zich 
met deze aangelegenheden niet in; dat waren de problemen die de opdrachtge-
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ver op te lossen had. De doorvaart en de watervoorziening daarentegen, waren 
problemen waarmede het welzijn van de hele stad gemoeid was. 

Wat nu die bovenbouw betreft, de lezer herionere zich dat het niet om een 
zuiver horizontale brug gaat, maar dat er over de breedte van de brug een cen
trale breuklijn is, die een opgaande lijn van de uitersten naar het midden toe 
veroorzaakt. De slotsteen van de Tudorvormige middenoverspanning (met twee 
centra) is een blinde opstaande ovale cartouche in Louis XIV stijl. Er is ook 
de prachtige smeedijzeren borstwering die onvermeld gelaten is. Toch is deze, 
vermoeden we, van de tijd. Tussen de balusters, versierd als wijnstokken om
geven door ranken en druivetrossen, lopen telkens twee achtkantige horizontale 
baren. De brug is in haar eenvoudige bouw een pareltje van ambachtelijk kunste
naarschap. 

Duclos schrijft als volgt: "Pont du Béguinage, reeoostruit en bois (1297 . 
1339 . 1395), en pierre, en 1570 et en 1692. Vair les balustres à sarments de 
vigne" 3

. De aandachtige lezer zal, bij confrontatie van dit citaat met de teksten 
van de documenten besluiten dat de stenen constructie van 15 70 niet bestaan 
heeft. Er lag tot 1692 een houten brug: " ... alwaer Tegenwoordigh is liggende 
de oude houtten brugghe ... ". 

BIJLAGE I 

Archief van de Commissie van de Openbare Onderstand. Fonds van het 
Begijnhof: boek der rekeningen nr. 80, 1601-1645. 

I. fo 10, r0
, tekst in de rand, links boven. 

Constrttctie van de kercke 
Ghepresenteert bij deze uppermeesterghe in persoone aen mijnen heere den baron van 

Croysilles ende Chaultmont als bere baillue van der stede van Brugghe ende lande van
den vrijen metten toebehoorten protecteur principael van desen hove metsgaders Philips 
de Dyckere Stedehoudere van den voorseyden baillue ( .. . ) zijnen adjoinct commissaris 
van beuren hoocheden ter presentie ende met interventie van mijn doortuchtigen heere 
mijnheere den bischop van Brugge iien january xvic thiene. 

IJ. fo 10, ro, tekst in de rand links onder. (Alleen het belangrijkste beginfrag
ment). 

Bij wete vande auditeurs vandesen rekeninghe nopens het ghemeene resolutie ghe
nomen om te verstaene totter restauratie ende constructie vande nieuwe kercke binnen 
desen hove 1 thyden den jare xvc vierentachtentich duer den brand altijts gherinueert 
gheleghen hebben 1 ( ... ) ten zelfven offerte bij de voorseiden resolutie over ende ghe
daen ( ... ) gheweest hebbende I te vercoopen de partie lands van xix en lands inde pro
chie van Coolken hiernaer verclaer Ie ende vercocht anden heere van ter somme van 
vierhondert vijfentseventich ponden grooten J 

a Duclos, Bruges, Histoire et Souvenirs, Brugge, 1910, pp. 500-1. 
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lil. fo 10, f
0

, tekst op de brede bladspiegel. 
Anno 1604 

177 

1 Rekenynghe ende bewijs die doet yffer Barbara van Bassevelde tegenwoordich 
grootyffere vander Infermerie vanden Wyngaert in Brugghe I Ter eausen vanden han
delinghe ende administratie bij haer ghehadt zowel in ontfanghe als uutgheven van 
treedisieren ende upmaken van de verbrande kercke binder voornoemden hove. Die 
begonnen ende besteedt was int Jaer duust zeshondeet ende viere. Welcke rekeninghe 
zoo doende es in ponden schellinghen ende pennynghen groten Vlaems. 
Ontfanck 

2 Eerst ontfaen van dese rekenende ter eausen van een aelmoese bij haer ghejont tot 
de reparatie ende upmaecken vande voornoemde kercke de somme van xxxiii! viss viii gr 

IV. fo 13, V0 

Betalinghe ghedaen up ende jeghens den voornoemden ontfanck 
1 Eerst betaelt miehiel verbrugghe ende Jacques truwaut temmerlieden ter eausen van 

tieveren ende maecken van tdak vande kercke met de onderlaten volgbende den accoorde 
met hemlieden ghemact De somme van ... iij< xxv! grooten 

2 Item betaelt voor een hooftcleetiacken voor de huusvrauwen vanden zeiven miehiel 
ende Jacques teweten inde eeste bestedinghe elc xxv ss grooten J ende inde tweede beste
dinghe an dhuusvrauwe vanden zeiven miehiel xxv ss grooten mitsgaders v ss grooten 
eene godspenninc tsamen .. . iiijf grooten 

3 Item betaelt anden zelven miehiel verbrugghe Jacques Truwaut ende andere per
soonen ter eausen vanden coop van tscaillebart dienende upde voornoemde kercke 1 
Tsamen de somme van .. . LxiiijL xiiiss iiii grooten 

4 Item alzo mr Jan petnuck den stede scailledeckere I anneghenomen heeft te decken 
de voornoemde kercke met scaillen / ten prijse van iij! viss vii grooten de roede es daer
naer bevonden gheweest tzelve dak groot te zijne Lxxxi roeden min een vierendeel van 
een roede 1 beloopen ter somme van ij<Lxix i iiiss iiiigr te betalen de Lxixf iiis iiijgr con
tant ende de reste bij xx f gr teleken jaere Inneghegaen zijnde ougst xvi<vijfve dus hier 
betaelt over het ghereden payement Lxixi iijss iiijgr metsgaders de payementen vielen 
ougst xvj<vj vii ende achte tsamen .. . I<xxixf iiiss iiij gr 

S Bet. tpayt. vallende ougst xvi<neghen ... xxf viss ij gr Rest I<xx! grooten 
fo 14, f 0 

6 Item betaelt den voornoemden mr Jan petnuck over tieveren van tloot dienende tot 
vuesten upde kercke 1 de loodin goten ande kercke I metsgaders rupstellen van tcruuce 
tsamen v drie biletten .. . Li xvijss vi gr 

7 Item betaelt anden voornoemden Jacques Truwaut van diveersche wercken ghedaen 
inde voornoemde kercke I zo anden choor oultaren banken als andersins 'daerinne be
grepen diveersche leveringen byden zeiven jacques ghedaen des( omme) van ... Liiijf 
XSS gr 

8 Betaelt an Pieter Joos do ende P• Joos de Jonghe I matsenaers over het maken 
vanden nieuwe hentghevele I vanden voornoemden kercke I midts tieveren van calc 
ende zandt boven toverscat van / tsteen van diere I De somme van ... LxxxiijL viss 
viij gr 

9 Item betaelt den selven pieter Joos I ter eausen vanden wijnen bij hem ghewonnen 
als Leeghts insteldere I te weten in beurze ijf xss g ende ter tafele ij! xss g tsamen . .. 
Vf grooten 

10 Item betaelt den selven van teepareren van de santuarie .. . xxss grooten 
11 Item betaelt Chaerles Debeste matsenaer ter eausen van tvermaken vande mueren 

vande kercke 1 tverlegghen ende verhooghen vande zarcksteenen vande zelve kercke 
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Voorts noch tplaesteren vanden zelve kercke I tinlegghen vanden ijsseren baren Enne 
de glaseveinsters ende anders I al conforme zijne Rekenijnghen I met hem ghehouden J 
De somme van . .. xlvj! grooten 
fo 14, V 0 

12 Item betaelt mattheus de kiender glasemaker I over tmaecken van vijf Ronde 
glaseveinsters inde ronden boven onder tdak I De somme van ... vf grooten 

13 Betaelt miehiel Verbrugghe over tieveren ende maecken van tharnasch vande 
zijdveinsters ende de choordaken tsamen ... xvif viss viij gr 

14 Betaelt den zeiven over tieveren ende maken van tvoetbart vanden hooghen 
oultaer . . . ij! xviss viij gr 

15 Betaelt Jan de reulx smet I over den coop van een deel ijssern baren dienende 
tot de veinsters I ... xif ixss gr 

16 Betaelt Jacques truwaut over tieveren ende maecken vande hendelduere . .. iiijf 
groot en 

17 Item betaelt voor ·scaillenaghels 'die veroorboort zijn up tvoornoemde dac met
gaders andere inde kercke verbezicht tsamen .. . xiiij! vss gr 

18 Item betaelt voor de weerhane om up de kercke ... xxss groote 
19 Item voor tschilderen van onze vrauwen oultaer, St Lievens oultaer ende andere 

partien inde kercke metgaders het cruuce ende al datter voorts inde kercke te doene 
was ... xf viss viii gr 

20 Item betaelt voor eecken huelinck ende scaille latten veroorboort inde kercke ... 
iiif XSS gr 

21 Item betaelt mr Aernout plouvier van leveringhe van zeker houtewere om inde 
kercke . .. vi! xiss gr 

22 Betaelt Jacques truwaut ome tmaken van een cassijn inde santuarie ende vermaken 
van diveerssche beelden . . . xxvss gr 

23 Item betaelt voor zant ende tvoeren van steen tsamen . .. iiijf xvss gr 
fo 15, f 0 

24 Item betaelt Denijs Vinson slotmaker over zeker leveringhen van ijsere baren inde 
veisters glaseroen hanckers sloten ganghen ende anders tsamen .. . xxif vijss gr 

25 Item betaelt voortzaghen van zeker boamen binden hove . .. ij! xss gr 
26 Item betaelt voor ghents calc ende ander calc metten aerbeyt tsamen .. . viijf xss 

groote 
27 Item betaelt den steenhauer van tafdoen van thelich sacramentshuus ende tzelve 

wederomme te stellene ... xxvss groote 
28 Item betaelt voor de stoffe van een nieu dadhelicx oultaer cleet tvermaken vande 

casuHen ende coorcappen .. . iijf viiss gr 
29 Betaelt Jacques truwaut de Jonghe van zeker reparatien inde kercke .. . xxvss gr 
30 Item betaelt Adam vanden zande over de coop van een nieuwe clocke 1 xx! viiiss 

iig / Dan of ghemymt van tguendt datter intwijden ghepresenteert was xi! viig metgaders 
noch xxvss gr byden voornoemden Adam ciaertoe ooc gheputeert Dus hier naer betaelt . .. 
viif xviss ii gr 

31 Item betaelt voor een nieuwe doek strynghe ... viiss gr 
32 Item betaelt voor tvermaken ende nieuwe vergulden / van een zelvere platteelken 

tot de beste kelck . .. xiiiiss gr 
( . .. ) somme vande betalinghe bedraagt . .. ix<xij! viiss ijd grooten 
Ende den ontfanck hiervooren ( .. . ) bedraecht . .. viii<iiiixxxiijf ixss iiij grooten 
128 . 10 . 2 

fo 15, V 0 

Dus meer betaelt dan ontfaen de somme van . . . xviiif xviiss xd groote 
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Deze Rhecnenghe was aldus ghesloten bij mijn heeren de comissarissen ende gheacep
teert bijde voornoemde uppermeesterghe up de protestatie als naer costuyme ter presentie 
van meester Jan vanden Rhyne erfachtig vastene bijde raedsjonckvrouwe vandesen hove 
te wetene Joncvrauwen Adriane Boone ende Barbara hoornebout met de zuster ende 
indispositie Joncveouwe Barbara de meestere ende Joncfraue de meet mitsgaders Jan 
de riddere ontfanghre van den voornoemden infirmerie ten daghe ende jare als boven 

Hier volgen dan drie handtekeningen. 

BIJLAGE 11 

Stadsarchief te Brugge. Fonds van het Begijnhof; map met diverse rekenin
gen en oorkonden 1244-1793. 

De inhoud van deze map bestaat meestal uit pachtkontrakten, oorkonden 
en rechtsgedingen. Ze omvat ook twee bladen, dubbel gevouwen, die beide 
betrekking hebben op de bouw van de stenen brug voor de poortingang aan de 
Wijngaardplaats. Het eerste blad, dubbel gevouwen, is beschreven op folio 1 en 
2, recto en verso. Hierop komt de aanvraag aan het college voor. Het tweede 
blad, dubbel gevouwen, is beschreven op folio 1 verso en folio 2 recto . Dit 
tweede blad bevat een plan. 

Tekst op de bt"ede bladspiegel van het eente blad 
fo 1, r 0 

An Edele ende weerde heeren Burgemeesters ende 
schepenen der stede van Brugge. 

Supplierende verthoont reverentelijck de groot ende ouder Iffers met hunnen Raedt 
vanden Princelicken begghinhove geseyt de Wijngaerde binnen deser stede hoedat sy 
met consent van d'heeren commissarissen vanden selven hove gheresolveert is ende 
haer ghenootsaeckt vindt van nieuws op te maken eene steene brugghe omme te geraken 
binnen den selven beginhave alwaer Tegenwoordigh is liggende de oude houtten brugghe 
midts deselve is teenemael ruyneus ende onbequame om te ghebruycken ende alsoo het 
voorsbreven nieuw te maken vande brugghe niet en can gheschieden sonder inde reviere 
deser stede voornoemt paelende anden selven bagghinhove ende loopende vanonder 
deselve brugghe te leggen ofte schieten inde selve eenighe aerde dammen t'gove met 
fO 1, V0 

en vermaghte ghebeuren sonder preallabel consent van U.D. en I welcke dammen souden 
gheleyt worden in twee duversche stonden ofte reysen I omme niet te beletten ofte in 
eeniger manieren te belemmeren de passagie vande schepen als anderssints dagelicx 
aldaer hunnen cours nemende j soo neempt sy haeren toevlucht totten collegie 

Biddende t'selve believe gediendt te wesen t'gone voorschreven overgemerckt ende 
dat den noodt geene wetten enheerst tot het eviteren van alle ongelucken ende pery 
hebben te consenteren te mogen leggen de dammen in desen vermeit ten sijne van te 
steken de drye steene boogen vande nieuwe brugghe conforme het model daarvan 
sijnde I overmidts daerdoore geen de minste passagie van water ofte schepen en sal 
belet worden gelijck ter platse claerlick sa] angewesen worden met het setten van paelen 
twel doende et 

[handtekening] . .. aelmant 
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fO 2, r0 
Onder Correctie 

De supplianten bidden U.Ed. believe gediendt te wesen te considereren dat naer het 
leggen ofte schieten vande dammen in deser vermeit tot het maken vande grondt ende 
metselrije vande steene brugge noodigh is ten minsten twee maanden tijdts ende dat 
men ordinairen bij jegens de maendt van s.bre is hebbende vloet van wateren, sulcx dat 
het van noode is ende ten uuytersten redelick dat men van nu af anden voorseyde brugghe 
soude wercken omme in het achtersomer saysoen an het werck ende passagie van wateren 
geen beletsel te hebben I ende inden somer ofte dees tijds nochte passagie van water 
nochte van schepen soo grootelicx encan voorvallen I want aldaer noch gevougelicke 
sal connen gepasseert worden I Ja veel beter passerdie en sal wesen als inde gendtsche 
vaert, ende de schepen aldaer willende passeren altijt die selve gendtsche vaert moeten 
bevaeren gelyck ter veu .. . an d'heeren ghecommiteerde ter tresorie is bethoont ende 
ongetwijffelick alsoo an U.Ed. gherapporteert ende oock claerlick 
fo 2, Vo 
te sien is vuyt de medegaende caerte figurative daeran ten surpluyse alhier wordt 
gerefereert / 

Bij dien vertrauwen de supplianten dat men hun versouck in desen sal commen toe te 
staen J daer toe U. Ed. andermaal worden gebeden twellen doende . . . 

Teksten in de rand van het eerste blad 
fo 1, r 0 

Links boven, tweede handschrift. 
Sij gheleijt in handen van d'heeren Ghecommitteerde ter tresorie omme naer gheno

men ( . . . ) de ( .. . ) ter interventie van stadts 20 ( . . . ) ende voorder examinatie soo 
nogende de nootsaeckelicheijt als den lnconvenienten dieder souden connen voorvallen 
ter eausen vande passagien van schepen, ende andersints voordat gheresolveert te wordene 
actum in caemere den 3• Juny 1692 my present (handtekening) J.B. De Villegars. 
Links midden en onder, derde handschrift. 

op het vertoogh in caemer ghedaen bij dh•. miechiel vander Plancke uuyt den naeme 
vande grootiffer van het beghijnhof deser stede ende versoecke van te moghen wercken 
tot maecken van steene brugghe in desen gheroert wierdt het selve in dese con ( .. . ) 
des tijdts voor alsnoch gheexcuseert, actum in caemer den 18n Juny 1692 my present 
(handtekening) Chle Van Volden 1692 
fo 1, V0 

Links boven, derde handschrift. 
schepenen ordonneren dese ( .. . ) met de annexe caerte figurative gheleyt te worden in 

handen vande ghecommitteerde ter Tresorie om naer behoorelicke visitatie vande ghe
hoort daer op die hetorhoort t'eynde rapport voorder gheresolveert te worden actum 
in caemer den 30•n Juny 1692 my present (handtekening) Chle Van Volden. 
fo 2, r 0 

Links boven tot onder, vierde h;rndschrift. 
den 30•n Juny 1692 heeft t'collegie van schepenen gheordonneert dat deghecommi

teerde ter tresorie andermael souden nemen ( . .. ) J ome te si en of 'de navigatie door 
t' leggen dammen tot maecken van dese brugghe niet en soude belet worden ten selven 
daghe uut crachte van voorss . ordonnantie hebben de ghecommiteerde ter tresorie ander
maal ten ( .. . ) ghenomen ter interventie van stadtswercklieden ende deken ende eedt 
van schippers deser stede ende afghemeten debreede ende diepte van de Reye daer de 
dammen gheleyt sullen worden I laet ende voor passage voorde schepen 34. voeten 



HET BEGIJNHOF TE BRUGGE 181 

breede en 5. voeten diepte / welcke diepte breet is het dan 14. voeten ./ ende alsoo 
bestant om alle gheladen schepen teconnen passeren ende die de vaert van ghent connen 
bevaeren I date 1 en Jul y 169 2 

Tot hier werd de tekst in een trek geschreven. Nu gaat hetzelfde handschrift 
verder, doch het dateert blijkbaar van een ander moment. De tekst wijst naar 
vorm en inhoud op een iets latere datum: hoogstwaarschijnlijk kort na het bo
venvermelde onderzoek ofte "visitatie". 

Gehoort t' voorsig rapport vande ghecommiteerde ter tresorie schepen consenteren dat 
desen sullen moghen legghen den dam volgende de caerte figurative alhier ondergheleyt I 
ende gheleyt sijnde de fundamenten tot maecken vande steene brugghe met tebeginnen 
ten sy met voorgaenden vande ghecommiteerde ter tresorie, omme t' selver werck naer 
proportie ende bevint 
fo 2, V 0 

tereguleren 1 

Tekst op de brede bladspiegel van het tweede blad 
N.B.: Naast de tekst, op folio 1 verso, komt het plan voor op folio 2 recto. 

Dit is de "caerte figuratieve" waarvan hoger reeds sprake was. De buitenblad
zijden zijn dus blanco gebleven. De binnenbladzijden zijn op de boorden omrand 
met een doorlopende zwarte rand van ongeveer 1 cm breed. Hier volgt de 
tekst van folio 1 verso. 

het concept tot legghen van de noodighe Dammen omme te connen maecken een 
Steen brugghe tot den Inganek van het begijnhof ter plaetse alwaer de houtte brugghe 
geleghen heeft is als hiernevens 

Eerst te maecken een kistdam dweirs Int midden vande reye hiernevens aengeteeckent 
met de letter A : met twee dammen geteeckent met de letter B: tot Jeghens de stadts 
kaye alswanneer tusschen den dam A: ende de meuragie van het begijnhof noch sal 
blijfven voor passagie vande schepen ter breede Inden grondt van 34 voet alomme op 
het ordinaire waeterpeil ter diepte van vier voet en half ten alderminsten emmers meer
der diepte als somerdaechs Inde gentsche vaerdt bevaerlick is, met legghen van welcke 
dammen men sal connen matsen tot boven waeter de twee steene hoofden geteeckent 
met de letter C: ende naerdien verlegghen de twee dammen B op dander sijde vanden 
dweirsdam tot jeghens de meuragie van het beghijnhof alswanneer de schepen sullen 
connen passeeren tusschen de twee steene hoofden C: aldaer breet tot 21 voet ende alsdan 
oock metsen twee gelijcke Steene hoofden op dander sijde tot boven waeter ende alsdan 
weiren generalick alle de dammen, ende de booghen matsen sonder voorden passagie 
van water te beletten ten waere datmen, met maecken van het sommier, tot steken vande 
voorseijde booghen, quame te beletten de passagie vande schepen tgenne utterlick maer 
en can wesen voor den tijt van drie a vier daeghen daertoe men sal wachten tot aiderstont 
men sal weten datter geen passagie voor handen en is, ende in cas van subijte noodt van 
passagie men sal op drije heuren tijdtalles connen weiren. 
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RÉSUMÉ 

L'J!GLISE OU BJ!GUINAGE DE BRUGES 

L' église du Béguinage de Bruges fût détruite en grande partie par l' ineendie de 1584. 
Elle demeura en ruines jusqu'en 1604. Nous supposons que c'est en cette année que les 
Demoiselles purent rejoindre leur propriété «De Wijngaard» ou elles séjournaient 
depuis 1240 environ, mais qui avait été occupée par les hérétiques en 1582. 

A la doture définitive des travaux en 1609, tous les frais de réparation furent inscrits 
dans le livre des comptes, quoiqu'un artiele resta à être payé en partie, celui concernant 
la réparation du toit de 1' église. 

A la lumière de ces comptes, nous pouvons déduire des différents articles qu'il resta 
peu de l'église si ce n'est les murs extérieurs. En outre, les articles nous permettent de 
condure que l'église a été reconstruite telle qu'elle était avant l'incendie. Le mobilier et 
le trésor furent restaurés ou renouvelés. Cette basilique gothique de 1604-9 fut transfor
mée vers la fin du 17e et le début du 18e siècle en une église pseudo-basilicale, telle que 
nous pouvons la voir encore aujourd'hui au Béguinage de Bruges. 

LE PONT DE PIERRE OU BJ!GUINAGE DE BRUGES 

Une heureuse découverte aux archives de la ville de Bruges nous procura un document 
intéressant concernant la construction en 1692 du pont de pierre devant l'entrée prin
cipale du Béguinage. Le document comprend l'autorisation de construire, les péripéties 
de l'administration de la ville et finalement leplande travail avec une « caerte figurative » 
et la tactique à suivre pour la construction. 11 fallait s'y prendre avec méthode, car de 
sérieux problèrnes devaient être résolus. D'une part le cours du « Reye », de nécessité 
vitale pour les habitants de Bruges, ne pouvait être interrompu, et d'autre part on 
ne pouvait empêcher le « passagie » de la navigation entre le canal .de Gand vers l'inté
rieur de la ville. Ce pont avec sa magnifique balustrade de fer forgé, probablement d'épo
que, constitue encore aujourd'hui l'entrée principale du Béguinage. 
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DE ONTWERPER VAN HET KOL VENIERSHOF TE ANTWERPEN 
EN DE DATERINGVAN DIT GEBOUW 

Volkomen toevallig werd in 1942 het historisch Kolveniershof teruggevonden, 
dat aan de tuin van het Rubenshuis te Antwerpen paalt. Wel wist men dat de 
Kolveniersgilde, opgericht in 1480, aan de naar haar genoemde Kolveniersstraat, 
een "hof" bezat, waarin geregeld schietoefeningen werden gehouden, en dat 
daarin een gebouw werd opgetrokken dat voor die bijeenkomsten dienst deed. 
In de archiefstukken wordt het nu eens als "schietplaatse" en "logie" en ook 
wel eens als "caemer" betiteld. Maar dat daar nog sporen van overbleven, kon 
niemand vermoeden. Het historisch gebouw was inderdaad zodanig geïncor
poreerd in een later opgetrokken gebouwencomplex, dat het voorkwam alsof 
er niets meer van overbleef. 

Het pand aan de Kolveniersstraat 16-1.8 werd in 1941 door het Provincie
bestuur van Antwerpen aangekocht, met de bedoeling om er, na afbraak van het 
bestaande, een nieuw gebouw, opgevat in een moderne "semi-industriële stijl" 
op te trekken, waarin het V eiligheidsmuseum zou worden ondergebracht. Archi
tekt Renaat Verbruggen, toen provinciaal conducteur, die met de studie voor het 
gewenste gebouw werd belast, beschreef als volgt de ontdekking die hij toen 
deed, kort nadat een aanvang met de afbraak werd gemaakt: "Bij het verwij
deren van een ouden glaskoepel en een daarboven gelegen terras, kwam plots 
boven een colonnade een motief te voorschijn bestaande uit twee gekruiste ge
weren, drie distelbloemen en een vlam"1

. Zijn vermoeden dat dit in verband kon 
staan met de Kolveniersgilde werd tijdens een bezoek aan het Stadsarchief be
vestigd. "Er kon nu ook geen twijfel meer bestaan omtrent de historische waarde 
van het gebouw. De afbraak gebeurde met alle mogelijke zorg. Het veronder
stelde oude gebouw werd onaangeroerd gelaten, en na verwijdering der aan
bouwen, verrees terug in het licht de spijtig genoeg, zeer gehavenden gevel van 
het Kolveniershof" (Afb. 1). Bedoeld wordt de zuidgevel van het gebouw, die 
oorspronkelijk uitgaf op het schuttershof van de Kolveniers, waarin aan de 
tegenovergestelde zijde de doelen zich bevonden. Men gaf er zich toen ook re
kenschap van dat de oostgevel, aan de straatzijde gelegen, grotendeels onge
schonden was bewaard gebleven, zij het dat er een thans nog bestaande ver
dieping werd aan toegevoegd en dat hij door bepleistering en een mettertijd ver
vuilde beschiidering onkenbaar was geworden (Afb. 2). 

Afkortingen: S.A.A.: Antwerpen, Stadsarchief; G. en A.: Gilden en Ambachten; Pk: Privilegekamer. 

1 R. Verbruggen, Bii het wedervinden van het Kolveniershof Ie Antw~rpen, overdruk uit Bouwkunst 
en Wederopboufl), Nr. 4, april 1943, p. V. 
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1. De zuidgevel van het Kolveniershof, kort nadat hij werd vrijgelegd. De foto werd 
genomen op 30 januari 1943, tijdens een bezoek van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Pro
vincie- en Stadsbestuur van Antwerpen. 

Ingevolge het terugvinden van het historisch Kolveniershof werd afgezien 
van het voornemen om op dit pand een modern gebouw op te trekken. Provin
ciale en stedelijke autoriteiten kwamen ter plaatse, samen met een afvaardiging 
van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Een voor
stel tot klassering als monument werd toen weliswaar niet uitgewerkt, maar 
de betrokkenen waren het er eenparig over eens dat het gebouw moest bewaard 
blijven, en dat er voldoende elementen overbleven om tot een verantwoorde res
tauratie over te gaan (Afb. 3). Een nieuwe bestemmi'Ilg werd er onmiddelLijk 
voor gevonden. Reeds enkele jaren tevoren had Jozef Muls als lid van de "Stu
diecommissie voor het herstel van het Rubenshuis" aan zijn collega's voorge
steld het Rubenianum, een documentatiecentrum ter bevordering van de studie 
van Rubens en de kunst van zijn tijd, onder te brengen in een gebouw dat aan 
het Rubenshuis zou moeten palen ~. Concrete plannen desaangaande bestonden 
toen evenwel nog niet. Door de toevallige ontdekking van het Kolveniershof 
werd meteen de meest geschikte behuizing voor het Rubenianum gevonden. 

2 F. Baudouin, Jozef l'vfuls, Rubens e1z heJ Rubenshuis, in het verzamelwerk Jozef l'vfuls H erdacht, 
Antwerpen, [1962}, pp. 107-8. - De bezichtiging door de Koninklijke Commissie voor Monumenten 
en Landschappen greep plaats op 30 januari 1943. 
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2. Fragment van de gevel aan de Kolveniersstraat. Het 
huis rechts, met trapgevel, is een gebuureigendom. Oor
spronkelijk bestond het gebouw van het Kolveniershof uit 
twee verdiepingen; de derde is een latere toevoeging. 

185 

Derhalve werd in princiep besloten tot ee.n ruil van eigendommen tussen de 
Stad en het Provinciebestuur, waarbij dit laatste het Kolveniershof afst01nd aan 
de Stad Antwerpen en zelf een pand verwierf in de Jezusstraat, waarop dan 
later het Veiligheidsmuseum, thans Veiligheidsinstituut, werd opgetrokken. 
Eerst in 1948 werd die ruil een feit. Het is hier ,niet de plaats om de omstan
digheden toe te lichten, die een verklaring kunnen opleveren voor het feit dat 
tot nu toe het Rubenianum nog niet zijn intrek in het Kolveniershof heeft kun
nen nemen. Ik moge mij beperken tot de mededeling dat thans gunstige perspec
tieven bestaan met betrekking tot een spoedige restauratie van het gebouw. 

In de architectuurhistorische literatuur werd tot dusver weinig aandacht be
steed aan het Kolveniershof. Het feit dat de mooiste gevel ervan, de zuidgevel, 



3. De zuidgevel van het Kolveniershof, toestand bij de aanvang van de restauratie in april 1975. 

....-
ex> 
0'-

'"Tl 
:::<::1 
> z 
V> 

t:O 

§ 
0 c 
z 



HET KOL VENIERSHOF TE ANTWERPEN 187 

uitgeeft op een bin!nenplaats die niet zo gemakkelijk toegankelijk was, evenals 
het ontbreken van gepubliceerde gegevens betreffende het ontstaan en de 
datering van het gebouw, kunnen dit gebrek aan interesse verklaren. Wijlen 
Stan Leurs, die nochtans onmiddellijk na het herontdekken van het gebouw 
tenvolle de architectuurhistorische waarde ervan had ingezien, vermeldt het 
niet in zijn schets van de geschiedenis van de bouwkunst in Vlaanderen 3

• 

Evenmin komt het ter sprake in de overzichten van R. van Luttervelt 4 en F.M.J. 
Vermeulen ". Alleen A. Delattin besteedde er enige aandacht aan 6

• Ma~r hij 
schijnt beter ingelicht te zijn geweest over de latere lotgevallen van het gebouw, 
over de aan- en verbouwingen, dan over het ontstaan zelf van Kolveniershof. 

Precies die ontstaansgeschiedenis van het gebouw, gebaseerd op archief
documenten betreffende de Kolveniersgilde, die ik in het Stadsarchief van 
Antwerpen aantrof, maakt het onderwerp uit van deze bijdrage. De plaatsruimte 
liet mij niet toe er een gedetailleerde beschrijving aan toe te voegen, evenmin 
als enkele beschouwingen over de plaats die het gebouw in de geschiedenis van 
de burgerlijke bouwkunst van de zeventiende eeuw te Antwerpen inneemt. Ik 
hoop dat die aspekten bij een latere gelegenheid aan bod kunnen komen. 

Tot dusver werden, met betrekking tot de datering vari het Kolveniershof, 
twee zeer uiteenlopende meningen naar voren gebracht. Renaat Verbruggen 
vermoedde, ongetwijfeld op stijlkritische gronden, dat het omstreeks 1650 werd 
opgetrokken 7

• Amand Delattin noteerde anderzijds in de vierde druk van zijn 
Doat·heen Oud-Antwerpen: "Nr. 16. - Op de binnenplaats. - 18de eeuwse 
gevel van !het voormalige huis der Kolveniers" 8

• Die mening berust echter op 
een vergissing, die evenwel begrijpelijk is. Er komen inderdaad op de zuidge
vel enkele siermotieven voor, consolen die onbetwistbaar uit de achttiende eeuw 
dateren. Maar, zoals Renaat Verbruggen reeds had aangestipt, werden deze in 
1742 aan de bestaande gevel toegevoegd 9

• Ze werden door niemand minder 
dan Jan-Peter van Baurscheit de Jonge 10ntworpen, aan wie misschien ook het 
driehoekig fronton met oculus te danken is. Afgezien van deze vrij onbelangrijke 
toevoegingen, kan het Kolveniershof, zoals verder wordt aangetoond, veel 
vroeger worden gedateerd, namelijk in de jaren 1631-1633, met verdere afwer
king tot omstreeks 1637. 

Vooraleer hier nader op in te gaan, dient er op gewezen, tene.irnde misver
standen te voorkomen, dat hèt hier besproken Kolveniershof niet het gildehuis 
of de eigenlijke gildekamer was van de Kolveniers. Dit laatste bevond zich 
achter het Stadhuis, in de Gildekamersst'raat nr. 6, waar het nu deel uitmaakt 

a S. Leurs, Geschiedenis der Bouwkunst in Vlaanderen, Antwerpen, 1946. 
4 R. van Luttervelt, De Bouwkunst in de Zuideliike Nederlanden in H .E. van Gelder en J. Duver· 
ger, Kunstgeschiedenis der Nederlanden, lil, Utrecht-Antwerpen, 1951, pp. 174·89. 
5 F.M.J. Vermeulen, ABC van de bouwrtiilen in de Nederlander~, 2de ed., Amsterdam, (1960}. 
e A. De Lattin, Evoluties van het Antwerpse Stadsbeeld, Geschiedkundige Kronieken, VI, Antwer
pen, 1955, pp. 82-6. 
7 R. V erbruggen, o.c., p. I. 
8 A. De Lattin, Doonheen Oud-Antwerpen, 4de ed., Antwerpen, 1955, p. 383. 
9 S.A.A., Insolvente Boedelskamer, nr. 2115: Rekeningen van J.P. van Baurscheit, f• 1101-1102 • 
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van het gebouw van het Volkskundemuseum. Het huis, destijds "De half Mane" 
geheten, betit een zeer merkwaardige gevel. De stijl ervan werd door Robert 
Hedicke terecht in verband gebracht met die van Cornelis Floris; hij gewaagde 
van een "ausreichende Verwandtschaft" 10

• Blijkens archiefstukken waarop 
Floris Prims de aandacht vestigde, werd de gevel ontworpen door Frans Floris 
de Jonge, de neef van de befaamde bouwmeester van het Antwerpse stadhuis, 
en door Jan van Zomerghem. Het gebouw werd in 1581 opgetrokken 11

• 

Het Kolveniershof, waarover het hier gaat, is het gebouw dat in de zoge
naamde "speelhoff" van de gilde werd opgetrokken, en dat als een overdekte 
"schietplaetse" werd gebruikt, van waaruit de schutters zich met hun vuurwa
pens oefenden in het schieten naar de schietschijven opgesteld in "doelhuysen", 
geplaatst aan de overzijde van de "hoff". Reeds in 1513 wordt gewag gemaakt 
van een "nyeven huisinge metten hove dairinne gelegen bij 't hoplant" 12

• Hoe 
dit huis er uit zag is moeilijk te achterhalen . . Wel vernemen wij uit een request 
van de gilde aan de Magistraat van Antwerpen, gedateerd 19 mei 1631, dat 
het een "schietplaetse" was, "verdeckt met eender logie" - vermoedelijk een 
open galerie, waarboven zich een verdieping bevond van waaruit de toeschou
wers de schietoefeningen konden gadeslaan 1 3

• Op het figuratieve stadsplan van 
Vigilius Boloniensis van 1565 is het moeilijk uit te maken waar het zich be
vond 14

• Misschien km het vereenzelvigd worden met het gebouw, waarvan 
wij slechts het dak bemerken, dat haaks geplaatst is, tegen het eerste huis naast 
de muur die het hof van ·de Kolveniers afsloot langs de straatzijde. 

Een ander request aan het College van Burgemeester en Schepenen van maart 
1631 (de eerste apostille die er op voorkomt is gedateerd 31 maart 1631), is het 
vroegste ons bekende document waarin er sprake is van een nieuwe construc
tie,- het thans nog bestaande gebouw 15

• Aangezien zij "in hennen speelhoEf 
seer qualyck geaccomodeert syn van camers tot hen vertreek ende recreatie", 
wenden de Kolveniers zich daarin tot het stadsbestuur met het verzoek hun de 

10 R. Hedicke, Cornelis Floris und die Florisdekoration. Studien zur niederländischm und deutschen 
Kunst im XVI. Jahrhundert, I, Berlijn, 1913, p. 99; L. Dursin, Het oudheidkundig en esthetisch 
belang van het huizenblok der Gildekamersstraat, in Een bedreiging van de buurt der Gildekamers
straat, Antwerpen, 1936, pp. 27-8. Zie aldaar ook de afbeelding van het gebouw op p. 26. 
11 F. Prims, De Kolveniers in de " Hah·e Maan", in zijn Antverpiensia, IX, Antwerpen, 1935, 
Nr. 42 . 
12 A. Thys, Historiek der straten en openbare plaatsen van Antwerpen, 2de ed., Antwerpen, 1893, 
p. 414. 
13 Uit de rekeningen van het gild betreffende het jaar 1625 blijkt dat de "gaelderye" grotendeels 
in hout was opgetrokken: ze werd door een timmerman hersteld (tenzij men de uitdrukking "voort 
maecken" lettedijk moet nemen). Ook een schaliedekker kwam er bij te pas, evenals een metser voor 
het plaveien van de galerie en het bezetten van het gebouw, zowel binnen als buiten. Een steen
houwer leverde een "canteel met eenen stenen bol boven op de gaelderye ende eenen steenen dorpel ". 
Een "kladschilder" schilderde de "pillaren", evenals de "strijkhouten", de "prospectieve" en de 
"deur van de borneput" (S.A.A., G. en A., Nr. 4666, Kolveniersgi/de, Rekeninge ende Bewiis, 
1625-1646, f• 3 v• - f• 5; [F. Prims), Inventaris op het Arrhief van Gilden en Ambachten, Antwer
pen, 1925, p. 141). 
14 L. Voet, De Gouden Eeuw t•an Antwerpetl, Antwerpen, 1973, tegenover p. 249. 
15 S.A.A., G. en A., Nr. 4661 , Kolveniersgilde, Losse Stukken, 1524-1794, los stuk waarop later 
met potlood de datum "9 mei 1631" werd· aangegeven; dit is echter de datum van de tweede 
apostille. 
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Valckenisse, gedateerd 29 juni 1631. 
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toelating te verlenen "tot het opbouwen van een nieuw camer, daerboven eenen 
solder, met een loffelycke gaelderije ·daeronder, totte voorschreven oude schiet
plaetse". Niet alleen het toenemend verval van het oude gebouw, maar ook de 
zekerhei•d dat het nieuwe tot "ciraet van de Stadt "zal dienen, en enigszins 
evenwaardig zal zijn met de huizen die zich in de naburige schuttershoven be
vinden, zetten hen ertoe aan een nieuwe constructie op te trekken. Ze vragen 
dan ook aan het College dat het zal "consenteren inde structuur oft edificatie 
vantselve loffelyck werck". Een ontwerp van het nieuwe gebouw werd 
bij dit schriftelijk verzoek gevoegd 16

• Vooraleer een beslissing te treffen gaf het 
College opdracht aan de schepenen Hendrik van Etten en Jan Roose, nadere 
informatie in te winnen bij de gilde en bij haar hoofdman, Nicolaas Rockox, die 
zoa!ls bekend, meermaals burgemeester en schepen was en ook een vriend en 
begunstiger van P.P. Rubens. 

Het is wel opvallend dat in het request aan het CoUege geen sprake is van 
de financiering van de nieuwe conStructie, wat nochtans het moeilijkste punt 
werd van de informatieopdracht van de "gecomitteerde" schepenen. Na hun 
rapport te hebben aanhoord, besloot het College op 9 mei 1631 aan de gilde 

16 Dit blijkt uit de brief van Filips van Valckenisse, Yermeld in noot 19. 
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de gevraagde toelating te verlenen, maar dan op voorwaarde dat ze niet méér 
dan 600 ponden Vlaams (of 3.600 gulden) zou "opnemen' ' 17

• De dekens en 
oudermans moeten er voor zorgen dat dit bedrag, gevoegd bij de financiële 
middelen waarover ze reeds beschikken, zal volstaan tot de vereffening van de 
bouwkosten. Het wordt hen .niet toegestaan méér "wepelaers" in de gilde op te 
nemen, dan toegelaten wordt bij koninklijke ordonnantie van 1623. Met de 
term "wepe'laer" wordt bedoeld een persoon die zich, door het overmaken van 
hoge bedragen vrijkocht van de verplichting tot het vervullen van bepaalde 
diensten aan de stedelijke gemeenschap, zoals het lidmaatschap van de burger
wacht, het .aalmoezenierschap e.a. Meestal richtten de schuttersgilden tot het 
Stadsbestuur een verzoek tot het opnemen van een aantal van zulke vrijgestel
den, telkens wanneer ze voorzagen grote investeringen te moeten doen, zoals het 
oprichten van een altaar of nieuwe bouwwerken 18

• Het aantal "wepelaers" 
diende door het CoHege van Burgemeester en Schepenen te worden vastgesteld. 
Toen de Kolveniers zich in 1631 tot het College wendden, was dit n~et erg ge
neigd om er veel toe te staan. Tevoren hadden sommige gilden zich niet gehou
den aan het toegestane aantal en er veel meer aanvaard dan hun was toegestaan. 
Dit had evenwel tot gevolg dat de effectieven van de burgerwacht werden uit
gedund, en dit kon het Cohlege, sedert het Twaalfjarig Bestand in 1621 was ver
lopen, geenszins goedkeuren. Wegens het hernemen van de vijandelijkheden 
diende de stad te allen tijde over een behoorlijke militie te beschikken. Verwij
zend naar een koninklijke 01rdonnantie terzake wenste het College het aantal 
"wepelaers" strikt te beperken. 

Ook nog om een andere reden toonde het College zich niet bepaald toeschie
telijk. Alhoewel dit niet uitdrukkelijk in zijn besluit werd genoteerd, beschouw
de het de nieuwe constructie als te kostbaar, temeer daar de mooiste (en ook de 
duurste) gevel niet van op de straat zichtbaar zou zijn. Uit een brief, gedateerd 
29 juni 1631, die verder nog ter sprake komt, blijkt inderdaad dat het College 
het gildebestuur zou geadviseerd hebben de beschikbare "penningen alleenelyck 
te besteden tot het opmaecken van eene gallerye; hun lieden noodich wesende 
tot eene schietplaetse' ', en dus af te zien van de daarboven voorziene verdie
ping 19 . 

Waarschijnlijk hebben de Kolveniers deze aanbeveling, die, zoals reeds ver
meld, geenszins in de apostille van het College werd opgenomen, eenvoudig 
naast zich neergelegd. Ze schijnen bij hun inzicht te zijn gebleven het gebouw 

1 ' S.A.A., G. en A., Nr. 4661, los stuk; zie noot 15. 
1 8 Dit was o.m. het geval toen het gild in 1611 een nieuw altaar in haar kapel in de O .L. Vrouwe· 
kathedraal wenste op te richten . Het vroeg toen aan het College 12 "wepelaers" te mogen opnemen; 
het College gaf de toelating tot het opnemen van 9 van dergelijke "vrijgestelden tegen betaling" 
(F. Baudouin, Rubens en ziin Eeuw, Antwerpen, 1972, p . 53) . 
19 S.A.A., G. en A., Nr. 4661, Kolveniersgilde, Losse Stukken, 1524·1794, los stuk gedateerd 
29 juni 1631. Zie ook : S.A.A., Pk., Nr. 328, Minuten van F. van Valckenisse, f" 232·232 v0 

•• 

Laatstgenoemde referentie dank ik aan Dr. C. Van de Velde, aan wie ik ook mijn erkentelijkheid 
betuig voor zijn correcties bij het nalezen van mijn transcripties en zijn medewerking bij de opzoe
kingen. 
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op te trekken zoals het oorspronkelijk geconcipieerd was, met de verdieping 
erbij. Natuurlijk wisten ze wel dat de penningen waarover ze krachtens het 
besluit van het College beschikten, beslist ontoereikend zouden zijn om de 
bouwkosten te dekken. Daarom dachten ze er aan om, ondanks het hen opge
legde verbod, toch méér "vrijbrieven" te verkopen - dus "wepelaers" op te 
nemen - dan hen werd toegestaan. Dit moet echter het College vrij vlug ter 
ore zijn gekomen. Aangezien de Kolveniersgilde zich hierbij beriep "op het 
faveur van den heer Raedt Fannius", schreef Filips van Valchenisse in opdracht 
van het College op 29 juni 1631 een brief aan de Antwerpse gedeputeerden in 
de Staten van Brabant om hen omstandig in te lichten over de ontstane be
twisting, met het 'Verzoek het advies in deze aangelegenheid te verkrijgen van 
"den heere Cancellier, oft den Heere Raedt Fannius oft andere die UE ge
raetsaem sullen vinden" 20

• 

Uit dit epistel vernemen wij niet alleen dat het College het gebouw te 
kostbaar vond, maar ook voorzag dat het drie tot viermaal de geldmiddelen zou 
overtreffen waarover de gtlde kon beschikken. Haar eigen hoofdman, Nicolaas 
Rockox, "den weleken insgelyckx int voorschreven costelyck werck nyet en is 
consenterende", heeft de Kolveniers voorgehouden dat ze hoofdelijk zullen 
moeten bijdragen in de kosten, wanneer die beduidend hoger zouden zijn dan 
voorzien. Evenmin als het College van Burgemeester en Schepenen, kan hij 
er in toestemmen dat de "vendels van de borgerlycke wachten" zouden worden 
uitgedund door het verkopen van vrijstellingen. Bij deze brief was een summier 
grondpla!n gevoegd • (Afb. 4). Volgens deze schets zou het in de bedoeling ge
legen hebben het toen bestaande huis aan de straatzijde onberoerd te laten, ter
wijl uiteindelijk die gevel toch blijkt vernieuwd te zijn geweest 21

• 

Uit de schaarse nagelaten archiefstukken van de Antwerpse Kolveniersgilde 
kan niet precies worden vastgesteld hoe de betwisting met het stadsbestuur 
verder werd beslecht, maar het is duidelijk dat het gebouw, al dan niet met de 
uiteindelijke instemming van de overheid, volkomen volgens de oorspronkelijke 
ontwerpen werd opgetrokken. Dat het werk met bekwame spoed werd uit
gevoerd, blijkt alleszins uit de rekeningen van het gild. Jin juni 1631 begint men 
met het graafwerk teneinde de fundering aan te leggen 22

• Eén jaar later, tegen 

20 Zie noot 19. 
21 Een nader onderzoek, dat best tijdens de restauratie van het gebouw wordt ondernomen, dient 
nog uit te maken of de inplanting niet enigszins werd gewijzigd. 
22 S.A.A., G . en A., Nr. 4666, f• 50 (Betalingen aan de metser Nicolaas Vel voor prestaties tijdens 
de periode 27 juni- 1 december 1631). - Dat men in juni begon te graven met het oog op het 
leggen van de fundering, blijkt uit een aantal documenten betreffende een vondst van gouden munten 
die bij deze graafwerken werd gedaan. Deze munten waren vroeger door Pauwels Luydincx in de 
grond geborgen nabij de scheiding van de eigendommen. De Kolveniers beschouwden de vondst 
als een welgekomen financiële hulp bij het optrekken van het nieuwe gebouw. Maar de erven van 
P. Luydincx- Adriaan Haeck, Francboys van Hasselt en consoorten-wendden zich op 18 juli 1632 
tot de stadsmagistraat om de muntstukken op te eisen. (S.A.A., Pk., Nr. 732, Requesten 1631, 
f• 168 r" - 168 v•; zie verder ook: S.A.A., Viermhaar, Nr. 1315, f• 39-42; Pk., Nr. 733, f • 15, 
f• 67 v• - 68; f • 249, f • 273 v•). De Kolveniers werden tenslotte verplicht de muntstukken aan de 
erven Luydincx af te staan. 
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8 juli 1632 stond het gebouw reeds "in syn geremte" 23
• Omstreeks dezelfde tijd 

werd een akkoord gemaakt met de schaliedekker 24
, en de eerst genoteerde be

talingspost voor het jaar 1633 betreft het werk dat door deze werd gepresteerd 25
• 

Wij kunnen dus aannemen dat de nieuwe constructie vóór de winter 1632-33 
onder dak was. De betaling zal wel enkele maanden later zijn gebeurd. 

Intussen bleven de voorziene financiële gevolgen niet uit. Op 8 juli 1632 
maakt het giJd een request over aan het College waarin het verzoekt méér geld 
te mogen lenen dan het toegestane bedrag van 3600 gulden, som waarmede 
de materialen en de arbeidslonen werd uitbetaald ~u . Het gebouw staat er reeds, 
maar het moet nog overdekt worden, vooraleer met de werkzaamheden in het 
interieur en de verdere afwerking een aanvang kan worden gemaakt. Er 
is evenwel geen gel'd meer beschikbaar en de werklieden beginnen onrustig te 
worden. Derhalve verzoekt het gild nog 1.800 of 2.000 gulden te mogen lenen. 
Het College wijst echter op 31 juli dit verzoek beslist van de hand, omdat de 
gilde het gebouw had opgetrokken tegen "het advies en de wille van mijne 
heren Burgemeesteren ende Schepenen ende van hu.nnen hooftman" 27

• 

De zaak zag er dus voor de Kolveniers zeer bedenkelijk uit. Uit de rekeningen 
kunnen wij opmaken dat twee dekens geld leenden tegen 5 '<fo interest: Peter 
Nuytinck stelde 200 gulden ter beschikking, en Guilliam van Moerbeke een 
eerste maal 1.200 gulden en daarna nog 2.300 gulden "2

8
• Blijkbaar volstond 

dit bedrag geenszins om de totale kosten te dekken, en werd opnieuw geelacht 
aa.n het verkopen van "vrijstellingen". Dit gaf aanleiding tot een conflict met 
Nikolaas Rockox die, zoals hoger reeds werd vermeld, van in den beginne 
gekan't was tegen het opnemen van "wepelaers". Op 18 januari 1633 maakte 
hij een request over aan het College, waarin hij verzocht ontslagen te worden 
van het "hoofdmanschap" van de Kolveniersgilcl.e, een functie die hij reeds 
méér dan dertig jaar waarnam 29

• Zoals hij had voorzien, is de gilde door het 
optrekken van het nieuwe gebouw "gevallen in swaere schulden". Met de 
dekens en "regeerders" is hij het niet eens kunnen worden over de middelen 
"om de crediteuren ende leveraers te contenteren", en hun oplossing om door 
de verkoop van vrijstellingen de financiële toestand aan te zuiveren heeft hij 
niet kunnen aanvaarden: derhalve biedt hij zijn ontslag aan. Achter de nuchtere 
termen opgetekend in het request kunnen wij een ernstige gewetens- en ver
trouwenscrisis vermoeden, die tot die consequente beslissing heeft geleid. Het 

n Dit blijkt uit een ander request van de Kolveniersgilde, dd. 8 juli 1632 (S.A.A., Pk., Nr. 732, 
f • 25 r• en v•). 
24 "Item verteert mette erffscheiders doen wij accordeerden met Sebastiaen vanden Bossche schalie
decker nopens het decken ende metsen, present Buysen en Kint [dekens} 5 guld. 10 st." (S.A.A., 
G. en A. , Nr. 4666, f • 60). 
25 S.A.A., G. en A., Nr. 4666, f" 68. 
26 Zie noot 23. 
2 7 De apostille, inhoudend dit besluit, is 31 juli gedateerd. Het besluit berust op een rapport 
uitgebracht door Jan Brant, schepen, en Filips van Valckenisse, stadssecretaris. 
28 S.A.A., G. en A., Nr. 4666, f'' 56 r•. 
29 S.A.A., G. en A., Nr. 4661, los stuk, gedateerd 18 januari 1633. 
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College aanvaardde het aangeboden ontslag. In de plaats van Nikolaas Rockox 
werd, op voorstel van de Kolveniersgilde, een andere vooraanstaande, maar 
jongere figuur, Jonker Hendrik van Halmale, tot hoofdman aangesteld 30

• Blijk· 
baar had die geen bezwaren tegen het opnemen van "wepelaers", want in het 
jaar v~n zijn aanstelling werden er niet minder dan tien in de gilde opgeno
men! 31

• 

Alleszins was het gebouw op het ogenblik dat Rockox ontslag nam, in ruw
bouw klaar gekomen en onderdak. De verdere afwerking zou nog enkele jaren 
in beslag nemen. De rekeningen van de jaren 1633-35 vermelden nog tal van 
uitgaven die met de constructie verband houden, maar ze hebben vooral betrek
king op de afwerking van het interieur, o.a. het timmerwerk, het plaatsen 
van glas, schilder- en andere verfraaiingswerken. Weliswaar komen ook nog 
wel posten voor, aangaande leveringen van kalk en steen, maar dit kunnen 
ook achterstallige betalingen zijn geweest. Trouwens ook nog na 1635 komen 
af en toe posten voor betreffende het gebouw. Vermeldenswaard is het feit dat 
in 163 7 het stadsbestuur het zijne bijdroeg tot de verfraaiing van het nieuwe 
gebouw. In de stadsrekeningen van het jaar 163 7 werd inderdaad opgetekend: 
Jean de Labaer, L. 180 voor dry geschilderde gelasen voor de colveniers gulden 
hoff by hem gemaect ende by de stadt hun gegeven (Requeste-apostille 18 Juni 
1636) 32

• Hieruit kunnen wij afleiden dat het conflict tussen het stadsbestuur 
en de Kolveniersgilde intussen was bijgelegd. 
In de rubriek uitgaven over de periode Kerstmis 1631 - Kerstmis 1632 komen 
twee op mekaar volgende betalingsposten voor, die onze bijzondere aandacht 
opetsen: 

Item betaelt aen Corne!iJ vanden Eynde, metser, Vtmt maecken van een patroon 
ende ordonnantie 11ant maecken van het huys inden hoff, present den deken 
Huybrechts, ouderman Papenbraeek ende andere ........................ XXIliJ gul. 

Item alsdan int accorderen met Van den Eynde betaelt voort gelach ...... 10 st 3 3
• 

Dient derhalve Cornelis vanden Eynde als de ontwerper van het gebouw in 
het Kolveniershof te worden beschouwd? Het vrij geringe bedrag dat hij ont
ving - 24 gulden - maakt dit op het eerste gezicht wei'nig waarschijnlijk. 
Moet misschien eerder gedacht worden aan een grondplan dat hij als "erfschei
der" zou gemaakt hebben van het pand waarop het nieuwe gebouw werd op
getrokken? Maar, daartegenover dient alleszi'ns onderstreept dat hij werd 
betaald voor "een patroon ende ordonnantie van't maeken van het huys in den 

30 S.A.A., G. en A., Nr. 4661, los stuk, gedateerd 21 januari 1633. 
3 l S.A.A., G. en A., Nr. 4666, f" 80 v" e.v. 
3 2 F. Prims, Letterkundigen, Geleerden en KUilStenaars in de Rekeningen der Stad Antwerpen, 
1576-1650, in Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde, Verslagen en Mede
delingen, maart 1931, p. 200, Nr. 229. 
33 S.A.A., G. en A., Nr. 4666, f" 53 v". 
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hoff", - termen die toch méér inhouden dan het maken van een grondplan. 
Overigens wordt in de rekeningen geen gewag gemaakt van een ontwerp dat 
door iemand anders zou geleverd zijn. Hoe gering de som dan ook was waar
mede Cornelis vanden Eyndes prestatie werd vergoed, toch lijkt het uiteindelijk 
niet uitgesloten dat hij de ontwerper is geweest van het nieuwe gebouw. 
Of hij ook de leiding van de bouwwerken had, kan niet uit de rekeningen 
worden afgeleid, en lijkt weinig waarschijnlijk. Overigens konden wij niet 
vaststellen wie dan wel die leidiJng waarnam. Alleszins dient genoteerd dat 
niet Cornelis vanden Eynde, maar wel de steenhouwer Passchier Le Fer tijdens 
de ganse duur van de bouwwerken geregeld belangrijke sommen uitbetaald 
kreeg, die hoger opliepen dan die welke anderen voor hun leveringen en pres
taties ontvingen 34

• Dient nu hieruit afgeleid dat hij een belangrijke rol speelde 
bij de vormgeving van het nieuwe gebouw of bij de leiding van de bouwwerken? 
Die mogelijkheid dient zeker !niet uitgesloten. Maar, aangezien in de rekenin
gen geen afzonderlijke posten voorkomen voor de levering van de ongetwijfeld 
grote partijen blauwe steen die in het gebouw werden verwerkt, kunnen de grote 
bedragen die Le Fer ontving ook betrekking hebben zowel op de levering als 
de bewerking van deze materialen. 

Cornelis vanden Eynde wordt verder in de rekeningen .nog enkele keren ver
meld. De eerste betaling die op hem betrekking heeft, werd als volgt opge
tekend: 

Item den 5 Augustus 1632 verteert doemen de schouschenckels opde groote 
camer staende inden hoff rechte, present deken Kint, Buysen ende den erffschey-
der Vanden Eynde . .. .. . .... . ... .. . . . ..... .. . . .. . . . ... ....... .. ... .. .. . .... .. . .. . 8 gul. 35

• 

Met "schouschenckel" worden waarschijnlijk de stenen wangen van de schoor
steen bedoeld. 

In de rekeningen betreffende de periode Kerstmis 1632 en Kerstmis 1633, 
komt hij nogmaals voor in verband met een levering voor dezelfde schouw: 

Item betaelt aen Cornelis vanden Eynde op rekeninghe over de coop van de 
merbete pilleren staende in de camere in den hoff in de schouwe 

. . I f H p. qutttanCte .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . c gu . . 

Een jaar later gaat het nogmaals over deze kolommen voor de schoorsteen: 

Item den 17 oktober [ 1634] betaelt aen Vanden Eynde voor de merbere 
pilleere schouwe inden hoff 
p. quittancie ........... . .... . .... . .. .. . .... . . ... . .. .. .... .. ... ... ............. . . . . LX gul. 

34 S.A.A., G. en A., Nr. 4666, f • 51 (waar omstreeks de tijd waarop de werken een aanvang namen, 
1.300 gulden op zijn naam werden ingeschreven : "op syne rekeninghe volgens de contracte"; f• 64 
(600 gulden); f• 78 v• (100 gulden); f• 86 v• ("per reste": 107 gulden 10 stuivers) . 
35 S.A.A., G. en A., Nr. 4666, f• 62 . 
aa S.A.A., G. en A., Nr. 4666, f • 68. 
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Item betaelt ouer de oncosten van de proceSJe daer oppe geresen te gen Vanden 
Eynde .... ..... ........... . ... ... ... ...... ..... ... . .... .......... ...... ..... ... ... XII gul. 3 7

• 

Dank z.ij de vlijtige opzoekingen van Adolf Jansen en wij,len Charles van 
Herck beschikken wij over de essentiële gegevens, die als uitgangspunt kunnen 
dienen voor de verdere studie van Cornelis van den Eynde, die voor de bouw
kunst te Antwerpen in de zeventiende eeuw niet zonder betekenis is geweest 38

• 

Hij werd in 1586 geboren en overleed te A'lltwerpen op 18 december 1664. Hij 
was de broer van Jan I (1592 ( ?)-1636), die tot dusver uitsluitend als leveran
cier van bouwmaterialen bekend is 39

, en van de zeer verdienstelijke vroeg
barokke beeldhouwer Huibrecht van den Eynde (1594-1661). Hij maakte deel 
uit van een geslacht dat heel wat kunstenaars opleverde. Op 28 augustus 1616 
trad hij iJn het huwelijk met Magdalena van Eyck, die op 21 maart 1632, op 
nauwelijks drieëndertigjarige leeftijd overleed. Het echtpaar werd met acht 
kinderen gezegend, waarvan twee zonen :een eervolle plaats innemen in de 
Antwerpse kunstgeschiedenis. Het zijn: Jan IJ (1586-1664), die als bouw
meester-aannemer i:n het voetspoor liep van zijn vader en vooral als architect 
van de mooie abdijkerk van Averbode naam verwierf 40

; en Sebastiaan van den 
Eynde (1624-1704) , die tot de beste beeldhouwers dient gerekend die in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw in de Scheldestad werkzaam waren 41

• 

In sommige tot dusver betreffende Cor1nelis van den Eynde bekende docu
menten, wordt hij vermeld als "gesworen erfscheider". In die functie bracht 
hij samen met zijn collega Jacques Fourmanoir een verslag uit over de bouw
valligheid van de Sint-Joriskerk 4 2

• In een ander archiefstuk wordt hij als 
"steenhouwer" vermeld •s, en in het hoger geciteerde rekenilngenboek van de 
Kolveniersgilde als "metser" 44

• In een document van 1641 voert hij de titel 
van "deken van de metsers ende steenhouwers ambacht tot Antwerpen" 45

• 

Tot dusver was bekend dat Cornelis van den Eynde in 1628 werd belast met 
het bouwen van de Onze-Lieve-Vrouwkapel van de Sint-Jacabskerk 46

• In 1634-
35 was hij betrokken bij de verwezenlijking van een triomfboog, naar een 
ontwerp van Rubens, opgetrokken op de hoek van de Huidevet:tersstraat, de 

37 S.A.A., G. en A., Nr. 4666, f• 78 . 
38 A. Jansen en Ch. Van Herck, De V an den Eynde's, Antwerpsche Bouwmeesters en Beeldhouwers 
uit de XVIIe eeuw, Jaarboek Koninklijke 0Jtdheidkundige Kring van A ntwerpen, XX-XXI, 1944-
1948, pp. 16·30, 35·37. 
39 Deze leverde ook kalk en steen bij het optrekken van het gebouw, maar hij was niet de enige 
leverancier van deze soorten materialen. (S.A.A., G. en A., Nr. 4666, f• 63 v", 78 r", 91 v") . 
40 J.H. Plantenga, L' Architecture religieuse dans 1' ancien Duché du Brabant depuis ie règne des 
Archiducs jusqu' au Gouvernement afltrichien ( 1598·1713) , 's Gravenhage, 1926, pp. 229·3 7. Zie 
ook p. X, waar deze auteur de abdijkerk van Averbode rekent "parmi les plus belles qu'ait inspirées 
Ie style "baroque" dans !'Ou est de I'Europe" . 
4 1 A. Jansen en Ch. Van Herck, o.c., pp. 70-9. 
4 2 A. Jansen en Ch. Van Herck, o.c., p. 35. 
43 A. Jansen en Ch . Van Herck, o. c., p. 37. 
4 4 Zie hoger p. 193. 
45 A. Jansen en Ch. Van Herck, o.c., p. 37. 
46 A. Jansen en Ch. Van Herck, o.c., p. 35. 
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zogenaamde "Philippus-boog", die met schilderingen van de hand van Jacob 
Jordaens en Cornelis de Vos, eveneens ,naar schetsen van Rubens uitgevoerd, 
werd opgeluisterd 47

• Belangrijker nog is het feit dat hij, samen met zijn broers 
Jan I en Huibrecht, werkzaam was aan de vergroting van het Maagdenhuis 
(1634-1636t8

• Of hij voor dit gebouw als ontwerper optrad, kon uit de tot 
dusver gepubliceerde gegevens niet worden uitgemaakt. Nu uit de hoger ver
melde rekeningen is gebleken dat hij "een patroon ende ordonnantie vant 
maecken van het huys inden hoff" van de Kolveniers ontwierp, zou een nieuw 
archivalisch onderzoek met betrekking tot het Maagdenhuis in dit opzicht alles
zins nuttig kunnen zijn. 

Ongetwijfeld zou bij een verder onderzoek nog menig interessant detail in 
verband met de .ontstaansgeschiedenis van het gebouw in het Kolveniershof 
aan het licht kuO!Ilen komen 49

• Zulks meer bepaaldelijk wat de betwisting met 
het Stadsbestuur betreft, en de financiële gevolgen van de oprichting van dit 
"costelyck werck". Voor wie zich voor de geschiedenis van de architectuur 
interesseert, moge het volstaan vooreerst te hebben kunnen vaststellen wie er 
de vermoedelijke ontwerper van was: Cornelis van den Eynde. De hoger 
vermelde archiefvondst betekent een aanvulling tot de schaarse gegevens 
betreffende zijn activiteit die tot dusver werdoo gepubliceerd. 

Ten tweede, kon de onzekerheid die tot dusver over de datering van het 
gebouw bestond, worden opgeheven: het staat nu vast dat het grotendeels in 
1631-1633 werd opgetrokken, .en dat ook nog in de volgende jaren, tot ca. 
163 7, tijd en geld werden besteed aan de afwerking en de verfraaiing ervan. 
Hieruit kan worden afgeleid, dat de beroemde buurman van de Kolveniers, 
Peter-Paul Rubens (1577-1640), die jaren tevoren- in 1611 -van de gilde 
de opdracht verkreeg tot het schilderen van De Kmisafneming voor haar 
altaar in de O.L. Vrouwekathedraal, vanuit zijn tuin de vorderingen van de 
bouwwerken in de Kolveniershof heeft kunnen volgen. Het in 1610 door 
hem aangekochte pand aan de Wapperstraat, waarop hij zijn woonhuis en 
atelier - het Rubenshuis - had opgetrokken, paa:lde inderdaad "oostwaerts 
aenden muer van de gulden van de Coloveniers hove" 50

• Blijkens een overeen
komst die llij met de gilde afsloot op 25 juli 1615 werd toen een nieuwe 
scheidsmuur gemetst, die thans nog bestaat 51

• Omstreeks die tijd moet hij met 
vrouw en kinderen zijn :intrek in zijn huis hebben genomen. 

47 A. Jansen en Ch. Van Herck, o.c., pp. 35·6; J.-R. Martin, The D ecaration of the Pampa lntroitus 
Ferdinandi, Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, XVI. Brussel, 1972, pp. 28, 66. 
48 A. Jansen en Ch. Van Herck, o.c., p. 37 . 
49 Enkele posten betreffende de afwerking van het gebouw zijn niet zonder belang. Zo werden in 
1635 7 koperen bollen op de dakvensters geplaatst; 11 vlammen en 7 koperen bollen verguld, en 
werd een uitgave genoteerd voor het schilderen van vier wapenschilden "om op de gevel te plekken" 
(S.A.A., G . en A. , Nr. 4666, f 0 86 v0

). 

so A.J.J. Delen, H et HuiJ van Pieter Pauu·el Rubens. Wat het was, wat het werd en u·at het worde11 
kan, Brussel, 1933, p. 23. 
5 1 "Op 25 julij 1615 geaccordeert met Franchoys de Craeyer over het opmaecken vanden muer 
tegens den hof van P.P. Rubens" (Betalingspost uit de rekeningen van de Kolveniersgilde, gepubli-
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In de jaren 1631-1632 kon hij, zonder op een ladder te gaan staan, na enige 
tijd de bogen van de galerie op de begane grond en daarna de verdieping 
geleidelijk zien oprijzen 52

• Wij kunnen aannemen dat zijn goede vriend Nice
laas Rockox hem wel zal hebben verteld tot welke betwistingen de nieuwe 
constructie aanleiding had gegeven, en hoe hij zich uiteindelijk verplicht zag 
zijn ontslag als hoofdman van de gilde aan te bieden. 

SuMMARY 

THE DISCOVERY OF THE "KOLVENIERSHOF" IN ANTWERP 
AND THE DATE OF THIS BUILDING 

In 1942, quite unexpectedly, the discovery was made of the building which the Antwerp 
guild of the "Kolveniers" (Harquebusiers) had erected in the garden they used for target
practice. As this building was completely covered up by other constructions, dating from 
the nineteenth century, nobody knew anymore that it was still in existence. After the 
additional parts had been pulled down, it reappeared, mainly in its original shape, but 
unfortunately, severely damaged. However, original elements survived sufficiently to 
justify a restoration. This will be undertaken very soon . After !Completion the building 
will become part of the premises of the Rubenianum, the documentation centre for the 
study of Rubens and the arts of his age. 

Concerning the date of the rediscovered building, up to now two different opinions 
have been advanced, one dating it about 1650, the other assigning it to the eighteenth 
century. From entries in the register of accounts and from other documents related to 
the guild, preserved at the Antwerp City Record Office (Stadsarchief) , the author of the 
present artiele proves that the construction was build mainly between July 1631 and the 
beginning of the winter 1632/33 . Further entries show that the completion of the 
interiors and some decaration work lasted till about 163 7. lt is true however that s:0me 
small ornaments have been added in 1742. This explains why the house has been 
sometimes erroneously considered as an eighteenth century building. 

From the archives we also learn that this construction has given rise to a discussion 
between the Guild and the Board of Burgomaster and Aldermen, the latter consiclering 

ceerd door P. Génard, P.P. Rubens, Aanteekeningetl Ot'er den grooten Meester en zijne Bloedver· 
wanten, Antwerpen, 1877, p. 447, noot 2) . Daar in de schepenakt betreffende de aankoop van het 
pand door Rubens, gepubliceerd door A.J.J. Delen (zie noot 50) , wordt vermeld dat dit eigendom 
paalde "achter oostwaerts aenden muer vande gulden van de coloveniers hove", dient onder " op· 
maecken" het herstellen van de bestaande muur te worden begrepen. 
52 In een lijst die de dekens op 22 september 1633 overmaken aan Jan de Besart, buitenburge· 
meester, blijkt dat onder de "wepelaers" voorkomt, in de categorie "Mannen in officie synde daer 
de gulde geen dienstaff en heeft : . .. Jr. Pedro Pauwels Rubbens" (S.A.A., G . en A. , Nr. 4661 , 
Losse stukken, los stuk gedateerd 22 september 1633 ) . Een verder onderzoek moet nog uitmaken 
wanneer hij in de gilde werd opgenomen. Opgemerkt dient hierbij dat Rubens reeds als hofschilder 
vrijgesteld was van de burgerwacht en andere verpl ichtingen . 
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the building too expensive. As a consequence of this dispute Nicolas Rockox, the 
well-known friend and patron of Rubens, resigned as "hooftman" ( dean of honour) 
of the "Kolveniersgilde", a function he was in charge of for more than thirty years. 

An entry in the book of accounts mentions that Cornelis vanden Eynde, mason, re
ceived 24 guilders for "a model and the ordonnance of the new house in the garden". 
At first view this amount seems too small to be a payment for architectmal design. 
But, as there are no other payments recorded, concerning projects and designs, the 
possibility must be left open that indeed Cornelis vanden Eynde was responsible for 
the architectmal conception of the building. 

However, the discovery of the entry concerned, and a few other ones, constitutes a 
new addition to the biography of this Antwerp mason, whose name was up to now 
connected with only two constructions. 

The "Kolveniershof" is located next to the garden of Rubens's house. As we know 
at present that the building was raised mainly in 1631-1632/33, we can assume that 
the great master could have foliowed the raising of it, while he was walking in his garden. 



R.A.C. van Driessche 

BIJDRAGE TOT DE STUDIE VAN DE PROFANE ARCHITECTUUR 
IN HET LAND VAN WAAS 

1. KLOOSTERS 

Gedurende de middeleeuwen hebben hallen, belforten, raadhuizen en begijn
hoven in Europa de roem bezongen van onze Lage Landen. Tot op heden 
behoren zij tot het voornaamste van wat wij nog bezitten aan profane bouw
kunst uit die tijd. 

De menigvuldige rij van geestelijke instellingen die eertijds in het Land van 
Waas bestonden begint in 1019 met het eenobiurn te Waasmunster dat in 
1136 gevolgd wordt door de abdij van Salegem te Vrasene. Hoewel er pas in 
1172 te Coesfotde sprake is van een soort klooster bestond daar reeds een 
kapel in 1160 die waarschijnlijk gesticht werd door de H. Gerwinus, abt van 
Oudenburg (1095) , toen die zich later in de eenzaamheid van de bossen van 
St.-Gillis kwam vestigen. 

Na de godsdiensttwisten van de 16de eeuw werd de abdij van Boudelo, 
waarvan de oorsprong opklimt tot 1189, van Sinaai naar Gent overgebracht. 
Te Lakeren-Oudenbos werd in 1215 een Cisterciënzerinnen-klooster opgericht 
door Margareta en Odo Vutenhove. Dit Nonnenbos gaf in 1227 ontstaan 
aan de Bijloke abdij te Gent en werd in 1247 overgebracht naar Heusden. 
De vrouwenabdij van Rozenberg te Waasmunster verving in 1226 het hoger 
genoemd cenobium. 

Altijd is Temse goed bedeeld geweest met geestelijke en caritatieve inrich
tingen. Zo, het hospitaal (1331), het klooster van de Dominikanessen (1507) , 
het begijnhof (1563) . Ook te Stekene bestond er in 1296 reeds een hospitaal. 
Beveren dat in het Land van Waas altijd een bevoorrechte plaats heeft bekleed, 
telde onder zijn geestelijke stichten het gasthuis van 1443 en het in 1461 
opgericht beroemd klooster van de Wilhelmieten. Na heel wat perikelen 
vestigden de remletten zich in 1690 definitief te St.-Niklaas. Verder had men 
in de 17de eeuw te Rupelmonde het klooster van de Zwarte Zusters (1666) 
die in 1699 te Kruibeke het huis "Ten Wijngaarde" openden. In de 18de eeuw 
groeiden al deze inrichtingen nog aan met het hospitaal, het wezenhuis en 
het oudliedengesticht te St.-Niklaas, het klooster van de Zwarte Zusters te 
Beveren en het godshuis te Lokeren. Tijdens de vorige eeuw werden in bijna 
al onze andere gemeenten hospitalen ingericht. 

Na de furie van de beeldenstormen in de 16de eeuw en de verwoestingen 
in de 18de eeuw aangericht door de Sansculotten bleef in het Land van Waas 
van de kloosterarchitectuur alleen de kloostergang van het gewezen reeolietten
klooster te Sint-Niklaas gespaard. 
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1. Rttpelmonde, kasteel, toren der verdedigingswerken. 

2. KASTELEN 

Als verdedigingsgordel aan de stroom werden reeds in de 12de eeuw aan 
de Scheldeboorden vele burchten gebouwd waarvan die te Rupelmonde het 
meest befaamd voorbeeld is geweest. Wij zijn er tamelijk goed over ingelicht 
o.m. door een gravure uit het werk Flandrict Illustrata (1641) van Sanderus. 
Dit massaal bouwwerk, voorzien van 17 torens was vanaf de oever bereikbaar 
langs een houten brug. Van dit eertijds machtig slot is alleen maar een toren
ruïne gespaard gebleven (Afb. 1) waarvan de onderbouw uit 1382 schijnt te 
stammen. Samen met 's Gravensteen te Gent moet deze indrukwekkende 
sterkte behoord hebben tot de meest vooraanstaande specimena van onze 
feodale architectuur. 

In de buurt verheft zich te Bazel het kasteel van Wissekerke. Begonnen circa 
1238 door Raas van Basele werd het in 1583 door de troepen van Marnix 
van Sint-Aldegonde afgestookt. Servaas van Steelandt liet de verwoeste linker
vleugel opnieuw bouwen. Hoger opgetrokken kreeg hij ruimer vensters terwijl 
de kantelen werden weggelaten. In de trant van de tijd werd het zadeldak 
verrijkt met kleine kapelvensters zodat dit gedeelte van het kasteel gelijkt op 
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2. Bazel, Wissekerke, zuidoo~t. 

het gesloopte "Leugenhage" zoals dit in 15 79 gebouwd werd door Edward 
Ximenes van Arragon. Ook de slot- en de wachttoren buiten de waHen werden 
toen omgebouwd. Een afbeelding van deze in 1590 uitgevoerde werken komt 
eveneens voor in het reeds geciteerd werk van Anu01nius Sanderus. Volgens de 
documentatie bewaard in het Rijksarchief te Gent bracht de Antwerpse architect 
Verly in 1803 een advies uit tot verbouwing van de oude burcht. De uitvoering 
van het plan Verly moet dus liggen tussen zijn advies en de publicatie van Goet
gebuer in 1827 van zijn werk "Choix des Monuments et Edifices et Maisons 
les plus remarquables du royaume des Pays-Bas" (Afb. 2). Gekantee'lde wallen 
met aan de ingang twee prachtige woontorens omgeven een gedeelte van het 
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3. Beveren, Kortewalle. 

uitgestrekte park. De romantiek vierde over het Europa van die dagen hoogtij, 
zodat de geest van Wa~ter Scott en Victor Hugo aan de in operastijl uitgevoerde 
verbouwingswerken niet vreemd is gebieven. Men zou zich bij ons moeilijk een 
oord kunnen indenken, dat meer tot de fantasie spreekt dan dit heerlijk ve11blijf 
van het aloud geslacht van de burggraven Vilaio Xliii. 

Dezelfde sfeer treft men ook enigszins aan in het door Schadde, architect 
van Antwerpens beursgebouw, in 1878-79 verbouwd en door drie torens 
omgeven kasteel van Kruibeke waarvan de oudste gedeelten teruggaan tot de 
'16de eeuw. 

Het kasteel "Arcke" te Temse, voorzien van vele torens, verdween in 1782. 
Gedeelten van de funderingen zouden nog bewaard zijn in de vijver. Aan de 
weg naar Tielrode lag het circa 1808 afgebroken kasteel van Cauwenburg. 

Steeds is Beveren rijk bedeeld geweest met kastelen en buitenverblijven. 
Het in zandsteen opgetrokken ,,KortewaMe" (Afb. 3) is een overwegend 
renaissance gebouw. Heden fungeert het als gemeentelijk kultureel centrum. 
Van de roemruchtige herenburcht van Beveren bleef bovengronds niets over 
tenzij de zgn. "Singelberg". Op deze acht meter hoge motte werden in 1974 
door de Nationale Dienst voor opgravingen enkele proefsleuven uitgevoerd 
naar het voortbestaan van de kelders en de grondvesten van dit eertijds machtig 
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4. Beve,-en, ter Saksen . 

slot. Gedurende deze eerste opgravingscampagne werden de twee meter dikke 
grondvesten van een buitenmuur blootgelegd gemetseld in Doornikse steen 
alsmede de fundamenten van een gebouw eveneens uitgevoerd in hetzelfde 
materiaal. 

Terecht gaat St.-Niklaas fier op "W a:lburg" dat in 1550 de plaats innam van 
een oudere burcht. Liggend in een grote vijver voorzien van hoge trapgevels, 
onderging dit bakstenen kasteel gedurende zijn bestaan veel ombouwingen. 
Een van de hoeken wordt gedomineerd door een logge vierkante toren; de 
vleugel die uitgeeft op het oude gedeelte van het park kwam in de 19de eeuw 
tot stand. 

Zombeke heeft zijn kasteel uit de 16de-17de eeuw bewaard. Twee verdiepin
gen hoge vleugels, bekapt met zadeldaken, flankeren de vierkante midden
toren. Van het hof Sanders te St.-Gillis zijn alleen de trapgevel aan de straat
zijde en de achtkantige toren zestiende-eeuws. Aan de rechterkant werd de 
lange gevel gesloopt en vrij recent vervangen en met een halve meter ver
hoogd. Hier kontrasteren de typische speklagen prachtig met de bakstenen 
muren en maken van dit zgn. kasteel "de Voulogé" als raadhuis een uitstekend 
voorbeeld van eigentijdse profane architectuur. 

Waren en zijn verder nog interessant: het kasteel van Paddeschoot te Sint
Niklaas ; de burchten te Eksaarde, Wulfsdonk te Moerbeke, Pontrave te Waas-
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munster, Appelvoorde te Tielrode, Voorhaute te Kemzeke; het hof te Voorde 
te St.-Pauwels en het hof "Ter Saksen" (Afb. 4) te Beveren (1770). De heren
burcht te Temse ruimde in 1783 de plaats voor een twee verdiepingen hoog, 
wit bepleisterd gebouw, dat op zijn beurt, in 1966, werd afgebroken. 

Geen enkel van de hoger besproken kastelen kan evenwel wedijveren met 
deze van Duras of Waregem en nog veel minder met het verrukkelijk konink
lijk verblijf te Laken. Sporen van stadspoorten zijn ons in het Land van Waas 
onbekend. 

3. PAROCHIE- EN LANDHUIZEN 

Eertijds bezat de schepenbank zowel bestuurlijke als rechterlijke macht, die 
doorgaans uitgeoefend werd in de Lakenhalle of in een bijgebouw daarvan. 

Gemeentehallen met belfort midden in de gevel zijn in ons land eerder 
schaars. De kleine hallen waren trouwens gewone rechthoekige gebouwen. In 
Waasland hadden in 1306 - en misschien reeds vroeger - Bazel, Melseie, 
Vrasene, St.-Niklaas, Belsele, Sinaai, Kemzeke, Lokeren, Waasmunster, Elver
sele, Tielrode en Haasdonk hun eigen vierschaar. 

Aanvankelijk zetelde de raad te Bazel in de vierschaar en later in het 
schepenenhuis van de heren van Barsele en Wissekerke. Voorzien van een 
verdedigingstoren en van wa:l'len, speelde het in 1452 een rol in de slag om 
Bazel toen het als verschansing diende tegen de Franse troepen van Filips de 
Goede. Samen met het kasteel ging het bij de belegering van 1583 in de 
vlammen op en het werd in 1590 herbouwd. Zou hier niet mogen gedacht 
worden aan het "belfort" symbool van de gemeentelijke autonomie? 

Het parochiehuis van Haasdonk werd door de beeldenstormers in 1578 
afgestookt en later, hetzij grondig hersteld, hetzij opnieuwgebouwd. Daar het 
in 1926 in puin dreigde te vallen werd het gesloopt en herbouwd met afko
mend materiaaL Dit bakstenen gebouw met zandsteen lijstwerk voor deuren 
en ramen telt twee verdiepingen waarvan de onderste bekleed is met een 
dubbele bordestrap samenlopend op de pui. Sommige elementen, o.m. de kruis
vensters, zouden nog gotisch zijn. Men boude hierbij evenwel in het oog dat 
dit in de profane architectuur van de 13de eeuw veelvuldig gebruikt element 
tot in de 18de eeuw in zwang blijft. tJ)e korfboogdeur met engeprofileerde 
druiplijst, eigen aan de Brabantse laatgotiek, kan tot de bouw van na 1578 
behoren. Hoewel de schuinoplopende, met geveloren voorziene dwarsgevels 
verwant zijn aan deze van "De Zalm" (1533) te Mechelen, wijst de muur
vlechting van hun afhoording eerder naar de 18de eeuw; zij eindigen in een 
overhoeks geplaatst fiaal. Een dakkapel met identische top verheft zich in de 
as van de straatgevel. 

Te Sint-Niklaas was het "Landhuis" (Afb. 5) het belangrijkste profaan 
gebouw. Reeds in 1610 onderging het verbouwingen en in 1637 werd het met 
de collegekamer verruimd. In 1672 grepen opnieuw uitbreidingswerken plaats. 
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5. St.-Nik/aas, Landhuis. 

Wat er in 1875 nog van was overgebleven werd aangekocht door de letter
kundige kring, die er naar het ontwerp van de Gentenaar Bureau een poort
gebouw liet aan toevoegen in de trant van het geheel. Nu neemt het post
kantoor de plaats in van de gebouwen die eertijds de linkerkant van de college
kamer flankeerden. 

Boven de zandstenen sokkel heeft men een twee verdiepingen hoge baksteen
bouw waarvan de kruisvensters gescheiden worden door brede muurdammen. 
Cordonlijsten verdelen de muurwand in horizontale banen, systeem dat door
gevoerd wordt in de met ,S' vormige klauwstukken afgehoorde, drie registers 
hoge topgevel. In de as van de eerste geleding komt een rondbogig getopt 
venstertje voor, geflankeerd door rechthoekige vensters die bekroond zijn met 
een driehoekig fronton; oculi doorbreken de tweede en een rechthoekig blind
venster de derde geleding. Als bekroning is een segmentvormig fronton met 
bol aangewend. Zandstenen lijstwerk komt voor aan al de vensters. Het ont
breken van zuilen of pilasters, de rijke ornamentatie geconcentreerd op de 
geveltop zijn - gf'osso modo - karakteristiek voor het Antwerps en Mechels 
geveltype. Hoewel eenvoudiger van opzet sluit de topgevel van het "Land-
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6. St.-Nik/aas, Parochiehuis. 

huis" in zekere mate aan bij die van de "Vier Winden" uit de Gildenkamer
straat te Antwerpen. 

In de omgeving bevinden zich én het parochiehuis én de cipierage (Afb. 6) 
beide van de hand (1663-64) van Lucas Faydherbe. Het parochiehuis, nu 
stadsbibliotheek, bestaat uit een hoge zandstenen sokkel met dubbele bordes
trap en pui. De rondbogig getopte ingang met tweeledig bovenlicht wordt 
geflankeerd door hoge kruisramen, die - vijf in getal - ook bij de tweede 
verdieping aangewend zijn. In de as van de gevel staat een drie registers hoge 
dakkapel voorzien van een met hoekklauwen afgehoorde topgevel met in de 
middennis het beeld van de patroonheilige van de stad. Dergelijke topgevels 
treft men o.m. aan boven de ingangspoort van het kasteel ( -t-1630) te 
Moorsel bij Aalst, de hoofdingang van het vreemdelingen kwartier van de 
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7. Kemzeke, gemeentehuis. 

abdij Park te Heverlee, de vier topgevels van de Barbarakamer, nu beurs van 
Amsterdam, te Aalst. 

De wisseling van horizontale en vertikale elementen in het spel van de 
kruisvensters en dubbele waterlijsten vindt haar weerklank bij de woning van 
het slot Bossenstein te Broechem. Deze kontrastvolle bouwwijze werd in ons 
land ingeluid met de gevel van de door Cabergher ontworpen St.-Augustinus
kerk (16151) te Antwerpen. In zijn Bergen van Barmartigheid te Gent (1622), 
St.-Winaksbergen (1629) Kortrijk en Bergen bleef hij dit procédé getrouw. 
Evenals te Gent werd in het parochiehuis van St.-Niklaas gebruik gemaakt van 
zandstenen rechthoeken. Sommige elementen zijn 'trouwens ook verwant aan de 
geveltoppen van het hotel Prant van Hoorn (1650) te Mechelen dat eveneens 
zou ontworpen zijn door Faydherbe. De aanliggende ópierage is minder repre
sentatief dan het parochiehuis, zodat wij ze hier dan ook liever buiten beschou
wing laten. 

Sint-Gillis bezat reeds in 1576 een parochiehuis dat, afgebroken in 1741, het 
daaropvolgend jaar werd vervangen door het nu nog bestaande "Oud Gemeen
tehuis" dat ontworpen werd doo,r Johannes Manderscheidt Hoewel het geheel 
klassiek aandoet laat het zandstenen basement met zijn tweelichtvensters nog 
denken aan de renaissance. Zijn strakke bepleisterde gevel steekt sober af op 
het straalsgewijs verdeeld bovenlicht van de ingang dat afgedekt is met een 
rijk geprofileerde spiegelvormige druiplijst in de zin van die van de pastorij-
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8 . Vrasene, gemeentehuis en toren . 

deur ( 1751) te Til donk. Aan weerskanten wordt hij geflankeerd door twee 
brede segmentboogvormig getoogde vensters voorzien van .Jobvormig gepro
fileerde neggen die specifiek zijn voor de periode 1740-77. 
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Bij het klassieke raadhuis van 1750 te Kemzeke (Afb. 7) is de middenpartij 
gevat onder een lichtjes op het hoofdgestel afgetekend stijf fronton. :Dit type 
gevelveld werd voor het eerst teruggebruikt door J.P. van Baurscheit in de 
straatgevel (1740) van het Lierse stadhuis. Het rasecht Vlaams vertikalisme 
ruimt nu definitief plaats voor het horizontalisme dat zo kenmerkend is voor 
de Franse architectuur uit de tweede helft van de 17de eeuw. Deze gevel 
sluit aan bij deze van "De Gulden Boog" en "De Korenbloem" (1745) op de 
grote markt te Diest. 

Het raadhuis van 1752 te Vrasene (Afb. 8) was een zeldzaam vrijstaand 
gebouwtje met dwarsgerichte straatgevel, op de hoeken afgezet met geblokte 
lisenen en voorzien van de traditionele hoge pui. Aan weerskanten van de 
ingang bevond zich een steekbogig afgedekt venster; sierlijke klauwstukken 
schragen het driehoekig gevelveld terwijl in de as van de eerste geleding van 
de top een vierlobbig venstertje voorkwam. Het fronton werd bekroond met 
een vlammende vaas. De zwierige acantuskrullen die het lijstwerk van deur en 
ramen omzoomden, de smijdige voluten, het ovaalvormig deurbovenlicht, 
waren zoveel getuigen van de doorbraak van de rococo in onze gewesten. Dit 
sierlijk brokje architectuur viel in 1965 ten offer aan de verkeersduivel. 

Evenals Vrasene en St.-Gillis liet Nieuwkerken in 1767 een nieuw raadhuis 
(Afb. 9) bouwen. Ontworpen door de Temsenaar Casteleyn mag het als proto
type doorgaan van onze gemeentehuizen uit die periode. Het gebruik van 
arduin verleent aan de straatgevel een uitzonderlijk monumentaal karakter. In 
de as van de gevel komt een smal risaiiet voor dat, door de kroonlijst heen, 
in de attiek overgaat, een oculus bezit en afgehoord is met een flink geprofi
leerde lijst met neerhangende klauwstukken. De ingang - in de as van de 
gevel - is geflankeerd door twee steekboogvormig afgedekte vensters. 
Dubbeltrap en pui voltooien het geheel. 

David 't Kindt voltrok in 1761 het stadhuis te Lokeren. Ontwerp en uit
voering (Afb. 10) zijn bijna analoog te noemen. In de as van de voorgevel 
heeft men een gefingeerd middenrisaliet met als basis een breed uitlopende 
dubbele bordestrap. Gekoppelde deuren met bovenlichten worden aan het 
balcon geschakeld door drie arduinen consoles. Het fronton, ondersteund door 
twee pilastervormige draagstukken eindigt in een schelpmotief met "C"-vor
mige acantuskrullen, waartussen het wapenschild prijkt van de stad. Twee 
niervormige oculi doorbreken de grillige vlakvulling van het tympaan. Alle 
muurdammen worden door fictieve horizontale voegen in rechthoekige blok
ken verdeeld, die de eentonigheid van de egale wit bepleisterde gevel door
breken, met als resultaat een slank, klassiek aandoend geheel. Op het 
mansarde-dak van de voorgevel prijken twee harmoniërende dakkapellen. 

Men vergelijkt het Lokerense stadhuis soms met het hotel van Oombergen 
(1745) in de Koningstraat te Gent, eveneens opgetrokken door 't Kindt en 
beter bekend als de Vlaamse Academie. Buiten de gebogen gevelfronton met 
inzwenkende aanzetten en het smeedijzeren astrolabium als topversiering zijn 
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10. Lokeren, stadhuis. 

er in beide gevels evenwel geen aanknopingspunten te bespeuren. Wat er ook 
van zij, het origineel gedeelte van de gevels, de aanbouwen van de 19de-
20ste eeuw uitgezonderd, beantwoordt volkomen aan de kenmerken van de 
rococo-architectuur. 

Wat de particuliere architectuur aangaat, waarvan de studie het bestek van 
deze bijdrage te ver zou overschrijden, willen wij toch de attentie vestigen op 
een huizenrij van 1772 met Gentse inslag op de gewezen Houtbriel te Sint
Nik/aas, waarvan de eenheidsbebouwing in de loop van de tijd fel heeft 
geleden. 

Op het gebied van de profane architectuur is het imitatief eclectisme van de 
19de eeuw in het Land van Waas vooral vertegenwoordigd door het neo
gotisch stadhuis (1876-78) te St.-Niklaas ontworpen door de Gentenaar P. 
van Kerckhove, en door het neorenaissance gemeentehuis van Temse (1906) 
door architect Nissens. Overwegend dat in de 19de eeuw de klemtoon niet ligt 
op de kunst maar wel op de experimentele wetenschappen, willen wij deze 
weinig bemoedigende periode op het gebied van de architectuur dan ook liever 
onverlet 'laten. 

Wat de profane architectuur betreft wordt onder de kastelen geen specifiek 
regiona-le stijl aangetroffen. Op Vrasene na, behoren al de gevels van de 
Wase gemeentehuizen tot het langgevelig type. Te Haasdonk en Sint-Niklaas 
zijn dakkapellen voorhanden. Een in het midden vooruitspringende kroonlijst 
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treft men aan te St.-Gillis, Stekene en Lokeren, terwijl deze te Nieuwkerken 
onderbroken is door een smalle attiek. 

Boven alle andere primeren de parochiehuizen van Sint-Niklaas en Lokeren. 
Dit is te verklaren door de persoonlijkheid van hun beroemde architecten: 
Faydherbe en 't Kindt. Wat constructie en versiering betreft is de gevel te 
Haasdonk een outsider en was deze te Vrasene een unicum van verfijnde 
barokelementen. 
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RÉSUMÉ 

L'ARCHITECTURE PROFANE AU PAYS DE WAAS 

Au Pays de Waas, seul Ie cloître de !'ancien couvent des pères récollets (1690) est resté 
intact. Des nombreux chateaux on signale e.a. la ruïnetour (1382) de Rupelmonde, 
Kortewalle - datant de la renaissance - et «Ter Saksen» (1770) à Beveren. Le cha
teau « Wissekerke » a Bazel a été adapté, au cours du 19e siècle, au goût du temps. 
L'ancienne maison scabinale de Bazel à joué un röle important au combat (1452) de 
Bazel. La façade de la résidence du Pays de Waas à St'-Nicolas correspond en quelque 
sorte aux façades de la même époque qu'on trouve 'à Anvers et à .Malines. Construit 
d'après Ie projet du célèbre Lucas Fayd'herbe la maison communale de St-Nicolas (1663-
64) s' attache grosso-modo au chateau de Moorse!, à la « Bourse d' Amsterdam » à Alost 
et à l'hötel Prant van Hoorn à Malines. 

Bati isolément la maison scabinale de Vracene (1752) était un édifice exceptionnel 
avec façade transversale donnant sur la rue. Le projet de l'hötel de ville de Lokeren 
(1761) est du au fondateur du rococo flamand, Ie gantois ' t Kindt, qui est également 
!'architecte de la «Vlaamse Academie» à Gand. 

Sauf V racene, toutes les maisons scabinaux du Pays de Waas appartiennent au type à 
façade allongé. Les façades du vieux 'Houtbriel' à St-Nicolas (1772) forment un en
semble à front unique. 

Pendant Ie 19e et Ie commencement du 20e siècle l'architecture au Pays de Waas -
comme partout en Europe d'ailleurs - est marquée par la tendance des neo-styles. 



E. Dhanens 

AANTEKENINGEN BETREFFENDE DE RESTAURATIE 
VAN DE KERK VAN SINT-MARTENS-LIERDE* 

De gemeente Sint-Martens-Lierde ligt in een zacht golvend landschap, op enige 
afstand ten zuiden van de weg Ninove-Ronse, in de driehoek Ophasselt
Nederbrakel-Geraardsbergen; dat wil zeggen in het tot voor kort nog para
di;jselijke Zuidvlaams gebied. 

Karthuizers hadden zich daar gevestigd in het begin van de 14de eeuw, met 
de steun van de plaatselijke heer Jan Gheylinx, en met de toelating van de 
graaf van Vlaanderen, Loclewijk van Nevers (22 oktober 1329) '. Het gebied 
was toen nog bebost. Derhalve werd hun klooster Sint-Maartens-Bossche 
genoemd. De kerk werd in 1723 herbouwd. Na de afschaffing van het klooster 
door Jozef II ( 1783), wevd zij parochiekerk. Enkele gebouwen van het klooster 
zijn eveneens bewaard. In mijn verslag dd. 8 juli 1966 zou ik de kerk karak
teriseren ruis volgt: "Het type van het gebouw is zeldzaam en merkwaardig. 
Het is een eenbeukige en tamelijk hoge •laat-barokkerk. Stucwerk en lambri
zeringen, uitrusting en bemeubeling, a;ltaren en beeldhouwwerk dagtekenen uit 
de 18de eeuw. Het geheel vormt een bekoorlijk, een harmonisch en homogeen 
ensemble." 

Reeds in 1864 was de kerk het voorwerp geweest van een onderzoek door 
de 'leden van het Provinciaal Comité voor Monwnenten. Een subcommissie 
bestaande uit de heren Raepsaet, Serrure en Siret had toen veertig kerken 
bezocht in het Land van Waas en in het Land van Aalst, waaronder die van 
Sint-Martens-Lierde. De verslaggever A. SIRET noteerde met voldoening: 
Depuis trois ans, Ie chiffre des églises visitées a donc été de deux cent-dix. 

Comme toujours, ces visites attentives et approfondies ont permis aux mem
bres de prendre note des monuments que leur caractère architectural recomman
de, soit en entier, soit en partie, à l' attention et à la sollicitude de la Commis
.rion royale des monuments. Dans les quarante-huit églrses examinées cette 
.;nnée, il y a lieu de relever de temps en temps des édifices auxquels peut 
s' appliquer l' observation qui précède, mais, il faut le dire, les vestiges de 
l' ancienne architecture dis paraissent avec une désolante rapidité ... Les objets 

\ *) Aan Prof. Dr. F. De Smidt, ter herinnering aan vijftien jaar collegiale samenwerking ~n de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 1960· 74. 
1 A. De Portemont, Re,·herches historique.r sur la vi/Ie de Grammont en Flandre, 2 vol., 11, Gent, 
1870, pp. 336·55; V. Gaublomme, De stichter van de kartuize te Si11t-Martens-Lierde, 1329·1783, 
Het Land van Aalst, I, 1949, pp. 16·20; Ibidem, pp. 43·9; Xavier De Ghellinck Vaernewyck, 
llistClire généalogique des Ghellinck 1269-1964, Tradition & Vie, Brussel, 1964, pp. 42, 64. 
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d'art remarqués par les membres des sous-comités sont encore assez nombreux. 
Toutefois ils diminuent sensiblement et nous réclamons avec urgence pour 
eux la sauvegarde de l'inventaire 2

• 

Een generatie later, in het decennium 1884-93, werd de kerk opgenomen 
door L. van Biesbraeek in de inventaris van de kerkelijke gebouwen van de 
provincie Oost-Vlaanderen 3

• 

De karakterisering van het gebouw, "style moderne de la fin du XVIIe 
siècle" (sic), en de geringe waardering van de uitrusting "sans intérêt", blijk
baar bedongen door de toen heersende geest van de neogotiek, waren noch
tans niet van aard om biezondere belangstelling op te wekken. De kerk werd 
dus niet opgenomen in de lijst van merkwaardige gebouwen van 1926 •; 
evenmin werd zij geklasseerd gedurende de eerste jaren na het uitvaardigen 
van de wet van 7 augustus 1931. Sindsdien werden de al te absolute normen 
in ,de klasseringspolitiek door een steeds ruimer ziende kunstgeschiedenis 
gerelativeerd. En men Za'l de rol van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiede
nis en Oudheidkunde van de Rijksuniversiteit van Gent, meer bepaald van 
Prof. Dr. Ir. Stan Leursen van zijn leerlingen, daarbij niet onderschatten. 

Overigens was in die tijd de beste bescherming voor een dorpskerk het zorg
zaam materieel onderhoud door het plaatselijk kerkbestuur, en de inertie van 
het landelijk leven. Het is pas in onze hedendaagse tijd van jachtige activiteit 
en van wispelturige veranderingsdrang dat het gevaar voor verminking 
imminent werd. 

Het begon in de jaren 1960 met de bedoeling om het interieur van de kerk 
aan te passen aan de nieuwe liturgie; aanpassing die uiteraard met opruiming 
zou beginnen. Men wilde de twee sietilijke rococo-zijaltaartjes afbreken. Zoals 
meer voorkomt in eenbeukige kerken, staan zij schuin opgesteld tegen de 
zijkanten; maar men vond dat zij het zicht belemmerden. Het argument was 
vlug gevonden: ditmaal moest "de eenheid van ruimte" het doen. Daarenboven 
wilde men de kommuniebank verwijderen; het verhoogde peil van het koor 
ca. 2 meter naar vóór uitbreiden om er een nieuw altaar te kunnen plaatsen; 
en een centrale verwarming aanleggen waarvan de stookinstaiHatie zou onder
gebracht worden in de sakristie. Deze is nochtans een voorname 18de-eeuwse 
overwelfde ruimte. 

Tegenover zulke wilde planning was slechts één middel: een wettelijke klas
sering volgens spoedprocedure. Het voorstel dd. 8 juli 1966 werd gunstig 
geadviseerd en de kerk werd geklasseerd bij Koninklijk Besluit vaP 11 sep-

2 Bulletin du comité provincial de la Flandre Orientale, I, 1884, p . 102. Men bedenke daarbij de 
geringe middelen waarover men toen beschikte, al was het maar inzake vervoer. 
3 Provinciaal archief, Kunstpatrimonium. 
4 Edifices Religieux, Civils Publies et Civils P,.ivés, Sites et Arbres c/assés par la Commission Royale 
des Monum ents et des Sites, Brussel, 1926. 
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1. De Kartuis van Sint-Maarlens Bos.rche, akwarel, midden 17de eeuw. Brussel, Konink
lijke Bibliotheek. 

temher 1968. Twee jaar en twee maanden was in die tijd een voortreffelijk 
resultaat. 

Intussen gingen de werken hun gang 5
• Voor de stookinstallatie werd tenslot

te geopteerd voor een nieuw bakstenen gebouwtje tegen de blinde noordgevel 
van de sakristie ; wat van twee ongelukkige oplossingen de minst schadelijke 
scheen te zijn. De vernieling van de zijaltaartjes kon voorkomen worden 
hoewel zij in het verwarmingsantwerp nogmaals in het gedrang waren 
gebracht: men wilde ze "opnemen en terugplaatsen" wat vanzelfsprekend de 
beoogde vernieling tot gevolg zou gehad hebben. Ook de oude delen van de 
kommuniebank werden behouden. Maar, hoewel was aangedrongen op het 
behoud van de wit-zwart marmeren vloer van het koor werd deze vervangen 
door granitotegels. Naar onlangs werd vernomen zijn de marmeren tegels 
in de vi'ltla van de dokter geplaatst! Het recupereren van historische bestand
delen uit onze monumenten is een reële plaag geworden. 

Een klassering wordt bijna automatisch gevolgd door een ontwerp tot 
restauratie. Maar de ondervinding heeft geleerd dat men ook in dat verband 
voor ongelukkige gevolgen kan staan. In mijn verslag dd. 8 juli 1966 had ik 
gesuggereerd: "Een bescheiden en oordeelkundige behandeling zou deze dorps
kerk in het glooiend Zuidvlaams landschap tot een schitterend ,kleinood kun
nen omtoveren. Onmatig ingrijpen daarentegen zou heel wat kunnen ver
knoeien." En in de gesprekken daaromtrent bracht ik het voorbeeld van de 
Wieskirche te pas. Maar het restauratie-ontwerp bleek ingrijpende werken, 
veranderingen en vernieuwingen te voorzien. 

5 Cfr. mijn verslag aan de Koninklijke Commissie voor Monum enten en Landschappen, dd . 26 
juni 1967. 
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2. De Kartuis van Sint-Maarlens Bossche, figuratief plan van het einde van de 18de eeuw. 
Brussel, Algemeen Rijksarchief, nr. 655 B. 

In juni 1970 werd ik belast met het onderzoek van de restauratiebundel 6
• 

Jaren geleden, circa 1948, had ik in het A.C.L. de tekeningen met akwarellen, 

o Cfr. mijn verslag aan de Koninkliike Commissie voor Monumelllen en Landschappen, dd. 26 
augustus 1970. 
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3. De kerk van Sint-Martens Lierde, foto circa 1930 (*). 

die bestemd waren geweest voor een derde, onuitgegeven deel van Sanderus' 
Flandria Illustrata 7 doen fotograferen omwille van hun uitzonderlijk belang 
i.v.m. de kunsttopografie. Een daarvan was de Carthusia in 't Land van Aalst 
vulgo Maarfens Bossche (Afb. 1) . Het gebouwencomplex, in zijn 17de-eeuwse 
toestand, is gezien in vogelvlucht, uit oostzuidoost: de kerk ten zuiden, op de 
gebruike'lijke wijze geoosterd en de kloostergebouwen daarbij aansluitend: 
ten noorden een kloosterpand en de gemeenschapsgebouwen; ten westen het 
grote plein met aan drie zijden de individuele hofjes. De kerk was een typische 
eenbeukige, langgestrekte gotische karthuizerkerk, zonder transept noch toren; 
de zeven traveeën waren door steunberen geritmeerd; het koor was driezijdig 
gesloten en op het zadeldak rees een spitse dakruiter. 

Bij de wederopbouw van 1723 werden de langsmuren van de kerk vermoe
delijk op de oude grondvesten opgetrokken .. Maar de kerk werd gedesoriën
teerd: de ingang in de oostgevel, het koor ten westen (Afb. 2); zulks wellicht 
omdat de weg ten oosten van het klooster een lokaal belang had gekregen met 

(*) Mijn oprechte dank aan Z .E.H. V. Gaublomme die afb. 2 en 3 ter beschikking heeft gesteld. 
7 Brussel, Koninklijke BiblioPheek. Cfr. G. Caullet, De gegraveerde onuitgegeven en verloren 
geraakte teekeningen van Sanderu1' Flandria Illustrata, Antwerpen, 1908, p . 34; onlangs uitgegeven 
als deel 4 van Verheerlijkt Vlaandre, Familia et Patria, Handzame, 1974, pl. 70 (124 v"-125). 
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het oog op andere, nieuw op te trekken gebouwen ten noordoosten. De 
aloude karthuizergeest had moeten wijken voor de eisen van de representatie. 

Deze eenvoudige historische reconstitutie van de kerk bleek van belang te 
zijn in verband met het restauratie-ontwerp. Inderdaad, in de zuidwestelijke 
muur van het koor (Afb. 4) bevond zi.ch een nagenoeg vertika-le barst van een 
paar meter hoog vanaf de plint tot onder de horizontale dorpellijst onder de 
vensters; barst die ongetwijfeld het gevolg was van een geringe zetting 8 van 
het nieuwe koor van 1723 ten opzichte van de oudere funderingen van de 
beuk 9

• Ook daaruit mocht afgeleid worden dat de langsmuren van de huidige 
kerk op de oude grondvesten werden opgetrokken; en dat het nieuwe koor zich 
tot buiten de voormalige westgevel uitstrekte. Een klein archeologisch onder
zoek zou volstaan om de juiste plaats van de oorspronkelijke westgevel en de 
fundering van het oude koor terug te vinden; en meteen de preciese omvang 
van de gotische kerk te kunnen vaststellen. 

Gelet op de aanwezigheid van deze barst, en onder voorwendsel van bouw
valligheid, werd in de restauratiebundel voorzien om grootscheepse verstevi
gingswerken ui.t te voeren aan de funderingen rondom de kerk, o.m. sleuven 
te graven, de muren te onderkappen, een massale betonversterking aan te 
brengen, e.d.m. 

Zu'lks was onverantwoord. De funderingen waren immers in goede staat. 
Dat was trouwens voldoende gebleken bij de aanleg van de centrale verwar
ming in 1967, zoals de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur ook nuch
ter opmerkte. 

De barst in de muur was een lokaal accident dat door de geschiedenis wordt 
verklaard; en zij kon plaatselijk worden hersteld of geneutraliseerd. Daaruit 
moge blijken hoe belangrijk het is de kunsthistorische ervaring ten dienste te 
ste~llen van de monumentenzorg en de oorzaak van een degradatie op te sporen 
om geen schadelijke en overbodige ingrepen op het monument te 'laten plegen. 

Aan de noordkant van de kerk, tegen de eerste twee traveeën, te rekenen van 
het oosten, had een vleugei met verdieping gestaan. Derhalve zijn deze eerste 
twee traveeën blind. Een aantal archeologische elemenlten in de buitenmu
ren waren, en zijn nog, de getuigen van de vroegere toestand, o.m. de aan
wezigheid van edel materiaal of baksteen, naar gelang het zichtbaar was of 
niet; de schuine moeten van het voormalig zadeldak; de slag van een deur die 
toegang verleende tot de kloostergang; verder een aantal getuigen van deze 

s Hoezeer de empirische kennis van de middeleeuwse meester·metselaars inzake het zettingsfeno
meen verloren was gegaan moge ook blijken uit het feit dat archt Louis Roelandt in 1825-44 de 
toren van de kerk van Ninove oprichtte, gedeeltelijk op de funderingen van het oude koor; met als 
gevolg dat de toren reeds vóór zijn voltooiing naar het oosten begon over te hellen en daarbij een 
deel van het koor heeft meegetrokken . Herstellingen werden uitgevoerd in 1846, 1854, 1868, 1928. 
De toren werd gestabiliseerd volgens de adviezen van Prof. Dr. F. De Smidt, dd. 16 juli 1963. 
9 Overigens was dit een zwakke plaats mede ingevolge de binnenwaartse aanwezigheid van een nis 
met liturgische piscina. Noteren wij terloops dat de plint van de zuidelijke langsmuur van Door
nikse kalksteen is; die van het koor van Ledische zandsteen. 
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kloostergang zelf langs de noordmuur van de kerk; sporen van de gewelven, 
waardoor ook verklaard wordt waarom de pilasters tussen de vensters niet tot 
beneden doorlopen; sporen van een spitsbogige arcade met ten minste vier 
zandstenen kraagstenen; verder twee dichtgemetselde toegangen naar de kerk. 

Dit zijn de getuigen van drie toestanden: de gotische, die van 1723 ingevol
ge de wederopbouw van de kerk, en die van na 1783 ingevolge de sloping 
van de kloostergebouwen. Men had in de bundel geen enkele van deze getuigen 
genoteerd of opgemeten. Wel integendeel, het restauratie-ontwerp voorzag een 
integrale vernieuwing van de noordmuur van de kerk, als copie van de zuid
muur. Daartoe wilde men twee vensteropeningen kappen in de eerste twee 
blinde traveeën; en verder het metselwerk uitbreken op een dikte van -+- 30 an 
om geheel het parement te vernieuwen en een hoge hardstenen plint te plaat
sen naar het voorbeeld van die aan de zuidkant. Men beweerde daarbij, ten 
onrechte, dat er ten noorden een plint zou geweest zijn, maar dat de stenen 
weggenomen waren geweest. Een geringe peiling in ·de grond bewees dat de 
fundering niet breed genoeg was om zulke steenlaag gedragen te hebben; 
en van indrukken van zulke stenen was geen spoor. Het was onverantwoord 
de noordgevel te wtlten vernieuwen naar het voorbeeld van de zui,dgevel, en 
aldus een vervalsing te plegen. Wel integendeel werd aangedrongen om de 
historische getuigen te behouden en te consolideren waar nodig. 

In de aangepaste bundel werd slechts schoorvoetend ingegaan op de aan
merkingen van de Koninklijke Commissie; er werd nog steeds voorzien om 
bij de 400 m2 muuroppervlakte uit te kappen om deze te vernieuwen. Mits 
reserves, en aandringen op conservatie 10 werd de bundel goedgekeurd. 

Tijdens mijn afwezigheid in september 1973 werd een werkvergadering ter 
plaatse belegd waar opnieuw gepoogd werd de door de Commissie afgekeurde 
werken - o.m. het openkappen van vensters en vernieuwen van de noordmuur 
- te doen aanvaarden. Ingevolge de aanwezigheid van de secretaris van de 
Koninklijke Commissie werd ik nadien met een bijkomende opdracht belast. 
Dank zij besprekingen ter plaatse met de vertegenwoordiger van de architekt 
en de werkleider van de aannemer werd de restauratie op een tamelijk bevredi
gende wijze voltooid; ofschoon in de hardstenen plint van de zuidgevel onnodig 
veel stenen werden vernieuwd. 

Blijft nog het probleem van het landschappelijk aspect van de kerk. Het is 
onbetwistbaar dat de kerk gekaleid of licht bepleisterd is geweest en zulks in 
een helder kleurenspel: okergeel yoor cie grotere vlakken, wit voor de pilas
ters 11

• Reeds van bij het begin ha'd ik daarop gewezen en de wens uitgedrukJt: 

10 Cfr. mijn verslag aan de Koninklijke Commissie 1' 001' Monumenten en Landschappen, dd, 22 
maart 1972. 
1 1 Volgens een schilderijtje uit het einde van de 18de eeuw, in de sakristie. 
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dit opnieuw te laten uitvoeren. Maar het is voorlopig onmogelijk gebleken 
dit standpunt ter plaatse ingang te doen vinden t.o.v. de algemene verafgoding 
van het blote materiaal. 

Deze bondige analyse van een relatief kleine restauratiegeschiedenis en van 
haar anteeendenten moge de moeilijkheden van de monumentenzorg in ons 
land belichten. 

Meermaals is gebleken dat de op conservatie gerichte interventies van de 
Koninklijke Commissie, vnl. van de kunsthistorici onder haar leden, en een 
nauwlettende controle op de restauraties, voor sommige betrokkenen hinderend 
ZlJn. 

De evolutie van de geestesgesteldheid is zorgwekkend. Men moet op twee 
fronten strijden, enerzijds tegen sloping door promotors en openbare werken, 
anderzijds tegen verminking en vervalsing door willekeurige restauraties 
en veranderingen. Thans wordt de wetenschappelijk-verantwoorde monumen
tenzorg zelf in vraag gesteld, als niet zo belangrijk. Het monument wordt meer 
om zijn scenografisch belang beschouwd, dan om zijn eigen eenmalige en on
vervangbare betekenis. 

Aan een reële en daadwerkelijke monumentenzorg ontbreekt het steeds meer. 

RÉSUMÉ 

NOTICES SUR LA RESTAURATION DE L'~GLISE DE SINT-MARTENS-LIERDE 

L'église paroissiale de Sint-Martens-Lierde est Ie témoin Ie plus important de la char
treuse de Sint-Maartens-Bossche, fondée en 1329 et supprimée en 1783. L'église actuelle 
fut construite en 1723 en remplacement de l'église gothique. Lors de cette reconstruc
tion l'église fut désorientée; mais il semble que les murs latéraux furent édifiés sur 
les anciennes fondations. L'aspect de la chartreuse au cours des temps peut être étudié 
à l'aide de plusieurs documents graphiques. Les bätiments communautaires joignant 
l'église du cöté nord furent démolis à l'exception de la sacristie. Mais dans la face nord 
de l'église se retrouvent plusieurs témoins de ces bätiments disparus. 

L'église est à une seule nef. L'architecture et sa décoration, les stucs, lambris, et Ie 
mobilier forment un ensemble homogène. 

Déjà au 19e siècle elle avait retenu I'attention des membres de la Commission royale 
des Monuments mais elle ne fut pas jugée digne d'être classée en 1884-93, ni en 1926, 
ni directement après la loi de 1931. Vers 1966 les plans d'adaptation à la nouvelle 
liturgie et de chauffage compromettaient plusieurs éléments historiques. C' est pourquoi 
nous avons demandé et obtenu Ie classement Iégal du monument. 

Cependant, Ie plan de restauration qui suivit aussitöt comprenait lui aussi plusieurs 
projets qui auraient défiguré l'authenticité historique du monument. Sous prétexte de 
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symétrie, on voulait reconstruire la face oord en copie de la face sud. De plus, à cause 
d'une petite fissure dans la maçonnerie du pan sud-ouest du chreur on condut à un état 
de caducité général et projetta des travaux excessifs de renforcement de toutes les 
fondations . 

Ayant été chargée par la Commission des Monuments d'examiner Ie projet, j'ai pu, 
à 1' ai de de ma reeons ti tution historique, prouver que la fissure était un accident local 
par suite d'un léger tasserneut du chreur de 1723 par rapport aux fondations plus ancien
nes, et argumenter la conservation des témoins archéologiques de la face nord. 



Anne-Marie De Bruyn 

JAN PETER VAN BAURSCHEIT DE JONGE 
EN HET STADHUIS VAN LIER 

Lange tijd heeft men de 18de-eeuwse bouwkunst in onze gewesten als minder
waardig aangezien. Dit enerzijds omdat bij ons, in vergelijking tot Duitsland 
en Frankrijk geen grote stijleenheid te bespeuren valt, anderzijds bij gebrek 
aan juiste gegevens. Door de bekendraking van de figuur van Jan Peter Van 
Baurscheit de Jonge dient men echter deze mening stilaan te herzien. Hij is 
immers het duidelijke bewijs dat ook bij ons in de 18de eeuw een merkwaar
dige architektuur bestond. Daarbij komt nog dat hij de Rococo"Glassicistische 
stijl in de Antwerpse omgeving en in Zeeuws-Vlaanderen een enigszins Frans 
gericht, maar sterk persoonlijk karakter heeft gegeven. 

Zoals bekend 1 heeft hij in zijn leertijd kontakt gehad met de bekende 
Franse architekt Daniel Marot die, nadat hij om geloofsovertuiging uit 
Frankrijk uitgeweken was, in Nederland een nieuw vaderland gevonden had. 
Door deze bouwmeester, met wie Van Baurscheit de Jonge o.a. samenwerkte 
aan het huis Adrienne Huguetan in Den Haag (1734), leerde hij de grote 
Franse stijl kennen. 

Jan Peter Van Baurscheit de Jonge was Antwerpenaar van geboorte maar 
Duitser van afkomst. Zijn vader Jan Peter Van Baurscheit de Oude, die 
evenals zijn zoon een belangrijk beeldhouwer-architekt was, werd geboren te 
Würmersdorff bij Bonn 2 en kwam in dienst van keurvorst Maximiliaan 
Emmanuel naar de Nederlanden, waar hij zich in 1691 te Antwerpen vestigde. 
Van beroep was Van Baurscheit de Oude schrijnwerker-beeldhouwer, en om 
bij te leren ging hij te Antwerpen in de leer bij Petrus Scheemakers. In 1695 
huwde hij met Catharina Baets 3 die hem drie kinderen schonk: Dymfna, 
Maria en Jan Peter. Na de geboorte van haar zoontje in 1699 bleef Catharina 
bedlegerig en overleed ten slotte in 1700. Jan Peter zelf had van bij de 
geboorte een zwakke gezondheid. In 1704 hertrouwde Van Baurscheit de Oude 
met Isabeila de Cooninck 3 die hem ook drie kinderen schonk: IsabeHa Clara, 
Franciscus en Petrus Carolus. 

1 M. Ozinga, Daniël Marot, de schepper van de Hollandse Louis XIV-stiil, Amsterdam, 1938. 
2 J. Van der Sanden, Oud Konsttoneel van Antwerpen, III, 1770, p. 280, bijgevoegd blaadje. 
3 Stamboom familie Van Baurscheit: 

Matthias Van Baurscheit x Gertrudis Balckx 
Jan Peter Van Baurscheit I 1668-1728 
x 1. Maria Catharina Baets : 

Dymfna Catharina 0 1696 
Maria Catharina 0 1697 
Jan Peter II 1699·1768 

x 2. Isabella de Coninck: 
Isabella Clara o 170 5 
Fransiscus Johannes 0 1707 
Petrus Carolus 0 1710 
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Reeds in 1715 droeg Van Baurscheit de Oude de titel van beeldhouwer van 
de koning; in 1717 die van beeldhouwer van de keizer, alsook die van beeld
houwer, bouwmeester en direkteur van de werken van zijne keizerlijke en 
koninklijke majesteit. Samen met zijn zoon Jan Peter, die reeds op jeugdige 
leeftijd bewees over een uitzonderlijke begaafdheid te beschikken, leidde Van 
Baurscheit de Oude zijn atelier van beeldhouwers. Volgens Jacobus van der 
Sanden 4 was hij ook als architekt werkzaam, doch daarvan zijn niet zoveel 
sporen te vinden. 

Buiten Antwerpen en Brussel werkten de Van Baurscheits ook veel in 
Zeeuws-Vlaanderen, dat een zeer goed afzetgebied was voor hun beeldhouw
werken en tuinmonumenten. 

Tot aan de d.ood van de vader in 1728 werkten beiden samen in hun atelier 
in het Reuzenhuis te Antwerpen. Eén van hun architektmale opdrachten was 
o.a. in 1718 de restauratie van de afgebrande Jezuïetenkerk te Antwerpen 
waarvoor zij ook het houtsnijwerk moesten 'leveren. Na 1728 zou Van Bam
scheit de Jonge zich hoofdzakelijk wijden aan d.e bouwkunst, die hij volgens 
Van der Sanden, bij zijn vader geleerd had. Zijn atelier van beeldhouwers en 
houtsnijders hield hij echter aan. Door de talrijke relaties van de vader met 
het Noorden, kreeg ook de zoon daar veel opdrachten. Zo komt het dus dat 
Jan Peter Van Baurscheit de Jonge in de jaren dertig verschililende bouwwerken 
heeft opgericht in Den Haag, Middelburg en Vlissingen. Uit de samenwerking 
met de ervaren Daniel Marot zal de jonge a!'Chitekt wel heel wat geleerd 
hebben. In 173 7 schijnt hij dan definitief in het Antwerpse als architekt door 
te breken. In de daaropvolgende jaren ontwerpt hij in de stad en omgeving een 
groot aantal patriciërswoningen en buitenverblijven. Deze werden vooral in 
opdracht van de families Van Susteren en Du Bois uitgevoerd. Bij Jacobus 
Van der Sanden vinden we een nauwkeurige opsomming van deze gebouwen 
terug en de geschriften van de architekt zelf zijn de beste bewijzen. Uit de 
rekeningen en correspondentieboeken die in het Stadsarchief te Antwerpen 
bewaard worden, kunnen we opmaken dat hij zeer goede zaken deed en dus 
welgesteld was. Zoals gezegd bleef hij naast zijn architektmale praktijk ook 
zijn beeldhouwersatelier aanhouden en leverde hij voor zijn gebouwen of 
tuinontwerpen ook sculpturaal werk. Bovendien was hij ook een tijd verbonden 
aan de Antwerpse Akademie voor schone kunsten waar hij docent was. Dit 
moest hij echter vlug overdragen aan iemand anders daar zijn drukke praktijk 
hem voHedig in beslag nam. 

Naast zijn stadswoning in de Mattestraat (nu verdwenen) bezat hij ook 
een buitengoed "Hemsdael" in Hoboken. Hiervan is niet met zekerheid 
geweten of hij het ontworpen heeft, wel verzorgde hij de tuinaaleg, wat nog 
één van zijn specialiteiten was. 

• J. Van der Sanden , o.c. , lil, p. 289, bijvoegsel. 
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1. Stadhuis van Lier, voorgevel. 

Het is wel merkwaardig dat een ziekelijk man zo enorm veel werk geleverd 
heeft. In zijn brieven wordt herhaal-delijk gesproken over zijn zwakke gezond
heid en "continuele onpasselykheyt" , die vaak de uitvoering van zijn werken 
belemmerde en vertraagde. 

Zijn oudere zus Maria, die evenals hij ongehuwd bleef, zorgde voor zijn 
huishouding en hielp ook bij zijn boekhouding. Zijn jongste zus Isabe1la Clara 
huwde in 1751 met Carel van Zienne en vestigde zich te Brussel. Zij behartig
den de zaken van Jan Peter in het Brusselse, bewaarden tekeningen en 
fungeerden vaak als tussenpersoon voor steenleveringen e.d. Na 1750 onder
nam Van Baurscheit de Jonge maar weinig nieuw werk meer. Hoofdzakelijk 
voltooide hij wat hij reeds eerder begonnen was. Zijn ziekte maakte het hem 
waarschijnllijk niet meer mogelijk nog grote opdrachten te aanvaarden. Hij 
stierf plots op 10 september 1768 en werd bijgezet in de familiekelder. Zijn 
nalatenschap was groot. De Akademie kocht de tekeningen, modellen en beeld
houwwerken aan. 

Zijn neef Engelbertus Baets, die bij hem leerling geweest was volgde hem 
op als belangrijk architekt te Antwerpen. 

Reeds van bij de aanvang van zijn architektuurpraktijk scheen Van Bam
scheit de JoO!ge een persoonlijke stijl te ontwikkelen die we in praktisch al zijn 
werken terugvinden: nl. accentueren van de middenrisaliet en streng vast
houden aan de symmetrie. Zijn Duitse aanleg voor degelijkheid en functiona-
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liteit overweegt vaak op de door Marot aangeleerde Franse frivoliteit in 
vers1ermg. 

De meeste gebouwen van de architekt zijn verbouwingen van bestaande 
konstrukties. Daardoor was hij vaak gebonden aan bepaaQde toestanden. Steeds 
heeft 'hij echter getracht van zijn werken smaakvolle en evenwichtige kompo
sities te maken. Een duideliijk voorbeeld hiervan is het stadhuis van Lier 
(Afb. 1). 

In de totaliteit van het oeuvre van Van Baurscheit de Jonge neemt dit 
gebouw wel een merkwaardige plaats in. Het is ontegensprekelijk het meest 
klassiek georiënteerde werk van de architekt. .Alle overbodige rococo-orna
mentiek (typisch voor de tijd) werd hier weggelaten om de aandacht op de 
struktuur van het gebouw zelf te vestigen. Daar hij de toren van het oude 
belfort in zijn werk bewaarde was hij immers gedwongen rekening te houden 
met het evenwicht in de verhoudingen. Toen Van Baurscheit de Jonge opdracht 
kreeg van het stadsbestuur van Lier om een nieuw stadhuis te onwerpen had 
de toen veertigjarige architekt reeds een reeks van gebouwen op zijn aktief 
en was hij op het hoogtepunt van zijn carrière gekomen. Dit kunnen we 
opmerken wanneer we even de chronologische tabel van zijn werken bekijken. 

1730 
1732 
1733 
1733 
1735 
1736-3 7 
1737-39 
1737 en 
1740-44 
1739-40 

1740 
1745-46 

1745-49 
1748 
1749 
1749 
1749 
1750 
1750 

1752 
1763 

1744 

Vlissingen, Huis Johan Westerwijck ( Beddenhuis) 
Vlissingen, Huis Van Dishoeck (raadhuis) 
Middelburg, Huis Van den Brande (afgebroken) 
Antwevpen, Hotel van Hoorne, Lange Gasthuisstraat 
Domburg, Buitenhuis St.-Jan-ten-Heere (Van den Brande) 
Den Haag, Huis Huguetan (koninklijke bibliotheek) 
Antwerpen, Huis de Fraula, Keizerstraat 45 (afgebroken) 
Midddlburg, Koepoort 
Lier, Stadhuis 
Antwerpen, Huis Arnoldus du Bois, Lange nieuwstraat 
ook 1748 en 175'1: gevels 
s'Gravenwezel, kasteel 
Antwerpen, Hotel Van Susteren-Roose, Meire (koninklijk 
pa1leis) 
Hoboken, Kasteel Zorgvliet 
Mechelen, Huis graaf de Bergeyck 
Antwerpen, Huis Antoni du Bois, Lange nieuwstraat 
Antwerpen, Huis douairière Van Susteren-du Bois, Meir 
Domburg, Buitenhuis voor de familie Van Dishoeck 
Antwerpen, De Munt (afgebroken) 
Koudekerke, Buitenhuis der Boede voor fam~lie Van der Man
dere 
Deurne, Kasteel Boeekenberg 
Middelburg, Huis Van de Perre (gerechtshof) 
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Over de bouwgeschiedenis van het stadhuis zijn we tamelijk goed ingelicht 
door de rekeningen en correspondentie van de architekt ze'lf 5

• Deze boeken 
zijn niet aUeen ·een belangrijke bron voor de bouwaktiviteiten en het zaken
verloop ' vari ' Jan Peter · maar geven tevens een kijk op de persoon van de 
kunstenaar zelf. Jammer genoeg begint het Copeyebo'ec :van Brieven pas op 
1 april 1'74S. Daardoor kunnen we niet van bij de aanvang der werken aan het 
stadhuis de zaken volgen. Hier vullen echter de ·archiefstukken van de stad 
Lier voldoende aan. 

Toen men Van Baurscheit de Jonge kontakteerde voor de bouw van een 
stadhuis was er eerst sprake van verbouwingen. Lier bezat immers reeds een 
raadhuis. Valgens Ch. Lom 6 zou de stad reeds vóór 1200 een raadhuis gekend 
hebben. De echtheid. van deze verklaring kan echter niet bevestigd worden bij 
gebrek aan ill'lichtingen en bewijzen hieromtrent. De mogelijkheid is echter 
niet uJitgesloten daar reeds vroeg lakenweverijen in werking waren en het dus 
best zou kunnen dat er een lakenhalle bestond. In de 14de eeuw, dan, toen 
Lier was uitgegroeid tot een stad van werke1ijke betekenis door de bloei van 
zijn lakennijverheid kwam men ertoe een gebouw voor de lakenhandel op te 
richten. In 1367 werden de eerste toebereidselen gemaakt en in 13 70 kon het 
gebouw reeds in gebruik genomen worden 7

• De toren van de lakenhalle, die 
nu nog bestaat, werd in 1369 door de Mechelse bouwmeester Hendrik Meys 
gebouwd. Over het inwendige van het gebouw bestaan geen gegevens. Wat 
het uitwendige betreft bestaan echter enkele afbeeldingen: o.m. een schi·lderij 
van Joos de Momper (Afb. 2) en een tekening van de Lierse ommeganck in 
1722 (Afb. 3). Beide geven echter een verschillend beeld van het gebouw. 

Bij het begin van de 18de eeuw moest het bestaande gebouw dringend 
herste1lingswerken ondergaan en zo diende burgemeester Johannes Goyvaerts 
een voorstel in bij de heren van het magistraat. Zo lezen we: "Propositie 
gedaen door de heer Borgerneester Jan Goyvaerts aen d'heeren van het magis
traat ofte selve van intentie souden syn van te doen de nodige reparatie ende 
veranderinge aen den raethuys a:lhier, hoe ende op wat voet men hetselve sa'l 
doen alsmede daer toe te verlenen de nodige acte aen d'heeren rentmeesters 
der stél!dt" 8

• De heren waren het erover eens dat de hersteUingen dringend 
nodig waren en keurden het voorstel ails volgt goed: "den heere scoutet is van 
resolutie van het selve te maecken op het properste ende schoonste alsmede 
alsnoch dien aangaande te laeten maecken een ander model teneynde dese 
stad gestelt waarde buyten alle critieque van onse naerbeuren daer toe verleen
de behoorlijke acte aen d'heeren rentmeesters ... " Het is echter onder burge
meester Ferdinand van Zinnicq dat de bouw zou geschieden. Op 14 maart 

5 Van Baurscheit II, Copeyeboec van Brieven, Boec van rekeningen en incoop, Stadsarchief Antwer
pen, Insolvente Boedelskamer 2115, 2116, 2117. 
6 Ch. Lom, Beschriiving der stad Lier, Den Haag, 1740, p. III. 
7 A. Bergman, Geschiedenis der stad Lier, 1873, p. 81. 
8 Stadsarchief Lier, Collegiale act en Propositieboeken VIII, 1726-52. 
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1740 werd rentmeester Rumoldus Torfs naar Antwerpen gezonden "ten eynde 
aldaer conferere met den architekt Bauseirt over de te doene veranderingen aen 
den raethuyse alhier" 9

• De naam Van Baurscheit was wellicht moeilijk te 
schrijven voor de stadsklerk, vandaar dat we in de boeken verschililende varia
ties vinden zoals Bauseirt of Bauchet. 

De architekt zal dadelijk aan het plan begonnen zijn want begin april van 
hetzelfde jaar lezen we verder in het Vacatiënboek: "zegt den architect besigh 
te syn met te voltreeken van het plan tot het maecken, veranderen en embeBi
ceren van den raethuyse alhier". Ook de uitvoering van de werken begon wel
dra en als aannemer werd de Lierenaar Cornelis Van Everbroek aangeduid. 
De bouw van het stadhuis verliep echter niet zonder enige moeilijkheden, want 
sommige leden van de raad waren voor herstellingswerken en andere voor 
verbouwingen. En zo vinden we in een gelijktijdige kroniek dat het menings
verschil zo groot zou geweest zijn dat "hetgene men in de dag repareerde 
wierde by naghte afgebroken" 1 0

• En in de rekeningen vinden we dat de stad 
aan Gillis Janssens ·diende te betalen "voor het werck aen het stadthuys te 
schouen ende des snaghts gade te slaen" . 

Uiteindelijk zulten beide partijen wel voldoening gekregen hebben want 
voor- en achtergevel zijn nieuw en in de zijgevels heeft de archi,tekt nog 
trachten te bewaren wat van het vorige gebouw te bewaren vie'l, en de toren 
werd op een organische manier bij 'de nieuwbouw aangesloten. Rentmeester 
Torfs was de geschikte persoon om in naam van de stad a'lle regelingen met 
Van Baurscheit te treffen. Op 21 april 1741 werd door de burgemeester een 
voorstel gedaan om een beste'lling blauwe steen ter waarde van 4150 guJden 
te doen bij leverancier Lisse te Féluy. Deze Lisse was de steenleverancier van 
Van Baurscheit en voor bijna a'lll.e werken van de architekt vinclen we ·deze 
naam in de rekeningen en correspondentie terug. Op 25 a:pdl van hetzelfde 
jaar ging men over tot de aanbesteding van de ramen en het glas en op 26 april 
van het gezaagde hout. Op 15 -december, na de bouwmeester gekonsulteerd 
te hebben over <ie g'lasstalen, kocht rentmeester Torfs bij Mr. rDe Bie in Ant
werpen 21 kassen glas. Op 21 februari 1741 trof hij de nodige schikkingen om 
het Boheems glas naar Lier over te brengen. Hij maakte akkoord met een 
schipper te Antwerpen en op 20 maart 1741 werd het glas betaald. In de loop 
van 1744 :waren de gevels voltooid en het wapenschild van de stad werd in 
het fronton van de voorgevel geplaatst. 

Om de bouw te kunnen uitvoeren moest de stad een lening aangaan van 
16.000 gutden, daar de jaadijkse opbrengst van de stadskelder voor verschei
dene jaren nu ook verviel. Zoa:ls nog andere steden bezat Lier ook een stads
kelder die a'ls drankhuis dienst deed. 

~ Stadsarchief Lier, Vacatiënboek, 1727-48. 
10 E. Mast, GeJChiedkundig Liers dagbericht, [s.d.} , p . 375. 
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2. Joos de Momper, schilderij, 16de eeuw. 

3. Lierse ommeganck 1722, tekening. 
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Het stadhuis van Lier valt vooral op door zijn strengheid van lijn en mag 
wel als één der beste werken van de arcbitekt beschouwd worden, zoniet het 
beste. Hij was hier immers niet gedwongen alleen maar een mooie gevel te 
tonen (zoals bij ve'le van zijn stadswoningen wel het geva,l was) maar een 
volledig gebouw op een open plein (Afb. 4). Het rechthoekig gebouw werd 
tegen de oude belforttoren aangebracht en een gedeelte van de funderingen en 
binnenmuren van de oude konstruktie werden bewaard. Tevens vinden we in 
de zijgevels nog sporen van de voorgaande bouw terug. 

Het accent ligt evenwel op de voorgevel (Afb. S en 1) die, zoals gewoonlijk 
bij Van Baurscheit de Jonge symmetrisch uitgewerkt is. Op de hoeken en op 
de aanduiding van de middenrisaliet is rustika aangebracht in blauwe hard
steen uit het Doornikse. De rest van de gevel is in Balegemse steen, behalve de 
pui die ook in blauwe hardsteen is. Onderaan hebben we een kelderverdieping 
met kleine vensters die segmentboogvormig afgedekt zijn. In de middenpartij 
is een dubbele trap met smeedwerk aangebracht die leidt naar de toegang op 
de eerste verdieping of zgn. "bel étage". Het smeedwerk van de trap loopt 
verder onderaan door als afsluiting van de voorpui. Het onderstuk van de 
trap is versierd met een gesüleerd bloemmotief. De ijzeren borstwering werd 
in juni 1744 uitgevoerd door de smeden Cornelis Marckx en Jan Verbeueken 
uit Kontich, echter volgens het ontwerp van de architekt. 

Op de eerste verdieping hebben we dan in het midden de tweedelige 
ingangsdeur in beschilderd eikehout, die geflankeerd wordt door twee Toskaan
se zuilen (blauwe hardsteen) op sokkels. Deze zuilen dragen het balkon van 
de tweede verdieping. Boven deze zui·len bevinden zich trigliefen met regulae 
en guttae. Het bovengedeelte van de ingangsdeur is fraai uitgewerkt met krui
motieven, een engelenkopje en het typisch 18de-eeuwse rocaille motief. Twee 
vensters flankeren in het middengedeelte de ingangsdeur. Daarnaast bevinden 
zich links en rechts telkens drie vensters van hetzelfde type met segmentboog
vormige afdekking en sierlijke omlijsting. Onder de vensters hebben we een 
dorpel die ondersteund wordt door telkens twee sierlijke voluten met schelp
motief. De spiegels van de penanten der vensters zijn in Balegemse steen, het 
raamwerk zelf is in eikehout en het glas komt uit Bohemen. De vensters zijn 
schuifvensters, een nieuw type voor de 18de eeuw hier te lande. 

Op de tweede verdieping wordt dezelfde indeling herhaald ;rls op de eerste 
maar hier zijn de vensters minder hoog en hebben ze ook geen dorpel met 
voluten. In het midden, boven .de ingangsdeur hebben we een ba!lkon met sier
lijk smeedwerk in dezelfde stij'l a'ls dat van de peroutrap onderaan. De plaat 
van het balkon alsook de sokkels zijn in blauwe hardsteen. 'De beelden waren 
toevoegingen uit ·de 19de eeuw en werden bij de laatste restauratie in 1962 
vervangen door twee siervazen in blauwe steen. De balkondeur is rondbogig 
afgedekt en weer met het fraaie rocaille motief versierd. De middenrisaliet 
krijgt z'n bekroning met een fronton in de dakkonstruktie. In het midden een 
!dein deurtje geflankeerd door twee kleine vensters. Het wapenschild van de 
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4. Stadhuis van Lier, gezicht op het plein. 
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5. Voorgevel, restauratietekening. 
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stad en de twee leeuwen zijn in Benteimer steen uitgevoerd, een Duitse zand
steen met zuivere korrelstruktuur die door Van Baurscheit de Jonge graag 
gebruikt werd. Als beeldhouwer kende hij immers de mogelijkheden van deze 
steensoort. De twee dakkapellen, die ook rondbogig zijn afgedekt, hebben een 
mooie rococo-omlijsting in blauwe hardsteen, en het raamwerk is ingedeeld in 
een vast bovenstuk en twee paneeltjes die opendraaien. Het ·dak zelf is uit
gevoerd in .leien van Fumay "Belrose". Bij de jongste restauratie werden de 
bruikbare leien opnieuw aangebracht en de gebroken vervangen door nieuwe 
van dezelfde soort. Op de uiteinden van de nok van het dak werden aa:n voor
en achterkant telkens twee vazen geplaatst in gedreven rood koper met een 
bedekking in bladgoud. Bij de restauratie dienden de oorspronkelijke vervan
gen door nieuwe. Dezelfde vazen treffen we ook aan bij het huis Osterrieth te 
Antwerpen. 

De voorgevel is dus algemeen erg sober gehouden. Alleen de middenpartij 
en de dakvensters hebben een lichte rococoversiering. Van Baurscheit houdt 
het hier dus vooral bij het klassieke, maar toont tevens dat hij een meester is 
van het detail; niet alleen in het meesterlijke beeldhouwwerk vinden we dit 
terug, maar ook in de profileringen van ramen en deuren. Hij had immers 
bij zijn vader niet alleen ontwerpen leren maken maar had tevens de stiel van 
beeldhouwer-schrijnwerker ingewerkt. 

De achtergevel (Afb. 7), die jammer genoeg niet tot zijn recht kan komen 
door de slechte l1igging van het huizenblok dat erachter staat, is ook een pracht
stukje. Ook hier is de middenpartij geaccentueerd en met een frontonbekroning 
afgewerkt, echter niet zo verfijnd wls bij de voorgevel. Onderaan is de midden
risaliet voorzien van rustika in blauwe hardsteen zoals vooraan. De rest van de 
gevel bestaat uit metselwerk in baksteen van Rupelklei. De vensters zijn van 
hetzelfde type als aan de voorkant maar het aantal is groter. In het dak sprin
gen ook hier twee dakkapellen uit die identiek zijn aan deze van de voorgevel. 
In het fronton zit een klein rond venstertje dat met traliewerk afgdloten is. 
Buiten de versiering der omlijsting van de dakkapellen is hier elk ornament 
weggelaten, zodat de gevel werkelijk ai'leen door zijn indeling en verhoudingen 
karakter krijgt. 

Ook de twee zijgevels zijn eenvoudig gehouden. Zoals reeds vermeld zijn 
hier trouwens nog sporen van het oude raadhuis in terug te vinden. In de 
zijgevel links (Afb. 6) werd de toren van het oude belfort bewaard. Links en 
rechts van deze toren krijgen we in de hoogte gezien dezelfde vensterindeling 
als aan de langsgevels. Het materiaal is hier weer Balegemse steen zoals 
vooraan. In de toren werd onderaan de deur van een omlijsting in blauwe 
hardsteen voorzien en met een fronton afgedekt. De zijgevel rechts (Afb. 8) 
heeft ook dezeHde vensterindeling maar telt in de breedte op elke verdieping 
één venster meer dan aan de andere zijgevel. Onderaan hebben we hier een 
klein deurtje, afgedekt met dezelfde boog als de vensters onderaan. 
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6. Linket· zijgevel, restauratietekening. 

7. Achterget,el, restauratietekening. 
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8. Rechter zijgevel, res
tauratietekening. 

ANNE·MARIE DE· BRUYN 

1-• 

- G·OHL ----~- ______________ -.:; 

De indeling van de bouw binnenin was in zekere zin nog gebonden aan de 
voorgaande bouw, daar nog de funderingen en sommige binnenmuren 
bewaard bleven. De kelderverdieping (Afb. 9) die nu dienst doet als woning 
voor de huisbewaarder en als kantoor voor de toeristische dienst van de stad, 
is verdeeld in een aantal kleine kamers. De toegang tot deze verdieping ligt 
aan de zijgevel rechts en aan de achtergevel. Op de eerste verdieping (Afb. 10) 
krijgen we een zeer symmetrische indeling: de inkom in het midden, rechts en 
links daarvan evenveel kamers. De inkom heeft nog de oorspronkelijke bevloe
ring in rode W ezerzandsteen. In de venlenging van de ha:H ligt de raadzaal. 
Hier werden in 1776 boven de deur en vensters merkwaardige bas-reliëfs 
geplaatst ten dele geschilderd door de Antwerpse meester G.F. Herreyns, 
bestuurder van de Akademie van Antwerpen. De vier kleine reliëfs ·die de vier 
jaargetijden voorstellen zijn van de hand van M.J. Geeraerts. Het plafond van 
de raadzaal is echter afkomstig uit het oude bisschoppelijk paleis van Antwer
pen. Het had de Bisschop 567 gulden gekost en werd aan de stad Lier voor 
380 gulden aangeboden. Achter de raadzaaJ liggen nog twee kleinere kamers. 
Aan de andere kant krijgen we dezelfde indeling: de trouwzaa-l en twee kileinere 
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9. Grondplan kelderverdieping . 
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11. Gezicht in de trouwzaal. 

kamers. De trouwzaal (Afb. 11) heeft ook schilderingen van G.J. Herreyns: 
nl. drie medaiUons, die in 1776 werden geplaatst. 

De plafonds van de zalen, zowel boven als beneden bestonden uit houten 
balken bekleed met stukwerk. Bij de restauratie heeft men een grondig herstel 
met betonopvulling dienen te gebruiken daar de baJlken, van de lucht vol1ledig 
afgesloten, vermolmd waren en dreigden naar beneden te komen. Deze kon
struktieve fout komt in de 18de eeuw meer dan eens voor. De deuren van de 
kamers zijn evenals de buitendeuren in eikehout, maar waar ze buiten 
beschilderd zijn, werden ze binnen natuurkleurig gehouden. 

Langs de trap komen we op de verdieping (Afb. 12) die ook weer even
wichtig ver·dedd is in twee grote kamers met daarbij telkens twee kleinere. 
Voor de trapzaal bevindt zich een ruimte die uitgeeft op het balkon. De vier 
schouwen die zich in de grote kamers van het stadhuis bevinden dateren van 
1745 en zijn in rood en grijs marmer uitgevoerd. Ze zijn een mooi staaltje 
van de Louis XV-stijl. 

De zolderverdieping (Afb. 13) bezat een slechte dakkonstruktie. Oorspronke
lijk waren de kepers in dennebout (spar) uitgevoerd. Bij de restauratie konsta
teerde men dat deze kepers in zeer slechte staat waren en men heeft ze dan ook 
vervangen, maar door eikehouten, die degelijker zijn. Het gebruik van denne
hout komt in de 18de eeuw bij ons regelmatig voor, nadat het uit Oostenrijk en 
Duitsland was overgekomen. Het was echter een misopvatting dit soort hout te 
gebruiken voor dakkonstrukties, daar het minder degelijk is dan eikehout. 
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Was de bouw van 'het uitwendige vlot vevlopen, met de binneninrichting 
ging het minder vlug. Zo werd pas in 1775 de prachtige eiken trap (Afb. 14) 
in de inkom uitgevoerd door Willem van Everbroek Het model van deze trap 
was waarschijnlijk reeds voordien door Van Baurscheit op papier gezet. 

Gedurende de Franse revolutie en de Hollandse overheersing was de bedrij
vigheid aan de versieringswerken van het stadhuis vrijwel nihil. 

Voor zijn werk aan het stadhuis betaallde ·de stad aan Van Baurscheit de 
Jonge 1165 gulden. Deze werden hem in versehitlende keren uitbetaa!ld. Zo 
vinden we een brief terug waarin Van Bamscheidt een rekening stuurt van 
834 gulden 11

• Ook in het Vacatiënboek van de stad vin'den we vermeldingen 
over rentmeester Torfs die de architekt gaat beta:len. De laatste betalingen 
verliepen echter minder vlot want begin december 1762 lezen we in een brief 
van de architekt: "Aen mijne heren den borgemeester, s·chepenen en Raet der 
stad Lier. Hebbe op 7 mey 1760 mijne rekeninge gesouden aen den heren rent
meesters der stad Lier, bedraegde de somme van een hondert en seven en vijftig 
guMen en achtien stuyvers voor gedaene .devoiren als gemaeckte teekeninge 
so aen het stadhuys als tot het repareren van den toeren van de grote kerke 
door order van Uedele met ootmoedich versoeek aen de voornoemde heeren 
van mij met occasie daervan te voldoen naer op geenede minste antwoort ofte 
voldoeninghe en hebben becomen. Int jaer 1761 den 26 december hebbe dien 
aangaande noch eens geschreven aen Mijnheer Goyvaerts: als dan president 
schepenen aen syn edele ootmoedich versoebt van lieven te ordonneren aen de 
voornoemde rentmeesters van mij satisfaktie te doen naer op ick op 11 januari 
uwen brief hebben outfangen van d'heer G. De Olerck, rentmeester, seer 
dobbelsinnich naer van de copije hier nevens gaet. W aer ick op 18 januari 
1762 hebben geantwoord aen den selven heere G. De Clerck en hebben hem 
noch eens mijne rekeninge gesouden waer op ick sedert dien gemijnen tijt geen 
te minste antwoort en hebbe becommen. Soo dient desen om aen Uedele te ' 
versoecken dat Uedele gelieven te ordonneren van mij te betaelen sonder delay. 
Soa sal Uedele positief antwoort hier op tegemoet sien om mij naer te regu
leren r.!" . Op deze aandringende brief zal de stad dan wel betaald hebben 
want we hebben verder geen brieven meer gevonden met klachten over de 
betaling. 

Bij de ontleding van het gebouw is duidelijk tot uiting gekomen dat het 
stadhuis een meesterwerk van symmetrie en evenwichtige verhoudingen is. 
Deze karakteristieken zijn typisch voor de stijl van Van Baurscheit de Jonge, 
en vinden we bijgevolg ook in zijn andere werken weer. Maar uniek aan het 
stadhuis van Lier is well de sobere, classicistische lijn, en het ontbreken van 
weelderige versiering, waardoor het werk zich duidelijk onderscheidt in de 
reeks meesterwerken van de architekt. Ongetwijfeld is Van Baurscheit de 

u Van Baurscheit II, Copiieboec van Brieven, o.c., brief 13 juni 1748. 
1 2 Van Baurscheit II, Copiieboec van Brieven, o.c. , brief 2 december 1762. 
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14. Trap inkom . 

Jonge in zijn tijd een goed geziene figuur geweest omwiHe van zijn architek
turale opvattingen en bekwaamheden. Hij moet een modernist van de dag 
geweest zijn die bovendien goed wist wat er in de toenmalige wereld omging. 
Zijn stij'l verbroedert de Duitse degdlijkheid met de Franse geestigheid. Tevens 
was hij een man die op zijn tijd vooropstond. Kijken we bijvoorbeeld hoe in 
het stadhuis de nakende classicistische gedaante reeds doorschemert. Zijn de 
grote schuiframen aan dit gebouw niet modern in 1740! Hoe zeer we ook de 
generaliserende kenmerken bij zijn gebouwen terugvinden toch I.Jlijft hij ieder 
werk zijn persoonlijke noot geven zodat bij nader inûcht geen sprake meer is 
van herhaling of formule. Het kan dan ook geen verwondering baren dat 
Van Baurscheit vrij vlug voor ons nu nog onbekende, nochtans zelfs goede 
navolgers heeft gekregen. 

Wat Stan Leurs zegt: "het ziet er naar uit of Lier een eigen rococomeester 
heeft gehad en niet één van de minsten", zou misschien wel verder kunnen 
strekken, want niet alleen te Lier, waar bijzonder veel gebouwen als uit de 
hand van Van Baurscheit schijnen te komen (vroeger Vlaams huis op de markt, 
herenhuis in den Bril, herberg St.-Jonas op de Werf, huizen De Lantaarn e.a.) 
maar ook te Mechelen waar Van Baurscheit dan toch ook gewerkt heeft (huis 
voor graaf de Bergeyck) treffen ons gebouwen als in den boer à fa mode op 
de grote markt. Om natuurlijk niet te gewagen van wat Antwerpen biedt en 
wellicht nog tal van na te sporen voorbeelden in het streekgebied. 

Laat Van Baurscheit de Jonge een Antwerpse figuur geweest zijn, het is een 
feit dat hij met zijn werk van groter dan provinciaail belang te herwaarderen 
is en dat zijn bijdrage aan ons nationaal! kunstpatrimonium niet gering is 
geweest in de 18de eeuw. 
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RÉSUMÉ 

JAN PETER VAN BAURSCHEIT LE JEUNE ET L'HöTEL DE VILLE DE LIERRE 

Pendant fort longterups les réalisations architecturales que laissa Ie 18e siècle dans nos 
contrées ne furent guère appréciées. La raison en est qu'il ne s'y distingue pas, comme 
en Franceet en Allemagne, une grande unité de style et que d'autre part nous manquons 
d'information et de données exactes. Dans son livre consacré à D. Marot, Ie professeur 
Ozinga nous révèle cependant la personnalité d'un architecte, Jan Peter Van Baurscheit Ie 
Jeune, dont l'ceuvre et la carrière témoignent qu'au 18e siècle existait bel et bien une 
architecture remarquable dans nos régions. 

Jan Peter Van Baurscheit Ie Jeune est né à Anvers d'un père Allemand et d'une 
mère anversoise. Son père, Jan Peter Van Baurscheit Ie Vieux, également architecte
sculpteur, fit carrière à Anvers. Jusqu'à la mort du père en 1728 les deux architectes
sculpteurs travaillèrent ensemble. A partir de 1728 Ie fils se consacrera principalement 
au métier d'architecte qu'il avait appris de son père. Suite aux relations de ce dernier 
avec les Pays-Bas du Nord, il reçut plusieurs cammandes de La Haye, de Middelburg 
et de Flessingue. Il y fit également la connaissance du talentueux architecte français 
Daniel Marot et, collaborant avec celui-ci, il acquit une grande expérience. C'est à partir 
de 1737 qu'il semble s'être définitivement imposé dans la région anversoise. Dès cette 
période il construisit un grand nombre de maisons patriciennes dans la ville et ses 
envuons. 

Généralement il se vit chargé de transfarmer des constructions existantes. Limité par 
ce fait dans ses projets, il réussit cependant à donner à ses réalisations un équilibre et 
de justes proportions. Le meilleur exemple en est l'hótel de ville de Lierre, dont Ie 
cantrat fut signé à Anvers Ie 14 mars 1740. J.P. Van Baurscheit se mit immédiatement 
à l'ceuvre et au mois d'avril de la même année les premiers plans étaient déjà réalisés. 
Les travaux ne se déroulèrent toutefois pas sans difficultés car certains conseillers muni
cipaux désiraient conserver et restaurer I' ancien bätiment tandis que d' au tres optaient 
pour une construction entièrement neuve. Satisfaction fut finalement donnée à chacun, car 
les façades sont neuves tandis que dans les parties latérales sont conservés certains restes 
de !'ancien beffroi. De celui-ei !'architecte conservera la tour qui fut harmonieusement 
unie au grand bätiment rectangulaire. 

L'hötel de ville de Lierre peut être considéré comme une des meilleures ceuvres de 
J.P. Van Baurscheit Ie Jeune et certainement comme sa réalisation la plus classique. 
L'architecte en a écarté tout ornement rococo superflu pour mieux mettre en évidence 
la structure de !'ensemble. Maïs il n'en perd pas pour autant Ie sens du détail: la sulpture 
des profils des fenêtres et des portes nous Ie prouve. Ainsi n'est-il pas hasardeux d'affir
mer que son style est un mélange de finesse française et de solidité allemande. Les 
réalisations de J.P. Van Baurscheit Ie Jeune dépassent de loin Ie cadre provincial et sa 
contribution à la révalorisation du patrimoine artistique national est fort remarquable. 
A son époque il a indubitablement été un personnage très réputé aussi bien pour ses 
talents artistiques que pour ses idées d'avant-garde. 



M. Smeyers 

DE EERSTESTEENLEGGING VAN DE ABDIJKERK VAN VLIERBEEK 
(1776) 

Bijdrage tot de studie van het werk van architect L.B. Dewez 

Enkele kilometers buiten de stad Leuven, op het grondgebied van de gemeente 
Kessel-La, ligt de voormalige benedictijnerabdij van Vlierbeek 1

• De eeuwen
oude gebouwen en de groene binnenpleinen vormen een trekpleister voor 
wandelaars en toeristen die, onder de indruk van de charme en de rust van dit 
oord, hier onbekommerd enkele uren kunnen verpozen. 

Meer zorgen heeft echter de geschiedkundige of de kunstgeleerde die het 
historisch of artistiek verleden van deze abdij poogt te achterhalen. Hij heeft 
met een ernstige handicap af te rekenen. Van het eigenlijke kloosterarchief 
bleef weinig of niets bewaard. Bij hun vlucht ten tijde van de Franse Over
heersing werd het door de monniken in veiligheid gebracht, en wanneer enke
len onder hen in 1801, na de troebele tijden, naar Vlierbeek terugkeerden in 
de hoop het kloosterleven te kunnen herbeginnen, werden de documenten in 
de oude kasten en laden weer in goede orde teruggeplaatst. Van deze toestand 
kon de Leuvense historicus Edward van Even zich in 1841 vergewissen. Het 
jaar daarop overleed echter de laatste monnik, wat meteen het einde van de 
abdij betekende. De gebouwen hadden ondertussen evenwel reeds een nieuwe 
functie gekregen als centrum van een jonge parochie. 

Het kloosterarchief werd in 1858 door een der eerste pastoors nagenoeg 
geheel verbrand. Wellicht was hij van oordeel dat deze oude papieren nutteloos 
geworden waren, maar bovendien scheen hij deze radicale opruiming als een 
morele plicht te beschouwen. Petrus Paradanus, een der Vlierbeekse abten, was 
immers in 1728 als jansenist veroordeeld en de bedoelde pastoor was blijk
baar bevreesd dat tussen de archivalia "ketterse" geschriften verscholen waren 
die beter aan de vlammen konden prijsgegeven worden 2

• 

Slechts een handvol documenten bleef bewaard. Ze handelen over re'lieken, 
indulgenties en onroerende goederen 3

• Eén ervan houdt verband met bouw
werken en is voldoende belangrijk om afzonderlijk te worden gepubliceerd. 

1 In verband met de geschiedenis van Vlierbeek raadplege men: E. Van Even, Louvain dans Ie passé 
el dans Ie présent, Leuven, 1895, pp. 450-458; A. Smeyers, D e abdij van Vlierbeek, Leuven, 1955 ; 
M. Smeyers, Abbaye de Vlierbeek, à Kessel-La, Manasticon beige, IV, Province de Brabant, 1, Luik, 
1964, pp. 81-110. 
2 E. Van Even, o.c., p. 258. 
3 Zie M. Smeyers, In ventaris flan het archief flan de abdij en der parochie Vlierbeek (Kessel-La), 
Stedelijk Museum "Van der K elen-Merten.r'' Leuven. Inventaris, afd. A : Archieven, handschriften, 
oude drukken en prenten, I, Leuven, 1966, pp. 211 e.v. - Een aantal documenten betreffende de 
abdij berusten te Brussel op het Algemeen Rijksarchief (Kerkelijloe archieven, nrs. 11214-11227). 
Voor het overige is men aangewezen op archieffondsen van centrale, religieuze of private instellingen 
waarmee de abdij betrekkingen heeft onderhouden (zie overzicht in M. Smeyers, L'abbaye de Vlier
beek ... , o.c., pp. 82 e.v.). 
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Het handelt nJ. over de eerstesteenlegging van de nieuwe abdijkerk in 1776 
en ook over de oprichting van andere kloostergebouwen, ontworpen door 
L.B. Dewez (1731-1812), architect in dienst van Karel van Lotharingen en 
vermaard als de grote kloosterbouwer van de tweede helft der 18de eeuw 4

• 

Het stuk verschaft niet alleen interessante en nog niet bekende gegevens 
betreffende de chronologie van de bouwwerken te Vlierbeek, maar ook over 
liturgische gebruiken en over geplogenheden bij een eerstesteenlegging in een 
benedictijns mdieu. Ten slotte is het niet zonder belang voor een betere kennis 
van Dewez' 'biografie. 

Het hier bedoelde archiefstuk is lange jaren onopgemerkt gebleven. Het 
was gekleefd op het schutblad van het eerste resolutieboek van de kerkfabriek 
van Vlierbeek (Kessel-Lo) , begonnen in 1835 5

• Het kerkbestuur achtte het 
ongetwijfeld het bewaren waard wegens de gegevens die het over het nog 
bestaande en aan hun hoede toevertrouwde kerkgebouw bevatte. 

Het ·document heeft de vorm van een zakelijk verslag over de voornaamste 
feiten die zich tussen 23 october 1775 en 1778 voordeden in verband met de 
oprichting van diverse k·loostergebouwen. Het is opgesteld in de ik- of wijvorm 
en uit de inhoud kan wor.den afgeleid dat het geschreven werd door de toen
ma1ige abt Ildephonsus Van den Bruel ( 1772-1792), de enthousiaste promotor 
van de nieuwe bouwwerken. Het opstel ziet er uit als een kladwerk, met vele 
verbeteringen en toevoegingen. De reden van dit op schrift stellen is niet 
bekend, maar het zou niet uitgesloten zijn dat het bedoeld was als een antwoord 
op een schrijven van Ph. Baert die in die tijd een studie opgezet had over de 
architecten en beeldhouwers uit de Nederlanden, en die daartoe in diverse 
religieuze instellingen om inlichtingen verzocht. Ook naar Dewez ging Baerts 
aandacht uit en de abt van Floreffe bv. die eveneens op deze architect een 
beroep had gedaan, verstrekte hem schriftelijk gegevens over de nieuwe 
constructies in zijn abdij 6

• In de biografische nota's over Dewez, door Baert 
samengesteld, wordt overigens de nieuwbouw te Vlierbeek vermeld 7

• 

Te Vilierbeek streefde men in de tweede helft der 18de eeuw naar een zekere 
praal en grootsheid die zich o.m. uitte door het optrekken van luxueuze en 

4 Zie over deze architect: Ch. Piot, D ewez (Laurent·Benoit), Biographie 11ationale, V, Brussel, 
1876, kol. 908-912; L. Dewez, Laurent-Benoit Dewez, premier architecte de la Cour de Bruxelles 
sous Charles de Lorraine, Annales de la Société royale d' al'chéologie de Bruxelles, XXXV, 1930, 
pp. 65-94. 
5 Archief der dekenij -Vlierbeek (Kessel-La) , in bruik leen in het Stedelijk Museum te Leuven, 
nr. A/ VI/61 (cfr. M. Smeyers, Inventaris .. . , o.c., p. 219). - Het document werd zorgvuldig losge
maakt van de omslag; het betreft een dubbelgevouwen blad (21 X 16 cm. iedere zijde) waarvan de 
derde en de vierde bladzijde onbeschreven zijn; in de vouw zijn gaatjes aanwezig die er op wijzen 
dat het blad oorspronkelijk van een ingebonden schrijfboek deel uitmaakte. De tekst loopt echter 
verder in de vouw van het blad, wat bewijst dat het werd beschreven nadat het uit het boek was 
genomen. Een gedeelte van een watermerk is zichtbaar; het gaat om Pro patria-papier van de tweede 
helft der 18e eeuw (cfr. \Yf.A. Churchill, Watmnarks in paper, Amsterdam, 1935, nrs. 79 e.v.) . 
6 Cfr. cat. tent. Floreffe, 800 ans d' histoire, Floreffe, 1973, p. 32. 
7 Mémoires sur les sculpteurs et architectes des Pays-Bas, ed. F.J. De Reiffenberg, Bulletin de la 
Commission royale d'histoire, XV, 1849, p. 207. 
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1. Grondplan der abdij van Vlierbeek, kloostercomplex. 

imposante kloostergebouwen. Het gaat hier om een verschijnsel dat men ook 
in verscheidene andere Europese k·loosters kan vaststellen 8

• Hierbij kwam 
nog dat de abdij op dat ogenblik slechts over een eerder klein bedehuis 
beschikte. In 1572, tijdens de Godsdienstoo11logen, was het convent volledig 
verwoest en toen de monniken in 1642, na een vlucht die 70 jaar had geduurd, 
naar Vlierbeek weerkeerden, beschikten zij niet over de middelen om alles 
herop te bouwen zoals de plannen het voorzagen. De kerk (Afb. 1, nr. 1) bv_ 
moest een tamelijk langgerekte ruimte worden, met een toren ten noorden van 
het koor en ten westen afgesloten met een monumentale barokgeveL Het uit
zicht ervan is ons bekend dank zij een schilderij en enkele gravuren uit die 

8 M. Eschepasse, L'architectttre bénédictine ert E11rop e, Parijs, [1963] , pp. 59 e.v. 
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tijd 9
• In werkelijkheid echter werd van dit bedehuis slechts het oostelijk 

gedeelte, ongeveer de helft van de geplande constructie, opgetrokken. Enkele 
iconografische documenten 10 evenals opgravingen, tussen de jaren 1960 en 
1963 in de abdij gehouden, bevestigen dit feit 11

• Deze weinig indrukwekkende 
kerk en zijn overigens reeds wankele toestand 12 spoorden abt Van den Bruel, 
kort na zijn abtswijding in 1772, tot een nieuwbouw aan. Hij deed hiervoor 
een beroep op architect Dewez die toen reeds voldoende bekendheid verworven 
had dank zij de herbouw van verscheidene belangrijke abdijen in de Zuidelijke 
Nederlanden, zoals Gembloers, Affligem, Sint-Maarten te Doornik, Orval, 
Heilissem, Floreffe en Bonne Esperance. Dewez legde spoedig de plannen 
voor, niet alleen voor een kerk, maar ook voor een voUedig nieuw abdij
complex, waarbij ai het bestaande zou moeten verdwijnen en vervangen worden 
door eigentijdse constructies 13

• De voorstelilen vielen in de smaak van de 
Vlierbeekse communauteit en weldra werd het startsein voor de werken 
gegeven. 

Diverse opeenvolgende fasen van deze bouwwerken leren we nu kennen uit 
het reeds hogervermelde relaas van abt Van den Bruel. De inhoud ervan zal 
in volgende bladzijden worden meegedeeld en toegelicht, en het document 
zelf wordt in bijlage gepubliceerd. 

De prelaat begint zijn verslag op 23 october 1775. Op die dag begon men 
's morgens stenen weg te dragen uit de Vileugel van het kloosterpand die naast 
de kerk was gelegen en waarin zich een kelder bevond waarin de religieuzen 
werden begraven (Afb. 1, nrs. 2-3). Bedoeld is hier de zuidelijke arm van het 
pand 14

• Het bestaan van de begraafplaats, waarvan de abt melding maakt, 
was tot voor enkele jaren onbekend en het was mede aan de hand van het 
hier besproken archiefstuk dat ze tijdens de opgravingen in november 1961 
kon blootgelegd worden (Afb. 2). Deze krocht is eerder bescheiden van 

9 Anoniem schilderij ( 17e eeuw). met een zicht in vogelperspectief op de abdij , bewaard op de 
dekenij-Vlierbeek (Kessel-Lo). - Gravures van L. Vorsterman jr. in de editie van A. Sanderus, 
Chorographia sacra Brabantiae, Brussel, 1659; van J. Harrewijn, in de Sanderusuitgave van 1726. 
en in Groot kerkelijk toneel des hert.ogdoms van Brabant, Den Haag, 1727. - Zie ook gravures in 
J. Le Roy, Brabantia illustrata, Antwerpen, 1705, p. 14, evenals in Idem, Délices de la noblesse, 
Amsterdam, 1706. 
1 0 O.m. het Plan de la chaussée de Louvain à Diest, in 1749 door Hustin opgemaakt (Leuven, 
Stadsarchief, nr. 7098), en de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1770-78) van A. 
Ferraris. 
u Het opgravingsverslag, vergezeld van een bouwgeschiedenis der abdij, is onuitgegeven: M. 
Smeyers, Vlierbeeks bouwwerf. Acht eeuwen bouwgeschiedenis van de abdij te Vlierbeek, l-Il, 
Kessel-Lo, 1962 (ms., dit werk zal eerlang gepubliceerd worden). Zie hier betreffende de kerk: 
II, pp. 105-8. - Cfr. ook M. Smeyers, Opgravingen in de abdij van Vlierbeek, Meer sch.oonheid, 
XI, 1964, 1, pp. 18-23. 
1 2 Cfr. E. Reusens, Documents relatifs à I' histoire de I' U11iversité de Lo11vain ( 1427-1797) , Ana
lectes pour servir à /'histoire ecclésiastique de la Belgique, XXIII, 1892, p. 221: "[1642} ... 
ecclesiamque construxerunt hacque iterum postea collabente, novam insignem illam, quae adhuc 
superest, circa annum 1775 erexerunt ecclesiam ... ". 
13 Plannen bewaard te Brussel (Algemeen Rijksarchief, Plans Dewez, nrs. 237-48), en op de 
dekenij-Vlierbeek te Kessel-Lo. - Een studie over Dewez' ontwerpen met een beschrijving van de 
uitgevoerde bouwwerken is opgenomen in M. Smeyers, Vlierbeeks bouwwerf ... , o.c. 
14 Te Vlierbeek bevinden het pand en de overige kloostergebouwen zich ten noorden van de kerk. 
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2. Abdij van Vlierbeek, toegang tot de onderaardse begraaf
plaats der abten, ca. 1640. 

afmetingen. Bij de vondst was ze niet meer onaangeroerd doch gedeeltelijk 
vol grond gestort 15

• Na zorgvuldige verwijdering ervan en de afschaving van 
de ondergrond, kwamen de stoffelijke resten van vijf geestelijken te voorschijn. 
Ze waren bijgezet in houten kisten, gekleed in hun bruine pij en met een stola 
om de hals. Deze begraafplaats maakt deel uit van de reeds vermelde bouw
campagne van rond 1642 en zeer waarschijnlijk gaat het hier om resten van 
de abten van Vlierbeek die regeerden tussen de laatstvermelde datum en 1772 
toen Van den Bruels voorganger overleed 16

• 

Keren we nu terug naar de uiteenzetting van de zoëven genoemde abt. Op 
de reeds aangehaalde 23 october werd na de hoogmis de afbraak van de oude 
kerk aangevat. De officies gingen voortaan door in de kapittelzaal (Afb. 1, 
nr. 4). Een winter ging voorbij en pas op 13 mei 1776 was de afbraak voltooid. 
Reeds de daaropvolgende dag werd begonnen met de fundamenten van de 
nieuwe kerk. Het werk schoot goed op en op 24 juli begaf ·de abt zich naar 
Mechelen om er aartsbisschop Jan van Frankenberg 11 te verzoeken de eerste 

1 5 Reeds ca. 1880 werd deze begraafplaats bij toeval ontdekt, doch zonder onderzoek werd ze vol 
aarde gestort (A. Everaerts, Recueil des tombes et épitaphes à Louvain et dans les environs, Il, 
p. 430 (ms. in Stadsarchief te Leuven, nr. 80) ) . 
1 6 M. Smeyers, Memento mori. Bij de ontdekking van een XVIle eeuwse krocht in de abdij van 
Vlierbeek, Meer schoonheid, X, 1963, 3, pp. 16-7. 
1 7 Zie over deze kardinaal-aartsbisschop: P. Claessens, Les atchevêques de Malines, II, Leuven, 
1881, pp. 122 e.v.; A. Verhaegen, l.e cardinal de Frankenberg, Rijsel, 1889. 
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steen te komen wijden, hetgeen volgens het canoniek recht tot de bevoegdheid 
van laatstgenoemde behoorde. De aartsbisschop vaardigde hiertoe echter de abt 
zelf af en verleende hem schriftelijk de nodige commissio om in zijn naam 
met pontificaJle macht op te treden. 

De grondvesten bereikten ondertussen de hoogte van de begane grond en op 
30 juü greep de eerstesteenlegging plaats in aanwezigheid van verscheidene 
genodigden, waarover verder meer. Het is reeds vermeLdenswaard dat L.B. 
Dewez - architectus noster, zoals abt Van den Bruel hem betite1t 18 

- deze 
ceremonie persoonlijk heeft bijgewoond. Ze werd geleid door de abt als plaats
vervanger van de bisschop en geschiedde volgens de in het Pontificale roma
num vastgelegde rubrieken. 

De plechtige eerstesteenlegging van kerken is een zeer oud gebruik 19 dat 
steeds met veel luister werd omgeven. Ze bestaat uit een dubbele plechtig
heid, nl. de eigenlijke eerstesteenlegging en de zegening der fundamenten. Het 
geheell verloopt in diverse opeenvolgende fasen, waarvan de handelingen, 
gebeden en aanroepingen mettertijd nauwkeurig in het Pontificale waren voor
geschreven 20

• De gewijde teksten bevatten een zeer rijke beeLdspraak en zijn 
bedoeld om de zuivering en de heiliging van de bouwplaats, haar toewijding 
aan God en het in stand houden van de bouwwerken af te smeken: Bene 
fundata est domus Domini supra firmam petram. D ank zij allerlei ikonogra
fisch materiaal d;lt men soms als illustratie in oude Pontificale-manuscripten 
aantreft, kunnen we ons enig beeld vormen van de plechtstatigheid waarmee 
deze ceremonie eertijds werd opgeluisterd 21 (Afb. 3). 

Abt Van den Bruel beschrijft niet de voHedige consecratieplechtigheid doch 
besteedt alleen aandacht aan het plaatsen van de eerste steen zelf. Te Vlierbeek 
werd de ceremonie verdeeld in twee fasen, waarvan de eerste 's morgens en de 
tweede 's namiddags plaats greep. Tijdens de morgen, rond 9 uur 2

\ concen-

18 Abt Van den Bruel noteert ten onrechte " ].B. Dewez"; Dewez' voornamen waren Laurent-Benoît. 
19 Voorbeelden: A. Verplaetse, Het opschrift van de 0.-L.-V~ouwkerk te Pamele-Oudenaarde, 
Miscellanea Jozef Duverger, II, Gent, 1968, pp. 562-3. 
20 Over de ontwikkeling van het Pontificale, zie F. Cabrol, Les livres de la liturgie latine, Parijs, 
1930, pp. 50-8; V. Leroquais, Les pontificaux mmmscrits des bibliot.&èques publiques de France, 
I, Parijs, 1937, pp. XIV e.v. -Door ons werd geraadpleegd het Pontificale romanum Clementis VIII 
primum; nunc denrto Urbani pp. VIII auctoritate recognitum, Antwerpen, 1707. De Pontificale's 
gepubliceerd door Benedictus XIII in 1725 en Benedictus XIV in 1752 verschillen zeer weinig van 
de editie van Clemens VIII. - Zie verder L.J. Boogmans, De eerste-steenlegging van een kerk. 
(Naam, symboliek, voorschriften, plechtigheid), Het gildeboek, XI, 1928, pp. 42-5; Pater Constan
tinus, Litttrgie en kerkelijke kunst, 2de ed., Bilthoven-Antwerpen, 1950, pp. 128-33. 
2 1 Voorbeeld: Parijs, Bibliothèque nationale, ms. lat. 1226, I, f• 1 v• (cfr. V. Leroqu.ais, .o.c., II, 
pp. 134-5) . 
2 2 Het uur wordt meegedeeld door een tijdgenoot, nl. de Leuvenaar M.F. Pelckmans, in zijn 
Aanteekeningen op het tweede boek van het werk 11an W. Boonen, in W. Boonen, Geschiedenis van 
Leuven geschreven in de jaren 1593 en 1594, ed. E. Van Even, Leuven, 1880, pp. 480-1; hij noteert: 
"Den eersten steen van die schoone abbatiale kerk van Vlierbeek is met alle kerkelijke plechtigheid 
boven den grond geleyt op den 30 juli 1776 's morgens omtrent negen uren door den Seer Eerw. 
Heer Ildephonsus van den Bruel, vooriaetsten abt derzelfde abdi je, daerdoor bijzonder aangesteld 
wegens zijne excellentie Joannes Henricus van Franckenberg en Schellendurf Aertsbisschop van 
Mechelen" . 
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3. Plechtige wijding van de eerste steen van een kerk . Miniatuur uit Pontificale 
romanttm, Frankrijk, eerste kwart 16de eeuw. Parijs, Bibliothèque nationale, ms. lat. 
1226, I, fo I v". 
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treerde de viering zich rond de eigenlijke eerste steen. Deze was vierkant van 
vorm, elke zijde één voet lang. Op de rug was het jaartal 1776 gebeiteld. Een 
der andere zijden was in de vier hoeken voorzien van kleine kruisjes en in het 
midden bevond zich hier een gleuf. Hierin werden verscheidene betekenisvolle 
voorwerpen opgeborgen, nl. enkele geldstukken (o.m. een gouden halve souve
rein en het vierde deel ervan 23

), een stuk van één der nagels van de paaskaars 
en een Agnus Dei 24

• Aan beide laatste voorwerpen werd klaarblijkelijk een 
apotropaeische kracht gehecht en ze moesten dienen tot afweer van mogelijk 
gevaar, zowel veroorzaakt door boze krachten als door de natuurelementen 25

• 

De vermelde inhoud werd met gewijde olie overgoten. Voor de duidelijkheid 
voegde de abt een paar summiere tekeningen van de beschreven zijden van de 
steen aan zijn uiteenzetting toe (Afb. 4). 

Ofschoon de prelaat het niet meedeelt, kan nochtans verondersteld worden 
dat hij, zoals het Pontificale het voorschreef, de vermelde kruisjes tijdens de 
plechtigheid zelf met een mes in de steen heeft gekrast. Normaal moesten deze 
echter niet op één zijde doch wel op alle zes worden aangebracht. Voor het 
overige beantwoordt de steen qua uitzicht en afmetingen aan de liturgische 
vereisten. De uitdieping waarin naast munten, vaak ook devotiemedailles en 
een geschreven proces-verbaal van de consecratie werden geborgen, werd 
gewoonlijk achteraf met een stenen dekseltje dichtgemetseld 26

• 

De zijde met de kruisjes en de gleuf doet sterk denken aan een altaar
steen, waarop vóór de wijding in de hoeken kruisjes dienden gesmlpteerd 
(een vijfde kruisje bevindt zich hier meestal centraal), evenals een uit
gediept reliekengraf. Ook dit laatste wor·dt bij de altaarwijding met olie 
gezalfd 27

• De gewijde olie heeft in deze gevallen een diepe symbolische 
betekenis. In een der antiphonen van de eerstesteenlegging wordt in dit ver
band herinnerd aan Jacob, die de steen waarop zijn hoofd had gerust tijdens 
een nacht waarin Jahweh tot hem sprak, oprichtte als een wijsteen en er olie 
over uitgoot (Gen. 28, 18). 

Na de middag van de bewuste 30 juli, aldus het verslag, werd plechtig een 
andere steen geplaatst met het opschrift: Me posuit Amplissimus Dominus 

23 In verband met de munten onder Maria-Theresia : J. De Mey, Les monnaies belgo-luxembour
geoises de Charles lil à Guillaume Ier (1706-1836), Brussel, 1963, pp. 33 e.v. - Een ander mooi 
voorbeeld van het leggen van munten bij de eerste steen bieden de Leuvense stadsrekeningen 
betreffende de oprichting van nieuwe gebouwen voor de administratie (1438) (A. Meulemans, 
Oude Leuvense straten en huizen, Mededelingen van de ge.rcbied- en oudheidkundige Kring voor 
Leuven en omgeving, XIII, 1973, p. 26). 
24 Agnus Dei: ovalen medaille met een voorstelling van het Lam Gods, vervaardigd uit was van de 
paaskaars en door de paus bij welbepaalde gelegenheden gewijd. 
25 A. Franz, Die kireh/ichen Benediktionen im Mittelalter, I, Graz, 1960, pp. 540, 568; W . G(iral
do), Paasnagels, Biekorf, LVII, 1956, p. 58. 
26 X. Barbier de Montault, Traité pratique de la construction, de l'ameublemmt et de la décoration 
des églises, I, Parijs, 1899, pp. 29 e.v.; R.B. Witte, Das katholische Gotteshaus. Sein Bau, seine 
Ausstattung, seine Pflege, 2de ed., Mainz, 1951, pp. 38-9. 
27 J. Braun, Der Christliche A/tar in seiner geschichtlichen Entwicklung, I, München, 1924, pp. 
288 e.v., pp. 59 e.v. 
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Ildephonsus Van den Bruel 30 julii 1776. Daarna legden alle monniken van 
Vlierbeek - de abdij telde op dat ogenblik een twintigtal religieuzen 28 

-volgens een hiërarchische orde, een steen naast de voorgaande. Op deze wijze 
wilden zij ongetwijfeld hun verbondenheid met hun overste betuigen en sym
bolisch meebouwen aan het bedehuis waarin zij over enkele jaren Gods lof 
zouden kunnen zingen. Verschei,dene genodigden voegden eveneens een steen 
bij de voorgaande. Het blij~t inderdaad uit het relaas van abt Van den Bruel 
dat een afvaardiging van diverse kloosters uit de omgeving aanwezig was, en 
wel de prior en de procurator van de priorij van Bethlehem (Herent), de 
lector van de praemonstratenzerabdij van Park, en Petrus De Keyser, 
regulier kanunnik uit het klooster van Sint-Maarten te Leuven; verder een 
verwant van de abt van Vlierbeek, Van Luffen genaamd en woonachtig te 
Antwerpen. De provisor en ,de cellarius van de Sint-Miebielsabdij in de 
genoemde Scheldestad hadden hem vergezeld op zijn reis naar V:lierbeek. Geen 
van laatstgenoemden plaatste echter een steen, evenmin als de prior van Park, 
die eveneens aanwezig was. Abt Van den Bruel merkt ten slotte nog op dat de 
prior van het reeds vermeilde Sint-Maartensklooster en die van de Celestijnen 
te Heverlee zich lieten verontschuldigen. 

De prelaat deelt in zijn uiteenzetting ook de plaats mee waar de twee hoger 
besproken stenen werden vastgemetseld. De eerste werd gelegd "juist in de 
hoek naast de deur die naar de begraafplaats van de religieuzen leidt, langs 
de zijde van het veld"; de tweede "langs de tegenoverliggende zijde, d.i. de 
kant van het klooster". De topografische interpretatie van deze passage is niet 
gemakkelijk. De stenen zijn immers thans niet zichtbaar. Volgens het toen
maiig gebruik dienden ze overigens voliledig in de fundamenten te worden 
ingemetseld. 

Om deze kwestie op te lossen moet men zich de situatie indenken op een 
ogenblik dat van enige bouw boven de begane grond geen sprake was. De 
sleutel tot dit probleem vormt de vermelde begraafplaats. Hiermee wordt niet 
de reeds hoger besproken krocht in het kloosterpand bedoeld, doch wel een 

28 A. Smeyers, o.c., p. 166. 
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nieuwe, onder het koor der op te richten kerk (Afb. 1, nr. 6). De toegang 
hiervan bevond zich oorspronkelijk in de benedenverdieping van de toren, 
achter het koor van het bedehuis gelegen 2 9

, en doorsneed, met een trap af
dalend, dwars de fundamenten van de scheidingsmuur tussen apsis en toren. 
Op het ogenblik van de eerstesteenlegging was deze ingang evenals de krocht 
ongetwijfeld reeds duidelijk zichtbaar. De beide stenen bevinden zich dan 
respectievelijk -links en rechts van vermelde toegang in de grondvesten van de 
hoger genoemde scheidingsmuur, en wel op het uiteinde ervan, nl. daar waar 
ze een rechte hoek vormen met de zijmuren van de toren (Afb. 1, nr. 7). De 
eerste is aldus gelegen langs de epistelzijde van het hoogaltaar en tevens langs 
de kant waar de kerk aan de landerijen grenst, de tweede langs de evangelie
zijde, langs waar zich de overige kloostergebouwen bevinden. 

De plaats van deze stenen in de nabijheid van het hoogaltaar beantwoordt 
aan het gebruik 30 en ook de vaststeHing dat ze op hoeken werden ingemetseld 
stemt hiermee overeen. Abt Van den Bruel heeft dit laatste feit trouwens 
beklemtoond: wanneer hij meedeelt dat de stenen op een hoek werden aange
bracht heeft hij achteraf het woord ferme - " juist" in de hoek - toegevoegd. 
Aan deze plaats is immers van oudsher een diepe symbolische betekenis verbon
den. De hoeksteen waarop geheel het kerkgebouw rust is immers Christus 
zelf. Steunend op diverse bijbelteksten (o.m. Ps. 117, 22; Is. 8, 14-15; 
Matth. 21, 22) wordt deze symboliek in de gebeden van de consecratieplechtig
heid benadrukt 31

• 

De bouw van de kerk zou verscheidene jaren in beslag nemen. Abt Van den 
Bruel noteert dat ondertussen, in 1777, begonnen werd met de oprichting van 
een ander gedeelte van Dewez' plan, nl. het abtskwartier (Afb. 1, nr. 8 en 
Afb. 5). Deze constructie, uitwendig streng en sober van lijn, maar binnenin 
voorzien van weelderig versierde salons en receptiezalen, staat thans nog 
overeind. Het gaat hier echter slechts om een der winkelhaakvormige hoek
gedeelten van een lange vleugel. Deze laatste zou echter nooit geheel opgetrok
ken worden. Volgens de bewaarde plannen moest hij twee uitspringende 
hoeken vertonen, en versierd worden met een centraal risaliet en aldus een 
der zijden van een uitgestrekte erekoer op monumentale wijze afsluiten. De 
situatie kan best vergeleken worden met de bestaande of thans verdwenen 
hoofdvleugels van de abdijen van Gembloers, Affligem, Orval, Hei'lissem, 
Bonne Esperanee en Sint-Maarten te Doornik, alle door Dewez ontworpen. 

Een voor de bouw interessant gegeven wordt nog aan het slot van het behan
delde document meegedeeld. De witte steen waarmee het kerkgebouw werd 
opgetrokken, werd aangevoerd uit steengroeven te Oorbeek. Deze waren eigen-

29 De oorspronkelijke toegang naar deze krypte werd in de 19e eeuw verplaatst naar de noord.muur 
van de toren, waarschijnlijk bij de inrichting van de benedenverdieping van de toren tot sacristie. 
30 X . Barbier de Montault, o.c., I, p. 30. 
31 " Chris te . .. , qui es lapis angularis" luidt het in een der gebeden bij de eerstesteenlegging (Pon
tificale ... , o.c., p. 194) . 
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5. Abdij van Vlierbeek , kerk en hoofdgebouw. 

dom van de abdij van Vlierbeek. Het klooster bezat hier en in de omgeving 
overigens zeer uitgestrekte goederen en was zelfs in het bezit van de patro
naatsrechten der parochiekerk 32

• Niet alle stenen, zo deelt de prelaat verder 
mee, waren van even goede kwaliteit en dus even geschikt voor de bouw van 
de abdijkerk. Deze afgewezen stenen werden echter voor de constructie van 
een minder belangrijk en meer bescheiden gebouw, nl. een wijnpers, 
aangewend 33

• 

Met de formule: . . . et laus D eo bene successit, eindigt het relaas van abt 
Van den Bruel over de bouwgeschiedenis. Op dat ogenblik was de abdijkerk 
echter nog lang niet afgewerkt en het zou nog verscheidene jaren duren voor
aleer de stellingen geheel konden verwijderd worden. Voor enkele bijkomende 
chronologische gegevens zijn we echter op andere bronnen aangewezen. Op de 
voorgevel van het bedehuis, vlak onder de dakgoot, prijkt de datum 1780 en 
mogelijk bewijst zulks dat de bouw in dat jaar die hoog.te had bereikt. Volgens 
een mededeling van Ch. Piot zou de kerk in 1783 voltooid zijn geweest 34

• 

32 ]. Tarlier en A. Wauters, Géographie et histoire des communes be/ges. Canton de Tirlemont, 
Brussel, 1876, p. 164; A. Smeyers, Vlierbeek vroeger en ntt, Kessel-Lo, 1946-48, (gedakt.), pp. 
79-80. - De oude steenkuilen zijn heden ten dage nog vaag zichtbaar. De groeven van Oorbeek 
behoorden tot de groep van zandsteen die men ook te Gobertange, enkele kilometers meer zuidwaarts 
gelegen, aantreft. 
33 Rond dezelfde tijd werd te Oorbeek zelf met tussenkomst van Vlierbeek een nieuwe kerk opge
trokken (cfr. Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer nr. 46892, Biens du clergé séculier. 
Déclaration 42, Abbaye de Vlierbeeck, 1787). 
3< Ch. Piot, o.c., kol. 907. 
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Deze auteur deelt echter de bron voor dit gegeven niet mee. In een goederen
staat van 1787 wordt genoteerd dat onlangs in de abdij een nieuwe kerk is 
gebouwd die, zo wordt beklemtoond, nog niet ten volle in staet is. Verder 
blijkt uit dit ·document ·dat de abdij op dat ogenblik nog hoge bedragen moest 
uitkeren aan architect, timmerlieden, steenkappers, metsers, schrijnwerckers, 
orgelmaeckers, plafoneerders en leverandeurs van materialen die alle hadden 
meegewerkt aan de bouw en de inrichting van de nieuwe kloostergebouwen 35

• 

Het is moeilijk na te gaan wat de formulering nog niet ten volle in staet hier 
precies beduidt. Was ·de bouw inderdaad niet volledig voltooid, of betreft het 
hie.r eerder de afwerking van het interieur ? De vraag moet onbeantwoord 
blijven, temeer daar de goederenstaat waarin deze vermelding voorkomt was 
opgemaakt op bevel van Jozef II, en het is best mogelijk dat men te Vlierbeek 
de financiële en materiële toestand opzettelijk minder rooskleurig heeft willen 
voorstellen dan het in werkelijkheid het geval was. 

Wat er ook van zij, de wijding van de nieuwe kerk zou nog meerdere jaren 
op zich laten wachten. Pas in de zomer van 1790, nl. op 31 augustus, zou kar
dinaal van Frankenberg zich voor de consecratie naar Vlierbeek begeven 36

• 

Het is niet uitgesloten dat deze gebeurtenis geruime tijd werd uitgesteld 
wegens alledei minder gunstige toestanden tijdens de regering van Jozef II 
die zowel de Mechelse aartsbisschop als de abt van Vlierbeek heel wat last 
berokkenden. Begin 1789 bv. trad Vlierbeek sterk in verzet tegen genoemde 
vorst omwille van zijn maatregelen in verband met het Seminarie-Generaal 
te Leuven. De abdij werd daarop onder sekwester geplaatst en een adminis
trator-econoom werd aangesteld. Een en ander leidde zelfs tot de vlucht van 
de abt 3 7

• Slechts einde 1789, wanneer de Oostenrijkers de Nederlanden ont
ruimden, werd de toestand te V.lierbeek genormaliseerd en keerde de rust weer. 

In 1792 overleed abt Van den Bruel. Zijn droom was niet valledig gereali
seerd. De kerk was weliswaar geheel opgetrokken evenals een gedeelte van het 
abtskwartier (Afb. 5). Voor het overige was echter van Dewez' grootse pro
jecten nog niets uitgevoerd. De opvo'iger van hogergenoemde prelaat, Ilde
phonsus Meugens, schijnt de werken niet te hebben voortgezet. De financiële 
toestand van het klooster zette hem blijkbaar tot voorzichtigheid aan. De abdij 
was nog jaarlijks belast met een hoog bedrag aan passieve renten, op kapitaien 
die door Van den Bruel geleend waren met het oog op de nieuwbouw 38

• 

'De Franse Overheersing die het ~loosterleven weldra valledig zou ver
lammen en zelfs zou leiden tot de afschaffing der abdij verhinderde definitief 
de verwezenlijking van een groots en stoutmoedig project. 

35 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer nr. 46892, Biens du clergé séculier. Déclaration 42, 
Abbaye de Vlierbeeck, 1787. 
36 A. Verhaegen, o.c., p. 292. 
3 7 Zie A. Smeyers, De abdij :;an Vlierbeek, o.c., pp. 169 e.v. 
38 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Oostenrijkse Privéraad, nr. 861 , brief 203 en 210-71 (17 juni 
1792) (ed. A. Smeyers, o.c., p. 175) . 



DE EERSTESTEENLEGGING VAN DE ABDIJKERK VAN VLIERBEEK 253 

BIJLAGE 

Ildephonstts Van den Bruel, abt van Vlierbeek, beschrijft de eerstesteenlegging 
van de nieuwe abdijkerk in 1776 en brengt verslag uit over het verloop der 
bouwwerken tot 1 778. 

Anno 1775 die 23 octobris 
incoepimus mane amoverc lapides ex illo 1 ambitu, qui erat a parte ecclesiae et in quo 
erat cavea, in qua sepeliebantur religiosi, et summo sacro finito incoepit destructio 
ecclesiae, et officium divinum incoepimus persolvere in capitulo, et destructio ecclesiae 
absoluta fuit 13 maij 1776. Unde 14 maij dicti anni incoepta fuerunt fundamenta novae 
ecclesiae, ac die 2 24 mensis julii ejusdem anni ivi Mechliniam ad requirendum 
archiepiscopum, guatenus dignaretur benedieere primarium lapidem, quam commissionem 
nobis in scriptis dedit die ut supra. Hac commissione obtenta cum jam fundamenta essent 
solo aequalia, die 30 julii benedixi mane et posui primarium lapidem juxta rubricas, ut 
in Pontificali. Ille autem lapis positus fuit ferme 3 in angulo juxta portam, quae ducit 
ad sepulturam religiosorum, a parte campi. In illo autem lapide erat fossa, in qua positus 
fuit nummus aureus sive halve soverijn 4, la ... userium 5 et quadrans, Agnus Dei, et 
frustrum de clavis cerrae pasccalis 6 • 7 , oleo fuso desuper. Lapis autem erat magnitudinis 
unius pedis in quadro, cum anno in dorso 8 et quatuor cruciliis huius figurae (hier volgt 
een tekening, cfr. Afb. 4). Post meridiem autem alium a parte altera id est a parte 
conventus posui cum hac inscriptione: "Me posuit Amplissimus Dominus 0 Ildephonsus 
Van den Bruel 30 julii 1776", et singuli religiosi incipiendo a Domino priore posuerunt 
unum lapidem. Sicut et illi qui invitati fuerant ad hanc solemnitatem. Invitati autem et 
qui posuerunt lapidem erant Amplissimus Dominus Prior Bethlemiticus cum Domino 1 0 

procuratore, lector abbatiae Parchensis, Reverendus Dominus De Keyser Sancti Martini, 
cognatus noster Van Luffen, habitans Antwerpiae, qui venerat cum provisore et cellerario 
S. Michaelis. Sed illi duo posteriores non posuerunt lapidem 11 , sicut et prior Parchensis. 
Aderat etiam architectus noster J.B. De Wez. Invitati ad hanc solemnitatem et qui se 
excusaverant erant Amplissimus Dominus prior S. Martini et Dominus Prior Heverleensis. 
lnterea temporis dum occupamur in ecclesiae edificatione incoepimus etiam nostrum 
quaterium anno 1777 a parte hortus. Anno 1778 cum multos haberemus lapides in 
Oorbeeck, quos ibidem in nostro fundo trahebamus pro aedificatione ecclesiae et abbatiae, 
et non omnes essent apti ad aedificandum, incoepimus ibidem constroere calcatorium. 
Et laus Deo bene successit. 

1 illo: toegevoegd. - 2 die: in de marge toegevoegd . - 3 ferme: toegevoegd. - 4 na saverijn werd 
el doorstreept. - 5 onzekere lezing. - 6 cerrae (sic) pasccalis (sic) vervangt: qui insignebatur. -
7 na pasccalis werd et doorstreept. - s anno in dorso vervangt: hac inscriptione 1776. - 9 na Dominus 
werd Ildepho doorstreept. - 1 0 Domino: toegevoegd . - 11 na lapidem werd et doorstreept. 

RÉSUMÉ 

LA POSE DES PREMIÈRES PIERRES DE L' ABBA YE DE VLIERBEEK, 
CEUVRE DE L' ARCHITECTE L.B. DEWEZ 

Les archives de la ci-devant abbaye de Vlierbeek (Kessel-Lo) furent détruites presque 
cntièrement en 1858. Quelques documents seulement restèrent sauvés, e.a. une pièce 
ayant rapport à la construction de I' église et de quelques autres nouveaux biitiments de 
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l'abbaye pendant la deuxième moitié du 18e siècle. Le document est rédigé par l'abbé 
I. Van den Bruel vers 1778, probablement dans Ie but de répondre à une demande de 
Ph. Baert, qui avait fait des requêtes dans diverses institutions religieuses, afin d'établir 
une étude concernant les architectes et les sculpteurs des Pays-Bas. 

Cette réponse nous procure des données intéressantes et encore inconnues concernant 
la chronologie des nouvelles constructions à Vlierbeek. Plusieurs renseignements con
duisirent à des trouvailles archéologiques, e.a. d'un sépulture souterraine du 17e siècle 
dans Ie cloître a vee les corps de quelques abbés. L' abbé Van den Bruel commence son 
récit avec la démolition de l'ancienne église en 1775 et prète eosuite une attention spéciale 
à la pose des premières pierres de la nouvelle église l'année suivante. 11 paraît que parmi 
les maints invités, J'architecte Dewez, auteur des nouvelles constructions, était présent 
personnellement à cette cérémonie. L' abbé énumère dans Ie document les diverses phases 
de la solennité, donne la description des premières pierres et désigne l'endroit pu elles 
furent posées dans les fondements. Ces données sont très remarquables au point de vue 
liturgique; elles nous instruisent aussi sur certains usages dans les milieux bénédictins. 

Le document nous renseigne sur les divers stades des travaux, sur la provenanee des 
matériaux, etc. Le récit se termine en 1778. A ce moment l'ég'lise abbatiale n'était pas 
achevée. D'après d'autres sourees elle ne fut consacrée qu'en 1790. La domiaation 
française qui amenait l'expulsion des moines de Vlierbeek, mettait fin aux travaux et 
à l'achèvement des projets fastueux de Dewez. 



Linda Wylleman 

HET INSTITUUT DER WETENSCHAPPEN 
BEHORENDE TOT DE UNIVERSITAIRE GEBOUWEN 

DER STAD GENT 

Dit monumentale gebouw waarvan de hoofdingang gelegen is op de Jozef 
Plateaustraat, de secundaire ingang zich bevindt op de Rozier tegenover de 
Universiteitsbibliotheek en dat verder begrensd is door de H. Consciencestraat 
en de Gezusters Lovelingstraat, werd tussen 1883 en 1890 uitgevoe11d naar de 
plannen van de Gentse architekt Adolphe-Edouard-Theodore Pauli (1820-
1895). 

Deze bijdrage beoogt de geschiedenis en de beschrijving van dit gebouw 
weer te geven, alsook zijn plaats in de 19de-eeuwse bouwkunst te onderzoeken. 
Maar vooraleer met de bespreking van het Instituut te beginnen zou het ook 
nuttig zijn een inzicht te krijgen in de levensgeschiedenis van deze inmiddels 
in de vergeethoek geraakte architekt. 

Hij werd op 29 februari 1820 te Gent geboren en behoorde tot een protes
tants gezin afkomstig van Mecklenburg. Zijn vader Joannes-Fredericus-Henri
cus Pauli kwam zich te Gent vestigen als bankier en indertijd was hij reeds op 
24-jarige leeftijd consul van Pruisen en Mecklenburg-Schwerin. Te Gent 
trad hij in de echt met Ludovica-Frederica Dorothea Oldenburg, geboren 
te Wismar. Adolphe volgde de middelbare school in Duitsland en daarna de 
calleges aan de School der Burgerlijke Genie aan de Rijksuniversiteit te Gent, 
waar L. Roelandt destijds architektuur doceerde. Op 26 juli 1841 behaalde hij 
het diploma van ingenieur-architekt maar vervolgde zijn studies aan de school 
voor architektuur te München, waar hij op 31 juli 1846 een certificaat ontving 
van de Akademie voor Schone Kunsten van München en op 30 augustus van 
de inspekteur - architekt van de koning van Beieren. Om ten slotte zijn 
opleiding te vervolmaken, vertrok hij naar Italië waar hij drie jaar verbleef. 
In 1850 werd hij door de gemeenteraad van de stad Gent verkozen tot eerste 
professor-direkteur in de architektuur aan de Akademie voor Schone Kunsten 
te Gent. Kort na 1851 kwam zijn eerste belangrijk werk tot stand, nl. de 
Gentse dierentuin. Deze werd op de vroegere Muinkmeerschen opgetrokken in 
opdracht van de "Maetschappij van natuerlijke historie" en werd reeds in 
1904 afgebroken. Het Guislaingesticht, één van de belangrijkste opdrachten 
die hij kreeg, en datgene waarmee Pauli waarschijnlijk zijn naam vestigde, 
werd tussen 1853 en 1876, in opdracht van de Commissie der Burgerlijke 
Godshuizen, opgetrokken. 

In 1856, het jaar waarin hij huwde met Anne Elisabeth Drory \ werd hij 
benoemd tot stadsarchitekt in opvolging van L. Roelandt Zo kreeg hij de 

1 Zij hadden vier kinderen nl. Robert George ("1857) , Anna Stephania ("1859) , Martha ("1863) 
en tenslotte Alfred ("1865 ). 
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gelegenheid veel gebouwen en voora'l schoolgebouwen op te trekken: achter
eenvolgens ·de nijverheidsschool (1857-1859), waarvan de gevel zich bevindt 
op de huidige binnenplaats van de nijverheidsschool op de Lindenlei; de school 
op het Kramersplein (1858-1861); ·de gemeenteschool "zonder naam, niet zon
der hart" (1859-1860) in de St.-Machariusstraat; de Callierschool (1860-1861) 
welke vroeger op de hoek van de Nieuwe Bosstraat en de Twee Bruggenstraat 
stond; verder nog de gemeenteschool voor meisjes (1865-1866), waarvan de 
voorgevel op de Lindenlei uitgeeft. Het gemeentelijk kerkhof buiten de Brugse 
Poort (1867-1882) dient eveneens te worden vermeld, alsook enkele restaura
ties zoals deze uitgevoerd aan het stadhuis van Gent en de crypte van het 
Geraard Duivelssteen. Bovendien ontwierp hij nog enkele zeer belangrijke 
gebouwen voor de Commissie der Burgerlijke Godshuizen, nl. het reeds ver
melde Guislaingesticht, het Lousbergsgesticht ( 1862-1865) gelegen op de 
Lousbergskaai, het Bijlokehospitaal (1864-1880) op de Prof. Jozef K!luyskens
straat en ten slotte het in 1947 grotendeels afgebrande jongenswezenhuis 
( 1870-1873) op de Martelaarslaan. 

Zijn loopbaan aan de Gentse Universiteit begon in 1861 toen Pauli gelast 
werd met het college architektuur dat zonder titularis gebleven was sinds 
L. Roelandt in 1858 met pensioen ging. In 1867 werd hij tot buitengewoon 
hoogleraar benoemd en nam hij ontslag als stadsarchitekt Verder werd Pauli 
in 1873 tot gewoon hoogleraar benoemd. Het emeritaat verkreeg hij door 
Kontuklijk Besluit van 30 mei 1890; als opvolger werd nog in hetzelfde jaar 
L. Cloquet aangeduid. 

In hetzelfde jaar diende Pauli eveneens zijn ontslag in bij de Koninklijke 
Akademie voor Schone Kunsten te Gent. Op het einde van zijn leven onder
ging hij twee heelkundige behandelingen, en voor de derde ging hij naar 
Keulen waar hij de zorgen zocht van een specialist. Hij stierf er evenwel op 
18 maart 1895. Zijn lichaam werd naar Gent overgebra:cht waar hij op zater
dag 23 maart begraven werd 2

• Laten we nu het Instituut der Wetenschappen 
zelf bespreken dat gerealiseerd werd naar de plannen van Pauli tussen 1883 
en 1890 en dat onder toezicht van de Administratie der Bruggen en Wegen 
werd uitgevoerd. 

REDENEN TOT OPBOUW VAN EEN INSTITUUT DER WETENSCHAPPEN 

!De Gentse Universiteit werd door Koning Willem I der Nederlanden bij 
decreet van 28 september 1816 opgericht en op 9 oktober 1817 plechtig 
geopend. 

2 Daarnaast dient ook nog te worden vermeld dat hij vanaf 1862 verbonden was aan de Koninklijke 
Commissie der Monumenten, en sinds 1864 lid van de Administratieve Ce>mmissie der gevange
nissen . Hij werd verder Ridder in de Leopoldsorde in 1871, lid van de Koninklijke Akademie 
voor Wetenschappen, Letteren en Schone kunsten vanaf 1875, lid van de Koninklijke Commissies 
voor Kunst en Archeologie sinds 1880 ; officier in de Leopoldsorde in 1881, commandeur in de 
Leopoldsorde in 1892 en tenslotte lid van de Geschiedkundige en Oudheidkundige Kring van Gent 
vanaf 1893. 
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Het stadsbestuur had eigen gebouwen ter beschikking gesteld voor de vier 
fakulteiten nl. het "Pakhuis" op de Koornmarkt (waar nu het postgebouw 
staat) voor de colleges in ·de geneeskunde, enkele zalen van de sta,dsbibliotheek 
voor de coHeges in de rechten, het vroegere klooster der Jezuïeten in de 
Voldersstraat voor de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte en tenslotte een 
lokaal in de Korte Dagsteeg nr. 17 voor de colleges in de wetenschappen en 
de vergelijkende anatomie. Later kon de Universiteit eveneens gebruik maken 
van de stedelijke bibliotheek en de op het terrein van de vroegere Baudeloo
abdij gelegen plantentuin. 

Reeds in 1816 besloot de gemeenteraad tot de oprichting van een nieuw 
gebouw, voor het houden van officiële plechtigheden, in de Voldersstraat 
Stadsarchitekt Louis Roelandt werd gelast met het opmaken van de plannen, 
en de eerste steenlegging van dit "Paleis der Universiteit" had plaats op 
4 augustus 1819. 

Op de gronden van het oude Jezuïetenklooster in de Voldersstraat, dat aan 
het Paleis van de Universiteit paalt, liet het stadsbestuur definitieve universi
taire gebouwen optrekken, waarin na 1826 het grootste deel van het hoger 
onderwijs werd ondergebracht. Door het Koninklijk Besluit van 1 oktober 
1838 kwam de Speciale school der Burgerlijke Genie tot stand. Daarin had 
men de afdelingen van Bruggen en Wegen en de Burgerlijke Architektuur. 
Onder de titel Speciale School voor Kunsten en Manufacturen had men de 
afdeling Kunsten en Manufacturen waaraan een Voorbereidende School was 
verbonden. De School der Burgerlijke Genie was verder in twee afdelingen 
verdeeld: de hogere afdeling vormde de burgerlijke ingenieurs terwijl de 
lagere afdeling conducteurs in de burgerlijke bouwkunst vormde. De Fakul
teit der Wetenschappen, waar onder impuls van Kekulé en anderen, naast 
het theoretisch onderwijs ook een uitgebreid praktisch onderwijs was inge
voerd, had na enkele jaren af te rekenen met een nijpend plaatsgebrek. Om 
dat te verhelpen, en om tevens gelijkaardige moeilijkheden op te lossen die 
zich aan de Luikse universiteit voordeden, liet de Minister van Openbaar On
derwijs Van Humbeeck in 1879 door het Parlement een subsidie stemmen 
van 4.500.000 fr. Op die manier konden de Rijksuniversiteiten van Gent en 
Luik een Instituut voor Wetenschappen laten oprichten, zoals er reeds beston
den in Duitsland, Oostenrijk en andere landen 3

• 

VOORSTUDIES TOT HET OPRICHTEN VAN EEN INSTITUUT DER WETENSCHAPPEN 

Aan ·de bestuurder-opzichter, de studie-opzichters van de Speciale Scholen 
en aan architekt Pauli werd de opdracht gegeven de voornaamste universiteiten 
in IDuitsland, Oostenrijk en Zwitserland te bezoeken, om zo ter plaatse aHe 

3 A. Kluyskens, I'Université de Gand, Histoire des tm iversités Be/ges, Brussel, 1954, pp. 33-4; 
Gedenkboek van de Rijksuniversiteit te Gent na een kwarteeuw vervlaamsing, Gent, 1957, pp. 53-7; 
Rijksuniversiteit Gent 1817-1967, G ent, 1967. 
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nuttige inlichtingen in te winnen. Deze comrmss1e signaleerde twee moge
lijkheden: ofwel kon men zoals in de meeste landen de onderscheiden studie
richtingen onderbrengen in verschi'Hende instituten, ofwel bestond de moge
lijkheid die instituten samen te brengen in één enkel gebouw zoals in de poly
technische scholen gebruikelijk was. Het laatste bleek grote voordelen te bie
den: voor ·de studenten van de Speciale en de Voorbereidende Schalen, die 
onderworpen waren aan een "binnenhuis regime" , met verplichte herhalingen 
en praktische oefeningen, bleek de onderlinge nabijheid van collegezalen en 
laboratoria onontbeerlijk te zijn, daarenboven zou de aanwezigheid van labora
toria in de nabijheid van de col'legezaien eveneens voor de meeste afdelingen 
van de Fakulteit der Wetenschappen uitermate nuttig zijn. 

Daarom werd beslist de Voorbereidende en de Speciale Scholen der Burger
lijke Genie, Kunsten en Manufacturen bij de Fakulteit der Wetenschappen te 
voegen. Zo zou een groot "Instituut der Wetenschappen" tot stand komen, 
bestemd voor de Speciale en Voorbereidende Scholen der Burgerlijke Genie, 
Kunsten en Manufacturen enerzijds, en voor het theoretische en praktische 
onderwijs in de fysica, scheikunde, mineralogie, geologie en paleontologie 
anderzijds 4

• 

KEUZE VAN HET TERREIN 

Het bleek van meet af aan uitgesloten het nieuwe instituut op te richten 
in de nabijheid van de reeds bestaande universitaire gebouwen in de Volders
straat, omdat daaruit al te hoge kosten voor onteigening zouden voortvloeien. 
Daarom had men aanvankelijk twee terreinen op het oog: het eerste langs de 
Bijlokelaan, dicht bij het jongenswezenhuis; het tweede dicht bij de Kortrijkse
steenweg, gelegen bij de tuinen op de helling van de oude citadel waar zich 
nu het stadspark bevindt. Ze boden echter het nadeel zich op grote afstand 
van de toenmalige universitaire gebouwen te bevinden. Daarom werd nader
hand voorgesteld het nieuwe instituut dicht bij de Lousbergsspinnerij op te 
richten. Aldus zou het niet ver verwijderd zijn van de andere universitaire 
gebouwen in de Voldersstraat, de bibliotheek en de plantentuin gehuisvest in 
de voormalige Baudeloo abdij. Jammer genoeg zou het echter wel onderhevig 
zijn aan de trillingen veroorzaakt door het zware vervoer! Uiteindelijk werd 
besloten de universitaire gebouwen op te trekken in de zogenaamde Batavia
wijk, boven op de Blandijnberg. Die krotwoningenwijk wilde men reeds lang 
saneren, daarom werd dit voorstel dan ook met veel enthousiasme door het 
stadsbestuur onthaald. Na een gunstig advies van de academische overheid 
werd het projekt in september 1881 door het ministerie goedgekeurd. Het 
Koninklijk Besluit van 18 november 1881 gaf toestemming de wijk te slopen 
en het langverwachte gebouw op te richten. 

4 A. Pauli, Le nouvel institut des sciences à Gand, avec 1111 nvant.propos de Aug. !IV agener, Gent, 
1892. 
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BoUWGESCHIEDENIS 

Paul.i had het werk over drie fases verdeeld: een eerste voor het grondwerk, 
de funderingen en het optrekken van de onderbouw, een tweede voor de 
ruwbouw en ten slotte een derde voor de afwerking. Maar vooraleer men 
daarmee kon beginnen diende de nodige plaats te worden gemaakt. Daarom 
ging men in 1882 tot de onteigening over. De nivellering van de grond werd 
op 28 augustus 1882 de heer Desmedt toegewezen. De eerste fase van het 
werk, zoals hierboven uiteengezet, was op dat ogenblik echter reeds toever
trouwd aan de aannemers Van H asselt en Servais en dit sinds de 17de juli 1882. 

De eerste steenlegging vond plaats op 16 apri'l 1883 5
. Wat de ruwbouw 

met inbegrip van de daken betreft, werd op 14 mei 1884 een beroep gedaan 
op de gebroeders Legrève en Hanquinaux van Elsene. Hun werk diende op 
1 januari 1887 uitgevoerd te zijn, maar opmerkelijk genoeg was het gebouw 
reeds op 25 november 1886 volledig gerealiseerd. Vermoedelijk werden er 
echter constructiefouten gemaakt want de officiële voltooiing geschiedde pas 
in augustus 1889 en de definitieve aanvaarding op 27 september 1889. 

Men kon toen overgaan tot diverse adjudicaties in verband met de derde 
fase van de bouw. De afwerking werd reeds op 19 februari 1887 aanbesteed, 
en de heer V. Scoyer toegewezen. Zijn taak omvatte het aanbrengen van 
pleisterlagen, plankenvloeren en andere vloeren, ijzerwerk en zinkbedekking, 
schrijnwerk enz. Het opstellen van een afsluiting rond het instituut, alsook het 
plaatsen van beelden in de voorgevel maakte deel uit van deze aanbesteding. 
Hiermee begon Scoyer op 16 mei 1887 en hij voltooide het op 16 maart 1889. 
Ook de verwarming en de ventilatie (begonnen op 3 oktober 1887 en voltooid 
op 3 oktober 1888), de gasleiding (begonnen op 10 december 1887 en 
voltooid op 10 december 1888) en de waterleiding (de aanbesteding had 
plaats in augustus of september 1887) dienden voor de verdere afwerking van 
het gebouw nog te worden aangelegd. Daarenboven werd het gebouw nog 
van meubels (het bestek dateert van 1889) en van een technische installatie 
voorzien. 

De volledige afwerking werd door Pauli aan het Stadsbestuur gemeld op 
15 november 1890 en dus kon overgegaan worden tot de overdracht van deze 
gebouwen door het Rijk aan de Stad Gent. Op voorstel echter van stads
architekt K. Van Rysselberghe en hulparchitekt Van Vatden werden nog enkele 
weinig belangrijke verbeteringen uitgevoerd zodat de eigenlijke overdracht 
plaats greep op 7 maart 1891 6

• 

5 Het vers lag van deze plechtigheid is te vinden in de Gazelle van Gent van woensdag 18 april 
1883. Ter gelegenheid van de eerste steenlegging werd ook een medaille geslagen met de volgende 
kenmerken: de beeldzijde toont de wapens van de Universiteit met de lijfspreuk " Inter Utrumque" 
en de inscriptie "Université de Gand". Op de rugzijde van de medaille staat de tekst " Institut des 
sciences. 16 avril 1883." (Pr. Claeys, Les médailles gantoises modernes 1792-1892, Gent, 1909, 
pp. 332-3). 
6 Naar de gegevens die zich bevinden in het Stadsarchief van Gent (dossier F 35 10), het archief van 
de Rijksuniversiteit Gent en het Algemeen Rijksarchief te Brussel (Fonds Bruggen en Wegen, Bur
gerlijke gebouwen, nr. 237, 238 en 239). 
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1. Plattegrond van het Instituut. 

Verklaring bij het plan van de gelijkvloerse verdieping van het Instituut der Wetenschap
pen 

V oorbereidende School 
1. vertrek van de concierge 3. bewaarplaats 
2. register van de professoren 4. studieopzichter 
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5. wachtkamer 
6. kabinet van de direkteur 
7. kabinetten van de professoren 
8. auditoria 
9. studiezalen 

Speciale School 

13. vertrek van de concierge 
14. register van de professoren 
15. wachtkamer 
16. bewaarplaats 
17. studie inspekteur 
18. auditoria 
19. bibliothekaris 
20. bibliotheek 
21. telegrafie 
22. kabinetten van de repetitoren 
23. studiezalen 
24. conducteur van Bruggen en \Vegen 
2 5. sanitaire instelling 
26. opslagplaats 
27. lab. voor industriële scheikunde 
28. laboratorium voor opzoekingen 
29. laboratorium voor de professoren 

Fakulteit der wetenschappen 

47. vertrek van de concierge 
48. auditorium 
49. laboratorium voor voorbereidingen 
50. laboratorium voor fysica 
51. laboratorium voor de professor 
52 . donkere kamer 
5 3. kabinet voor de professor 
54. kabinet voor de prof. in mineralogie 
5 5. auditorium 
56. verzamelingen 
5 7. kabinet van de assistent 
58. vestibule 

E. dienstkoer 
F. koer van de Fak. der Wetenschappen 
G. dienstkoer 
H. tuin voor de Voorbereidende Scholen 

BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW 

1. Plattegrond en interieur 7 

10. conducteur van Bruggen en Wegen 
11. galerijen 
12. opslagplaats 
12 bis. sanitaire instelling 

30. wasserij 
31. laboratorium voor metaalkunde 
32. opslagplaats 
33. bibliotheek 
34. laboratorium 
35. fotometrie 
36. laboratorium 
3 7. kabinet voor de professor 
38. overdekt terras 
39. dienstkoer 
40. auditoria 
41. laboratorium voor voorbereidingen 
42. balansen 
43. kabinet voor de assistent 
44. bergruimte 
45. trappen naar de onderbouw 
46. sanitaire instelling 

59. kabinet van de prof. in scheikunde 
60. bibliotheek 
61. auditorium 
62. groot amfitheater voor scheikunde 
63. laboratorium voor voorbereidingen 
64. kabinet 
65 . laboratorium voor de studenten 
66. privaat laboratorium 
67. balansen 
68. scheikundige produlden 
69. overdekt terras 
70. sanitaire instelling 

I. tuin van de Speciale Scholen 
J. koer voor de praktische oefeningen 
K. ingang der Fak. der Wetenschappen 
L. ingang van de Scholen 

Het instituut (Afb. 1) heeft de vorm van een vierhoek met een opper
vlakte van 14.700 m2 en is verdeeld in twee parallelle hoofdafdelingen. De 

7 Deze beschrijving is enkel van toepassing voor het ogenblik van de afwerking en is dus niet meer 
geldig op het huidige ogenblik, daar er veel innerlijke veranderingen aan vooraf gegaan zijn. 
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2. Herdenkingspiaal van A. Pauli, 
geplaatst in de ingangshall. 

eerste, die haar ingang heeft in de Plateaustraat, is zelf in twee onderafdelingen 
ingedeeid; één voor de Speciale Scholen rechts en één voor de Voorbereidende 
Scholen aan de linkerzijde. De tweede hoofdafdeling met ingang aan de 
Rozier, is in drie vertakkingen verdeeld: één voor de fysica in het midden, 
één voor de scheikunde aan de rechterzijde en één voor de mineralogie, geolo
gie en paleontologie aan de linkerzijde. 

In het midden van de voorgevel - dit is in de as van de Guinardstraat -
verlenen drie grote deuren toegang tot een voorportaal, waarin een marmeren 
trap voorkomt. Omdat een politiereglement van de stad Gent verbood dat een 
groot aantal treden op de openbare weg voorkwamen, werd een bijkomende 
trap aangebracht in het voorportaal. Op deze trap bevinden zich zes steunen, 
namelijk een vierkante pilaster in de hoeken en daartussen vier ronde zuilen 
die twee aan twee staan en op een basis steunen. Op ca. 1/ 3 van de schacht 
bevindt zich een schachtring. De kolommen zijn afgedekt met een lijstkapiteeL 
In hetzelfde voorportaal bevindt zich rechts van de ingang nog een bronzen 
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herdenkingsplaat (Afb. 2) gewijd aan Pauli 8
, welke aangebracht werd op 4 

juni 1901 en het werk is van Louis Van Biesbroeck. Op het einde van het voor
portaal heeft men aan weerskanten de ingangen van de Voorbereidende en de 
Speciale Scholen. 

Iedere school heeft een binnenplaats van 1.400 m2
• waarop de studiezalen, 

de auditoria en de musea uitkomen. De vertrekken voor de concierge van de 
Speciale Scholen en eveneens die van de concierge van de Voorbereidende 
School, bevinden zich vooraan, aan de zijde van de Plateaustraat Een lange 
gaanderij , die 3 m. breed is en vanaf de ingang van iedere school begint, 
verleent tevens toegang tot het kabinet van de studieïnspekteur, de kabinetten 
van de professoren, de bibliotheek en de collegezalen. Op het einde van deze 
gang kunnen we de grote trap zien die naar de verdieping leidt: hij werd 
vervaardigd in steen van Ecaussines. Verder heeft men nog, steeds langs de 
binnenplaats, de kabinetten voor de repetitoren en de lokalen van het zoge
naamde "regime" waarin herhalingen en oefeningen werden gegeven. 

Het midden van het instituut, dat de Speciale met de Voorbereidende scholen 
verbindt, is ingenomen door een hoge en goed verlichte zaal van 12 m. bij 
24 m. en 9 m. hoog. Daarin werd het laboratorium voor industriële scheikunde 
ondergebracht, waaraan nog een reeks kleinere lokalen verbonden waren, o.a. 
laboratoria, kabinetten voor professoren enz. 

Een deel van de besproken lokalen bestaan enkel uit een gelijkvloerse ver
dieping. Dit is o.a. het geval met de studiezalen, en de bijlokalen van het 
laboratorium voor industriële scheikunde. Een groot gedeelte van de Speciale 
en V oorbereidende Scholen heeft een eerste verdieping (afb. 3), namelijk op 
het middengedeelte en op de uiteinden van het instituut. In deze laatsten 
bevinden zich de tekenzalen. Op dezelfde verdieping heeft men boven het 
laboratorium voor industriële scheikunde een rijke verzameling scheikundige 
produkten en een atelier voor fotografie. 

De tweede hoofdafdeling van het instituut (Afb. 1) met ingang langs de 
Rozier, is bestemd voor de studie in de fysica, scheikunde, mineraiogie, geolo
gie en paleontologie, colleges die gevolgd werden door studenten van de 
Fakulteit der Wetenschappen en de Geneeskunde. Deze afdeling vertoont een 
andere indeling dan de voorgaande. De gebouwen zijn hier rond drie binnen
plaatsen gegroepeerd. Links van de hoofdingang bevinden zich de lokalen 

8 Op deze herdenkingsplaat herkent men de afbeelding van Pauli en de volgende tekst : 
Adolphe Pauli 

1820-1895 
Architecte de la ville de Gand 

Prof. à l'Université 
et à l'Arad. R. des Beaux Arts 

Membre de 1' Acad. R. de Belgique 
et de la Comm. R. des Monuments 

Comm. de 1' ordre de Léopold 
SES AMIS ; COLLEGDES 

ET 
ANClENS ELEVES 
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3. Plan van de eerste verdieping. 

Verklaring bij het plan van de eerste verdieping 

Voorbereidende School 
1. galerijen 
2. auditoria 
3. kabinet voor de professoren 

Speciale School 
6. verzamelingen 
7. oefenzaal 
8. kabinetten voor de professoren 
9. auditoria 

10. praktische wiskunde 
11. opslagplaats 
12. galerijen en verzamelingen 
13. scheikundige produkten 
14. gasmeter en gashouder 
15. laboratoria 
16. amfitheater voor fysica 

X. schoorstenen voor verluchting 

4. repetitiezaal 
5. opslagplaats 

17. voorbereidingslaboratorium 
19. donkere kamer 
19. kabinet voor de professor 
20. museum voor fysica 
21. kabinet voor assistent 
22. opslagplaats 
23. auditorium voor scheikunde 
24. voorbereidingslaboratorium 
25. laboratorium voor de professor 
26. gashouder en gasmeter 
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4. Doorsnede van het Instituut . 
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voor de mineralogie, geologie, paleontologie, de laboratoria voor fysica alsook 
de vertrekken voor de concierge, de kabinetten voor de professoren en assis
tenten en ten slotte het museum voor mineralogie. De grote collegezaal voor 
fysica en haar bijlokalen, o.a. een museum, de donkere kamer, werden onder
gebracht op de eerste verdieping van het centrale gedeelte (Afb. 4) . 

Het rechter gedeelte van deze afdeling, welke langs de binnenplaats van de 
rechter zijvleugel kan worden bereikt, is bestemd voor de scheikunde. Via een 
vestibule met een grote trap komt men in een grote collegezaal die ook toegang 
verleent tot een preparatielaboratorium. Verder hebben we op de gelijkvloerse 
verdieping een zaal voor scheikundige produkten, twee laboratoria voor studen
ten en een reeks kleinere lokalen. Op de eerste verdieping treffen we eveneens 
nog enkele lokalen aan voor de scheikunde, zoals een coUegezaal, een prepa
ratielaboratorium en een laboratorium voor de professor. 

2. Beschrijving van de gevels 

Gevel op de Plateaustraat (Afb. 5, 6) 

Deze gevel heeft een lengte van 138 m. en zou een zeer eentonige indruk 
gewekt hebben indien de grote lengte niet gebroken werd door het aanbrengen 
van drie uitbouwen, één in het midden rechtover de Guinardstraat en twee 
andere op de hoeken van het gebouw. rDeze werden ook nog verhoogd met een 
tweede verdieping, waarin de tekenzalen werden ondergebracht. 

Daar het terrein waarop het Instituut werd gebouwd een helling vertoont, 
diende men het niveauverschil op te heffen door een onderbouw aan te brengen 
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6. Middenrisa/iet van äe voorgevel op de Plateaus/raat. 

welke het hoogst is op de uithoeken van het Instituut. In die onderbouw komen 
rechthoekige venstertjes voor en daartussen werd rustica aangebracht. 

Het middenrisaliet, dat het belangrijkste is, is duidelijk onderverdeeld in 
drie partijen, geaccentueerd door licht voo1.1uitspringende traveeën. Kenmer
kend zijn de over alles heen lopende zware horizontale banden, die zo duide
lijk de scheiding aangeven tussen de verdiepingen. 

De centrale partij van het middenrisaliet, bevat drie grote rondafgedekte 
deuren die toegang verlenen tot de reeds vermelde vestibule. De muurvlakken 
tussen de deuren zijn van bossagewerk voorzien, wat trouwens over de gehele 
gelijkvloerse verdieping voorkomt. Op de twee etages werden de drie rond
afgedekte doorbrekingen herhaald en de rondboog kreeg in het midden een 
sluitsteen. Deze vensters zijn geflankeerd door vlakke pilasters met een een
voudig lijstkapiteel op de eerste verdieping en een corintisch kapiteel op de 
tweede verdieping. 

Een licht vooruitspringend travee flankeert het centraal gedeelte. De onder
ste verdieping bevat een eenvoudig venster, dat net zoals de andere vensters 



268 LINDA WYLLEMAN 

7. Beeld, de Architektuur voorstellend, 
geplaatst in een nis aan de voorgevel op 
de Plateaustraat. 

8. Gezicht op de voorgevel in de Plateau
straat. 

op deze verdieping rondbogig is afgedekt. Op de eerste verdieping van voor
noemd travee treffen we een nis aan met een beeld (Afb. 6). Daar het midden
risaliet in totaal vier vooruitspringende traveeën telt, komt men tot vier beel
den, die het werk zijn vanVan den Bossche en uitgewerkt werden in witte steen 
van Echaillon. Ze stellen de vier hoofdtakken voor die onderwezen worden 
aan de Scholen der Genie nl. de Bruggen en Wegen, de Burgerlijke Genie, 
de Kunsten en Manufacturen en ten slotte de Architektuur (Afb. 7). De 
nis zelf is met een rondboog bedekt en geflankeerd door vlakke pilasters met 
een lijstkapiteel, waarop een s-vormige console rust die verder de architraaf 
en een sterk geprofileerde 'lijst steunt. Onderaan steunen deze pilasters op een 
kleinere s-vormige console versierd met bladwerk De tweede verdieping draagt 
een rechthoekig paneel met sculpturale versiering, nl. een cartouche gehouden 
door twee engeltjes waarvan het lichaam in rankwerk uitloopt. Het paneel 
is geflankeerd door vlakke pilasters, bekroond met een corintisch kapiteel. 
Consales schragen verder een gedrukt rondbogig fronton, waarvan het veld 
bezet is met sculptuur: in het midden een cartouche met een gehelmd mensen
hoofd en daarnaast rankwerk. 

Ten slotte ondersteunen grote consoles een ver uitspringende kroonlijst 
waarop een attiek rust bekroond door een gewelfd dak, dat van een platform 
voorzien is. Drie ovale standvenstertjes doorbreken het dak en op de attiek 
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9. Hoekvleugel op het uiteinde van 
de gevel op de Plateamtraat. 
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treffen we nog een bekroning aan in de vorm van een leeuwekop uitlopend 
op twee s-vormige voluten, en een vaas op de uiteinden van de attiek. 

De lager en dieper gelegen partij naast het centrale gedeelte omvat twee 
traveeën. Dit is vooral gekenmerkt door de met een driezijdig fronton afge
dekte rechthoekige vensters op de eerste verdieping, en ·de vier kleine recht
hoekige venstertjes op de tweede verdieping. Tussen iedere groep van twee 
venstertjes is een pilaster met corintisch kapiteel aangebracht. Uiteindelijk 
komt op de kroonlijst een borstwering voor. 

De tweede vooruitspringende travee, of het uiteinde van het brede midden
risaliet, heeft dezelfde opstelling als de eerste vooruitspringende travee naast 
de centrale partij. Alleen bevindt zich hier een polygonale koepel, doorbroken 
met een dakvenstertje, en op de hoeken van de attiek pronkt een vaas. 

De langgerekte vleugels (Afb. 8) bestaan uit tien traveeën met een verdie
ping. Onderaan komt de reeds vermelde onderbouw. De muur van de beneden
verdieping is met bossagewerk versierd, zoals in het middenrisaliet, en biedt 
een rij van tien rondafgedekte vensters. Op de basis van de eerste verdieping 
staat een rij rechtafgedekte vensters, waarvan de horizontale lijst op de hoeken 
door consoles ondersteund is. Het geheel is beschermd door een kroonlijst 
waarop een schilddak met een zwakke helling voorkomt. 

De gevel wordt afgesloten door een hoekpaviljoen (Afb. 9) bestaande uit 
drie traveeën. iDe vensters op de twee verdiepingen stemmen overeen met deze 
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van de lager gelegen partij van het middenrisaliet. Het enige verschil is dat 
tussen de vensters op de eerste verdieping van het hoekpaviljoen een vlakke 
pilaster voorkomt met een eenvoudig lijstkapiteeL Op het midden van de 
kroonlijst staat een gedrukt rondbogig fronton met in het veld daarvan een 
cartouche en rankwerk. Daarachter bevindt zich nogmaals een attiek en het 
gewelfde ·dak met in het midden een ovaa'l dakvenstertje. 

Voor de ruwbouw van het Instituut werd gebruik gemaakt van Opper
scheldesteen en terzelfdertijd werden de buitenmuren in de Plateaustraat en het 
middenrisaliet aan de Rozier bekleed met witte steen van Savonnières. Dezelf
de steen werd ook gebruikt voor architraven, friezen, consoles onder de kroon
lijsten, de vensters met of zonder fronton, de omlijsting van de nissen. Witte 
steen van Euville was voorzien voor kroonlijsten, kapitelen en onderstellen, 
vazen, kroonlijsten aan nissen en vensters, sluitstenen van de bogen en ten
slotte voor de rustiek aangebracht op de benedenverdieping. Treden, plinten, 
cordonlijsten, dorpels, deurstanden en enkele kroonlijsten werden nog 
opgetrokken in arduinsteen. 

Gevel op de Rozier (Afb. 5, 10 en 11) 

Deze gevel vertoont een geheel andere opstelling. Het hoofdgebouw bestaat 
uit een onderbouw, een gelijkvloerse en een eerste verdieping. Het midden
risaliet heeft hier een lengte van 5 5 m. met op de uiteinden daarvan twee 
licht vooruitspringende hoger opgaande gedeelten. 

Aan de linker- en rechterzijde van dit middenrisaliet heeft men de lage 
vleugels met elk een lengte van 42 m. Ze bestaan uit een onderbouw en een 
gelijkvloerse verdieping. In de as van het middenrisaliet bevindt zich een rond
afgedekte deur voorafgegaan door treden. Aan iedere zijde is deze deur geflan
keerd door pilasters uitgewerkt in bossagewerk, ook is de gehele beneden
verdieping voorzien van bossagewerk Op de eerste verdieping heeft men vijf 
rondafgedekte vensters met een hoge borstwering uitgewerkt in paneelvorm. 
Pitasters flankeren de vensters en steunen de rondboog, die in het midden een 
sluitsteen bevat. Tussen dezelfde vensters bevinden zich nogmaals vlakke 
pilasters met een lijstkapiteeL Op de gecomiste kroonlijst komt een gebroken 
fronton voor, versierd met het Belgische wapenschild en rankwerk. Ten slotte 
komt nog een in paneelvorm versierde attiek voor, waarachter zich het zacht 
hellend schHddak bevindt. 

De meer vooruitspringende gedeelten van het middenrisaliet bestaan uit 
drie traveeën, zoals de hoekpaviljoenen aan de Plateaustraat Met deze hoek
paviljoenen vertonen de voornoemde vooruitspringende gedeelten nog over
eenkomsten. Zo zijn de beneden- en eerste verdieping praktisch identiek. De 
tweede verdieping bestaat hier echter uit een rij rechthoekige venstertjes. Tus
sen ieder venstertje, en dan nogmaals tussen elke groepering van twee venster
tjes, bevindt zich een vlakke pilaster met een Corinthisch kapiteel. Boven de 
eerder kleine attiek verschijnt een groot standvenster in een gebroken rond-
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10. Centraal gedeelte van de gevel op 
de Rozier. 

11. Get,el op de Rozier. 
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bogig fronton, waarvan het vlak versierd is met rankwerk. Deze vooruitsprin
gende gedeelten zijn dan tenslotte bekroond met een hoog afgeknot pira
midaal dak. 

Daarnaast werden de vleugels opgetrokken, bestaande uit twaalf rond
afgedekte vensters, waartussen bossagewerk werd aangebracht uitgewerkt in 
een pleisterlaag. In de tijd van Pauli bestonden deze vleugels enkel uit een 
benedenverdieping, maar later werden ze verhoogd met een hoge verdieping, 
bestaande uit eveneens twaalf grote en twaalf kleine rechthoekige vensters. 
Toen zij slechts uit een gelijkvloerse verdieping bestonden werkten deze vleu
gels eerder storend, maar naar 01Jde foto's te oordelen waren ze wel bestemd 
om verhoogd te worden met een verdieping. 

De zijvleugels op de H. Consciencestraat en de Gezusters Lovelingstraat 
(Afb. 12) 

Ten tijde van Pauli bestond de helft van deze gevels naar de Rozier toe, 
enkel uit een gelijkvloerse verdieping, met dezelfde kenmerken als de vleugels 
aan de Rozier. De andere helft van de gevel, naar de Plateaustraat toe, bevat 
twee verdiepingen tot aan de voortzetting van de hoekvleugels. Er bestaat een 
duidelijke scheiding tussen deze twee vleugels, en de verbinding wordt gemaakt 
door een kleine muur met een deurtje. 

STIJLANALYSE 

Zoals blijkt uit de bouwgeschiedenis werd het Instituut opgericht tussen 
1883 en 1890, maar men mag aannemen dat de eigenlijke bouw reeds volein
digd was rond het einde van 1886. 

Rond deze tijd zag de wereld verschiUende belangrijke bouwwerken ont
staan zoals de Sagrada Familia te Barcelona door Antonio Gaudi (begonnen 
in 1884 in gotische stijl), Gustave Eiffel realiseerde tussen 1887 en 1889 de 
Eiffeltoren te Parijs, en Amerika zag buildings ontstaan zoals bv. de Marshall 
Field Wholesale Store (1885-7) door H.H. Richardson en de Auditorium 
Building van Adler en Su:llivan (1887-9), beide te Chicago. 

Juist in 1883 werd het Justitiepaleis te Brussel naar de plannen van Joseph 
Poelaert voltooid, en in 1892-3 reeds realiseerde Horta het Hortabuis te 
Brussel. 

In ieder geval bracht het Instituut wat stijl en opvatting betreft, geen ver
nieuwing mee. Pauli heeft enkel geteerd op reeds vroeger verworven waarden 
zoals vrijwei algemeen het gebruik was in de 19de eeuw. 

De 19de eeuw werd de eeuw van het eclectisme genoemd en niet ten on
rechte want men ontleende vormen uit nagenoeg alle historische bouwstijlen. 
Zo kan men ook verschillende stijlkenmerken ontdekken in het Instituut: in het 
algemeen kan men het betitelen als zijnde Italiaans hoog-renaissancistisch. 
Daken zoals die aan de Rozier kwamen echter voor in de Franse renaissance, 
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12. Oud gezicht in de H . Consciencestraat. 

terwijl de andere daken eerder kunnen bestempeld worden als typerende 
19de-eeuwse kreaties. Barokke elementen zijn de frontons met hun sculpturale 
versieringen zoals cartouches, figuren en rankwerk. Uit de rococo afkomstig zijn 
de standvenstertjes, terwijl de palmetten en vazen eerder kreaties van de Empire 
stijl zijn. 

In de 19de eeuw werden zeer veel gebouwen voor openbaar nut opgetrokken 
zoals scholen, musea, stations, bibliotheken, hotels, hospitalen, theaters, ad
ministratieve gebouwen enz. De architektuur kreeg aldus een belangrijke 
sociale rol te vervullen en voor de binneninrichting van de verschillende soor
ten gebouwen ontstonden specifieke plannen: zo bv. kregen de gevangenissen 
een stervormige plattegrond, de hospitalen werden ingedeeld in verschillende 
paviljoenen enz. Hetzelfde kan geconstateerd worden in het te bespreken 
gebouw, want men kan het grondplan vergelijken met die van de polytech
nische scholen in Duitsland zoals bv. die van Braunschweig, Zürich, 'Dresden 
en Berlijn. Ze vertonen allen een rechthoekige vorm waarvan de hoeken en de 
middenpartijen geaccentueerd zijn, eveneens zijn de lokalen gegroepeerd rond 
binnenplaatsen 9

• Ook in Frankrijk zijn er verscheidene gebouwen die het-

9 De Duitse gebouwen beantwoorden aan een programma dat in 1872 door een Commissie voor de 
nieuwbouw van de polytechnische school van Hannover uitgestippeld werd. Zie daarvoor L. Klasen, 
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zelfde grondplan vertonen zoals het Lyceum Buffon te Lyon van Vaudremer en 
de Sorbonne te Parijs van Paul Henri Nénot, enz. Ook hier zijn de gebouwen 
gevat in een rechthoek en de lokalen gegroepeerd rond verschillende binnen
plaatsen 10

• 

Vooraleer het Instituut naar stijl te vergelijken met produkten uit de tijd, 
is het nuttig hier een korte beschrijving te geven van de 19de-eeuwse bouw
kunst in Europa. 

Ook voor de 19de eeuw was Frankrijk en vooral Parijs toonaangevend. Na de 
onafhankelijkheid van België was er weinig streven naar een nationale stijl 
en sloot men aan bij de Franse modestijlen. In de eerste helft van de eeuw 
kende de bouwkunst geen grote ontwikkeling daar Europa verarmd was door 
de Napoleontische oorlogen. Het Klassicisme bood een herleving van het 
heNenisme en belangrijke voorstaanders daarvan in België waren Tieleman 
Franciscus Suys en Loclewijk Roelandt 

In de noorderlijke landen echter, bracht deze stij.l weinig bevrediging omdat 
hij niet in de omgeving paste en daarom ontstond daar een interesse voor de 
middeleeuwen door de romantische stroming. De neo-gotische stroming ont
stond in England en hield daar stand gedurende de ganse eeuw. Vooral kerk
gebouwen werden opgetrokken in deze neo-gotische stijl, bv. de St.-Bonifatins
kerk te Elsene en de St.-Servatiuskerk te Schaarbeek. Later werd deze stijl 
verlaten voor de romaanse (bv. Gnadenkirche te Berlijn), de vroeg-christelijke 
(bv. St.-Bonifatiuskerk te München) en de byzantijnse stijl (bv. Sacré-Creur te 
Parijs). 

Rond het midden van de eeuw heeft men naast de navolging van het helle
nisme en de gotiek ook een meer verspreide navolging van de renaissance, 
vooral dan de Italiaanse renaissance. Eerst werd de Florentijnse school gevolgd, 
daarna de weelderige Venetiaanse school, het paleistype van Peruzzi en de 
Palladiaanse bouwtrant. In Frankrijk vierde toen de Second Empire stijl 
hoogtij. In de loop van de eeuw herleefde ook het nationaal bewustzijn en 
men wilde een kunst scheppen met een nationaal karakter. Men greep daarbij 
vooral terug naar de plaatselijke stijl van de 16de-17de eeuw. Vooral tussen 
1880 en 1890 vierde dit hoogtij en een vertegenwoordiger van deze stijlrichting 
in België was Henri Beyaert. 

Vanaf 1860 werd ijzer aangewend, waardoor men grotere, ruimere en hogere 
gebouwen kon optrekken. Het gezamenlijk gebruik van glas en ijzer maakten 
het mogelijk daken en muren vdledig doorzichtig te maken; voorbeelden 

Grundriss-Vorbilder von Gebäuden aller Art, lil, Grundriss-Vorbilder VOlt Schülgebäuden, Leipzig, 
1884, pp. 227·9. 
Voor de grondplannen van de verschillende polytechnische scholen, zie voornoemde werk, pl. 53-4. 
10 L. Hautecreur, Histoire de l'architectUTe classique en France, VII: La fin de /' architecture classique 
1848·1900, Paris, 1957, pp. 368, 442. 
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daarvan zijn o.a. de halilen te Parijs door BaUard en de leeszaal van de Biblio
thèque Nationale te Parijs door Henri Labrouste. 

Tenslotte had men op het einde van de eeuw twee strekkingen. De ene 
bood een navolging zonder ziel met gebruik van de vroegere stijlen, vooral 
omdat de opdrachtgevers het zo wilden. De andere strekking ontstond na 1890. 
Zij zocht een herwaardering van de gotische kunst en ijverde naar het opnieuw 
toepassen van haar technisch constructieve grondbegrippen. De moderne 
beweging vond haar oorsprong in de kunstnijverheid, en in de bouwkunst 
trad zij binnen langs de detai'ls. Men streefde er zoveel mogelijk naar het 
naturalisme op al'le gebied toe te passen, zo werden de constructies zoveel 
mogelijk blootgelegd. A'ldus ging men bij het optrekken van woningen uit 
van de binneninrichting, maar veelal bleef het uiterlijke het halen op de 
functionaliteit van het innerlijke. /Dit alles werd voor het eerst gedeeltelijk 
gerealiseerd in België. Na 1895 kreeg de Belgische kunst een algemene bekend
heid door de verkondigde "libre esthétique" gepropageerd door de aanhangers 
van Henri Van de Velde 11

• 

Bij nader inzien blijkt het Gentse Instituut wel duidelijk aan te leunen bij de 
Franse stijl van het Second Empire. Deze stijl was nogal Italiaans gericht 
en mag beschouwd worden als een meer pompeuze versie van de laatste uni
versele stijl in de westerse wereld, namelijk het romantisch klassicisme. De 
Second Empire beperkte zich wat Frankrijk betreft tot de regering van Napo
leon III (1852-1870). Daarna werd hij internationaa'l, de initiatie ervan kwam 
echter voor in andere landen dan Frankrijk vóór het politieke begin van de 
Second Empire. 

Er kwam meer interesse voor rijke en plastische effekten, alsook werden 
zichtbare mansardedaken en paviljoenen op het einde en het midden van het 
gebouw toegepast. Deze kenmerken zijn eveneens gangbaar voor het Instituut 
der Wetenschap pen. 

Napoleon werd keizer in 1852 en wilde het Louvre voltooien, d.w.z. het 
Louvre verbinden met de Tuileries. Visconti kreeg de opdracht maar hij stierf 
in 185'3 en H.M. Lefuel nam het werk over. Deze laatste verrijkte het ontwerp 
van Visconti en gaf daarmee het eerste Parijse voorbeeld van de Second Empire 
st i j·l (Afb. 13) . Hij leunde aan bij de st ij 1 van het oude Louvre en de meest 
originele delen zijn wel de hoekpaviljoenen. De beelden en de overige sculp
turale versieringen zijn eerder bombastisch en dus meer als neo-barok te 
bestempelen. 

11 E. Gugel en ]. Leliman, Geschiedenis der bouwstijlen, Rotterdam, (s.d.) , pp. 278-391; P. Fie
rens, L'architec111re et la settipture au XIXe siècle in P. Fierens, L'art en Belgique, Brussel, (s.d.) , 
pp. 409-28; H . Hitchcock, Architecture. Nineteenth and twentieth centuries, Pelican history of art, 
1958 ; B. _Cichy, The great ages of architecture, London, 1964, pp. 363-7 ; L. Benevolo, Geschichte 
der Archttektur 1es 19. und 20. Jahrhunderts, 1, München, 1964; E. Schild, Zwischen Glaspalast und 
Palau des Illusrons: Form und Konstruktion im 19. Jahrhundert, Berlin-Frankfurt-Wien, 1967 ; 
H . Pevsner, Génie de /'architecture europée11ne, Paris, 1970, II, pp. 201-26. 
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13. L.T.J. Visconti en H.M. Lefuel, het nieuwe Louvre te Parijs (1852-7). 

Met dit gebouw heeft het Instituut vooral, naast de reeds vermelde uitbou
wen op de uiteinden en het midden, de daken gemeen alsook het gebruik van 
rondafgedekte en met een driezijdig fronton afgedekte vensters. Bij het nieuwe 
Louvre zijn de beelden en de sculpturale versieringen heel zwaar uitgevallen, 
het Instituut daarentegen werd fijner en smaakvoller versierd. 

Het Instituut vertoont ook wel enige gelijkenis met het voor de Second 
Empire uitgebreide en verbouwde stadhuis van Parijs (1837-1849) door 
Godde en Lesueur. Wat zij gemeen hebben is eerst en vooral de fijnere 
behandeling van de elementen, de daken en nogmaals de nissen, vensters 
afgedekt met een rondboog en de driezijdig afgedekte vensters (Afb. 14). 

Nog betere gemeenschappelijke punten kan men vinden in gebouwen die 
buiten Frankrijk opgetrokken werden bv. in Londen, de huizen 1-5 op de 
Grosvenor Place, welke reeds begonnen werden in 1867 (Afb. 15). Opnieuw 
zijn daken met standvensters, vensters enz. met elkaar te vergelijken. 

Zoals reeds vroeger vermeld, vertoont het grondplan grote gelijkenis met de 
Duitse polytechnische scholen. W at de stijl betreft moet men vaststellen dat de 
Duitse scholen wat soberder en eentoniger werden opgetrokken, ingevolge een 
streven naar meer rust en vereenvoudiging, op het einde van de eeuw, waarbij 
de stijl meestal renaissancistisch getint was. Sommige kenmerken zoals bossage
werk, nissen, vensters met frontons en rondafgedekte vensters komen veelvuldig 
voor in de Duitse polytechnische scholen zoals ook in het Instituut. 
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14. E.H. Goddeen J.B. Lesueur, de uitbreiding van het stadhuis van Parijs (1937-45). 

15. Londen, Grosvenor Place, begonnen in 1867. 
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16. Toenmalig Noordstation aan het Rogierplein te Bmssel. 

Een treffende gelijkenis naar stijl vindt men echter in België zelf namelijk 
in het afgebroken noordstation van Brussel naar de plannen van Coppens 
(Afb. 16). Vooral de gevel op de Rozier vertoont een grote gelijkenis met 
dit station. Op de eerste verdieping treft men bij beide rondafgedekte vensters 
aan, geflankeerd door kolommen in het Noordstation, en door pilasters in het 
Instituut. De licht vooruitspringende partijen zijn eveneens bekroond door een 
hoog afgeknot piramidaal dak. Zo ziet men dat Pauli, zowel wat het grondplan 
als wat de stijl betreft, geen vernieuwing bracht. Men kan het Instituut der 
Wetenschappen bestempelen als zijnde een fijnere en ·latere uitloper van de 
Second Empire stijl. Nochtans ontbreekt het hier niet aan reliëf dank zij de 
sterk vooruitspringende kroonlijsten en de gehele bewerking van de gevel. 

Uit deze beschrijving en stijlanalyse blijkt dat dit gebouw ondanks zijn 
19de-eeuws ontstaan toch een artistieke waarde bevat en dat Pauli zeker als 
groot en waardig Gents architekt naast L. Roelandt en L. Cloquet mag 
worden vermeld. 
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SUMMARY 

SCIENCE INSTITUTE 

A university block in Ghent was established there in the former Bataviaquarter in the 
years 1883-90 according to the plans of architect Adolphe-Edouard-Theodore Pauli 
(1820-95) . 

lt has the form of a quadrilateral with a surface of 14.700 m2 and it is divided into 
two parallel main sections. Every section has court-yards round which the diverse 
rooms are grouped. The front has a length of 138 m. and this length has been 
broken by three protuberances, one in the middle of the building and the other two 
at the extremities. These protuberances consist of two floors while the rest of the front 
only has a ground floor and a first floor. The front at the Rozier has a totally different 
aspect, the main building has two stairs and beside there are low stairs. 

The Institute did not bring renovation regarding style and conception. In general we 
can label it as being of Italian high renaissance style. Nevertheless there are other style 
characteristics and therefore it is a product of the 19th century eclecticism. After further 
consideration we can associate it with the Second Empire style of France (1852-70). 
A striking resemblance in style is to be found in the demolisbed Northstation of Brussels 
( according to plans of Coppens). The ground-plan is comparable to these of the poli
technica! schools of Germany for instanee Brunswick, Zürich, Dresden, and of some 
French schools as e.g. the Lycée Buffon at Lyon. 



Frieda Van Tyghem 

DE VLAAMSE KAAI TE GENT: EEN TYPISCH VOORBEELD VAN 
NEGENTIENDE-EEUWS ECLECTISME 

De interesse voor de evolutie van de bouwkunst in de 19de eeuw is de laatste 
jaren duidelijk toegenomen. Dat merkt men zowel aan de tentoonstellingen 
die over gebouwen en architecten uit deze periode gehouden worden, als aan 
de belangstelling bij o.m. universiteitsstudenten die over deze eeuw beter 
geïnformeerd willen worden. 

Tot vóór enkele jaren was de algemene beoordeling van gebouwen die uit 
de 19de eeuw stammen nog vrij negatief. Dat oordeel, eigenlijk in se een 
veroordeling, steunde gedeeltelijk op een traditie die uit de 19de eeuw zelf 
dateert. Gezaghebbende architecten stonden dikwijls vrij kritisch tegenover de 
architecturale verwezenlijkingen van hun tijd. Kenmerkend was het feit dat 
men beter dan in de vorige eeuwen op de hoogte was van de historische stijlen, 
maar juist deze kennis maakte het blijkbaar moeilijker dan ooit om een eigen
tijdse stijl te scheppen. 

Die onzekerheid wordt duidelijk geïllustreerd in de tijdschriften van die tijd, 
waar kritiek op de eigen bouwproduktie aan ·de orde van de dag was. Eén 
typerend voorbeeld laten we horen uit de Revue universelle des arts van 
augustus 1856, waar de Franse architect J.B.A. LAssus 1 o.m. het volgende 
schrijft: Le doute rè gne part out, le sol manque sous les pieds, l' artiste ne sait 
à quoi se rattacher, et c' est précisément parce qu'il ne croit plus à l' art de son 
temps, qu'il s' est mis à étudier ceux des époques antérieures; mais, malheureu
sement encore, plus on scrute, plus on étudie, plus on analyse les monuments 
de tous les temps et de tous les pays, plus Ie doute grandit et plus l'impuissance 
augmente. 

Dergelijke uitspraken zetten er niet direct toe aan om de zichzelf zo onzeker 
voelende 19de eeuw beter te leren kennen en ontleden. In de algemene werken 
over architectuurgeschiedenis kan men duidelijk de gevolgen van dat 
minderwaardigheidsgevoel vaststellen, wat er toe leidde dat aan de enorme 
bouwproduktie van de 19de eeuw met moeite enkele, meestal vrij negatieve 
bladzijden gewijd werden 2

• 

1 Jean-Baptiste Antoine Lassus (Parijs 19.3.1807- Vichy 15 .7.1857) , architect. Hij was leerling van 
LH. Lebas en H . Labrouste en wordt beschouwd als één der voorvechters van de neo-gotiek in 
Frankrijk. Hij voerde verschillende belangrijke restauratiewerken uit, o.m. aan de Ste-Chapelle en de 
Notre-Dame te Parijs. 
2 Zie in dat verband de zeer typerende uitspraken door A. Stubbe, De KunJI der XIXde ee11w in 
GeJc.hiedeniJ van de VlaamJe KunJI, o.r.v. S. Leurs, II, 940·3 . 
Zie ook de twee bladzijden aan de neo-stijlen gewijd, door E.H. Ter Kuile, De bouwkunJI van Hel/as 
lol heden, 2de ed., Zeist, 1965, pp. 214-5. 
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Door enke1e auteurs, waaronder N. PEVSNER, werd evenwel meer aandacht 
besteed aan bepaalde architecturale prestaties, ·die als ·de pioniers van het 
moderne ontwerpen bestempeld werden 3

• Een dergelijke benadering stelt 
bepaalde gebouwen in de kijker, zoals de gietijzeren of de art-nouveau 
constructies, die de eerste stappen naar de moderne architectuur betekenden. 
Het beklemtonen van dergelijke hoofdmomenten had uiteraard tot gevolg dat 
enkel aandacht besteed werd aan wat voor de 20ste eeuw belangrijk geacht 
werd, terwijl aan een groot aantal aspecten van de zeer gevarieerde 19de
eeuwse architectuur voorbijgegaan werd. 

Eén van deze aspecten, met name de neo-gotische stijl , is in •de laatste jaren 
meer in de belangstellingssteer komen te tiggen door de publikatie van enkele 
belangrijke studies die in België en Nederland verschenen zijn •. 

Een ander aspect dat minder bekend, doch zeer typerend is voor de bouw
verwezenlijkingen van de 19de eeuw, is een stijlbeweging die men dikwij>ls met 
de benaming eclectisme aanduidt. Het eclectisme is ontstaan aJls een rechtstreeks 
gevolg van de kennis van ·de historische stij1len waarover we het boven reeds 
hadden. De architect maakte gebruik van die kennis om verschillende stij,len 
en vormen uit vroegere eeuwen tot een nieuw geheel samen te voegen en 
eventueel aan te passen aan de nieuwe constructiemogelijkheden 5

• 

Vele gebouwen uit de 19de eeuw komen in aanmerking om bij het eclectisme 
gerangschikt te worden. Ook het onderwerp dat hier ter sprake gebracht wordt, 
is een typische uiting van deze 19de-eeuwse bouwtrant. Het gaat in dit geva!l 
om een gewone huizenrij gelegen langs de Schelde te Gent. Vroeger werd 
deze straat Scheldelaan genoemd 6

; later werd ze naar aanleiding van de 
bewuste huizenrij herdoopt tot V•laamse Kaai. 

De huizen aan de Vlaamse Kaai maakten tot vóór een tiental jaren een 
ensemble uit dat vrij uniek kan genoemd worden (Afb. 1). We zeggen wel tot 
vóór een tiental jaren, want ook hier, zoals in zo menig ander geval, waren 
de bouwspeculanten de argeloze kunstbeschermers een stap voor. Ongeveer 
de helft van deze huizen werd ondertussen afgebroken om plaats te maken 
voor financieel renderender gebouwen (Afb. 2). Ook de straat, vroeger een 
gezellige laan met bomen langs de waterkant, onderging een moderne 
urbanistische metamorfose, die blijkbaar niet vermeden kon worden. 

Deze huizen werden grotendeels gebouwd in het laatste decennium van de 
19de eeuw, enkele ook in de eerste jaren van ·de 20ste eeuw. De bouwmeester, 
Jacobus Gustavus Semey, was blijkbaar een man van de praktijk, want in de 

3 N. Pevsner, Pioneers of modern de.rign, Hardmondworth, 1970 ( heruitg.) ; Id., T he sourees of 
modern architecture and design, London, 1968. . . 
4 ]. Uytterhoeven, Baron Bethune en de neo-gothiek, Handelingen ·van de Kon. Geschied- en Oud
heidkundige kring van Kortrijk, XXXIV, 1965, pp. 2-101. 
H .P.R. Rosenberg, D e 19de-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland, 's-Gravenhage, 1972. 
s Zie de definitie bij E.J . Haslinghuis, Bouwkundige termen, Utrecht, 1953, p . 127. 
o De aanleg van de Scheldelaan werd bekrachtigd door het K.B. van 16 september, 1886. 
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1. Oorspronkelijk uitzicht van de Vlaamse Kaai. 

2. Huidige toestand van de Vlaamse Kaai. 
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bevo'lkingsregisters wordt hij eerst vermeld als timmermansgast ( 1884) , 
vervolgens als schrijnwerker ( 1886), later als aannemer van werken ( 1889) , 
dan als bouwkundige (1899) en ten slotte als bouwmeester (1929) 7

• 

Vermoedelijk heeft hij geen opleiding tot architect genoten. Bij het nazicht 
van de inschrijvingsregisters van de leerlingen van de stedelijke Koninklijke 
Academie te Gent werd zijn naam tussen de jaren 1874 en 1899 in elk geval 
niet teruggevonden 8

• Een dergelijke situatie was niet ongewoon in die tijd. 
Het diploma van architect was immers toen nog niet verplicht om bouwwerken 
te mogen uitvoeren. 

De huizen aan de Vlaamse Kaai die alle door hem gebouwd werden, waren 
eenvoudige burgerwoningen, die zoals toen vaak voorkwam als "villa" 
bestempeld wer·den. Niettegenstaande het feit dat deze villa's in verschillende 
stijlen opgetrokken werden, was er een gemeenschappelijk leidmotief dat ze, 
op een paar uitzonderingen na, tot één ensemble verbond, nl. het feit dat elk 
huis de naam droeg van een Vlaams kunstenaar, hetzij schrijver, hetzij musicus, 
hetzij schilder. Daarbij sloten toepasselijke opschriften aan die op de gevels 
van de huizen aangebracht waren. De meeste huizen waren bovendien getooid 
met een borstbeeld, terracotta reliëf of medaillon van de kunstenaar waaraan 
het huis gewijd was. Een uitzondering vormen de laatste door Semey 
ontworpen huizen die aan de Schelde en de schippers gewijd waren. 

Een vrij volledig overzicht van de huizenrij konden we reconstrueren aan de 
hand van de bouwaanvragen in het Gentse stadsarchief 9

, van een artikel 
verschenen in Het Volksbelang van 16 november 1901 en van een uitgebreide 
fotodocumentatie die dateert van 1961 ' 0

• 

De rij begon met een eerste reeks van 19 huizen, gewijd aan Vlaamse 
schrijvers en componisten. Zeven van deze huizen wel'den reeds afgebroken. 
Verder op de laan begon een tweede reeks huiz·en, waarvan enkele in het teken 
stonden van Vlaamse schilders; slechts één huis van deze reeks bleef bewaard. 

Sommige villa's zijn als afzo!11del'lijke woning geconcipieerd, andere als 
tweegezinswoningen, die als één geheel ontworpen zijn en als dusdanig ook 
besproken worden. De huizen worden aangeduid met het oude huisnummer. 
De nieuwe nummering van de nog bestaande huizen wordt tussen haakjes 
geplaatst. 

7 Jacobus Gustavus Semey werd geboren te Gent op 30.3.1864 als kind van de als beeldhouwer en 
rentenier vermelde Franciscus Semey (Gent 23.1 1.1826- 1.3.4.1887) en Amelia Synaeve (St.-Joris 
ten Distel 5.5.1835- Gent 29.6.1870). Hij huwde op 13.2.1890 met Leonia Maria Vande Putte 
( Gentbrugge 28.5.1862- 's-Gravenhage 7.12.1926). Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren. 
Semey stierf te Brugge op 23.6.1935. 
s Voor het nazicht van de registers in de Kon. Academie betuig ik hier mijn dank aan Mevr. C. 
Langheraert-Seeuws. 
9 Stadsarchief Gent, Modern archief, Bouwaanvragen over de jaren 1894 tot 1902. 
10 Deze fotodocumentatie, bewaard in het Seminarie voor Bouwkunst van het Hoger Instituut voor 
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde te Gent, werd aangelegd op initiatief van em. Prof. Dr. F. de 
Smidt. 
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3. Afgebroken villa's Julitts de Geyter en Pmdens van 
Dttyse. 

nr. 27: Villa Julius de Geyter (Afb. 3)" 

Opschriften: Vlamingen, eert uwe mannen. 
Een land dat zijne kinderen 
vereett, ve1'eert zichzelf. 

285 

Voor het bovenlicht van de ingangsdeur was het borstbeeld van de schrijver 
geplaatst. Op de plint naast de deur was de naam van de bouwmeester en de 
bouwdatum aangebracht : J.G . Semey, bouwmeeste1', 1898. 

11 Bouwaanvraag 1898, B. 37, aangevraagd door J.G . Semey. 
Julius de Geyter (Lede 25 .5.1830- Antwerpen 18.2.1905), letterkundige en Antwerps Vlaams 
liberaal. De titel van zijn meest bekende werk, Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden, was vol
gens H et Volksbelang oorspronkeli jk als opschrift op dit huis aangebrach t, evenals de verzen: 
0 broedervolk der Nederlanden , 
Sticht n11 het rijk van 11wen stam. 
Wanneer en waarom de opschriften later veranderd werden is ons niet bekend. 
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nr. 28: Villa Prudens van Duyse (Afb. 3) 12 

Opschriften: Gelijk het volk zal lezen 
zoo zal het wezen. 

Geen beter vriend 
dan een goed boek. 

Ook hier was een borstbeeld van de dichter in He oculus midden de trapgevel 
aangebracht. 

nrs. 29 en 30: Villa Nap. Desfanberg (Afb. 4) 13
- Villa P.A. Gevaert 14 

Opschriften: De liefde tot zijn land 
ts ieder aangeboren 

Vondel 
't Zijn de jongens van Gent 

Artevelde' s Cantate 1863 
Vrijheid Volksliefde 

Kunst 

Wij moeten aan 't volk 
een nieuwe ziel schenken 

In de borstwering onder het middelste tweelichtsvenster zag men twee reliëfs 
waarop de kunstenaars in profiel afgebeeld waren. 

In de middelste top was de gevddatum 1898 aangebracht. 

nr. 31: Villa Julius Vuylsteke (Afb. 5) 1 5 

Opschriften: V eracht er een, in dwaze snoodheid, 
De taal ons heil, de kunst ons grootheid, 

12 Bouwaanvraag, id . voetnoot 11. 
Prudens van Duyse (Dendermonde 17.8.1804 ·Gent 13.11.1859), doctor in de rechten, dichter, 
toneelschrijver en essayist. Sinds 1838 vervulde hij de functie van stadsarchivaris te Gent. Hij liet 
een zeer omvangrijk oeuvre na, waarbij de culturele eenheid tussen de beide Nederlanden beklem
toond werd. 
1 3 Bouwaanvraag 1897, B 38, aangevraagd door F. Minne, bestuurder afgevaardigde van de 
Naamlooze Gentsche Bouwmaatschappij. 
Napoleon Destanberg (Gent 7.2.1829 · 1.9.1875 ), schrijver, acteur en journalist. Een van zijn 
belangrijkste geschriften was de tekst voor de cantate Jacob van Artevelde ( 1863). 
14 Bouwaanvraag, id. voetnoot 13. 
François-Auguste Gevaert (Huise 31.7 .1828- Brussel 24.12.1908), componist en musicoloog. Hij 
was een sterk buitenlands en internationaal gericht muziekgeleerde. Een van zijn zeldzame Vlaamse 
composities was de cantate Jacob van Artevelde. Het Arteveldelied uit deze cantate behoort nog 
steeds tot het Vlaamse liederenrepertorium. 
15 Bouwaanvraag 1896, B 5, aangevraagd door J.G. Semey. 
Julius Pieter Vuylsteke (Gent 10.11.1836- 16.1.1903), schrijver, advocaat en politicus. Hij speelde 
een belangrijke rol als Vlaams liberaal en secretaris van het Willemsfonds. Tussen 1863 en 1870 
ontstonden zijn belangrijkste politiek en sociaal bewogen gedichten. Ook de geciteerde opschriften 
zijn verzen van zijn hand. 
Vermoedelijk werd dit huis een tijdlang bewoond door de bouwmeester J .G. Semey zelf, want in de 
bevolkingsregisters werd hij op 16.3.1899 genoteerd als woonachtig in het huis Scheldelaan, nr. 31. 
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4. Afgebroken villa's N. Desfanberg en 
F.A. Gevaert. 

5. Afgebroken villa's Jtt!itts Vttylsteke, 
Peter Benoit en K.L. Ledeganck . 

Wij kiezen steeds voor vreemden praal 
Neerfand's kunst, Neerfand's taal. 

Vrank, vmed, vriend. 

Het borstbeeld was in een oculus in de trapgevel geplaatst. 

nr. 32: Villa Peter Benoit (Afb. 5) 16 

Opschriften Die voor zijn volk de zangen dicht, 
Die hem in 't harte kweelen, 
Men beure hoog zijn naam in 't licht. 
Dan mag de beiaard spelen. 

Het borstbeeld van de musicus was opgesteld in de balkonopening boven 
de ingangsloggia. 

16 Bouwaanvraag, id. voetnoot 15. 
Peter Leonard Leopold Benoit (Harelbeke 17.8.1834. Antwerpen 8.3 .1901 ), componist, dirigent en 
muziekpedagoog. Hij behaalde in 1857 de eerste prijs van Rome. Door zijn inzet voor de Vlaamse 
Muziekbeweging speelde hij een belangrijke rol in de culturele verheffing van het Vlaamse volk. 
Zijn werken zijn in de geest van de tijd sterk romantisch getint. 
De opschriften op het huis zijn verzen van Julius Sabbe die in 1902 een werk wijdde aan het 
leven en werk van Benoit. 
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6. Geveltekening van de villa's K.L. Ledeganek en Jan Frans 
Willems (Stadsarchief Gent, Bouwaanvraag 1895, B 12). 

nr. 33: Villa K.L. Ledeganek (Afb. 5) " 

Opschriften: Blijf steeds uw'Vlaarnschen oorsprong waat'd. 
Wees Vlaarnsch van ha1't en Vlaarnsch van aard 
Wees Vlaarnsch in uwe spt'aak en Vlaarnsch in uwe zeden. 

D e drie Zustet'Steden, 1846. 

17 Bouwaanvraag 1895, B 12, aangevraagd door J .G . Semey. 
Karel Loclewijk Ledeganek (Eeklo 9.11.1S05- Gent 19.3.1847), dichter, doctor in de rechten en 
vrederechter. Hij behoorde tot de eerste generatie van romantische dichters . Zijn belangrijkste en 
tegelijk laatste werk was De drie Zustersteden, verschenen in 1846, waarin hij de steden Gent, 
Brugge en Antwerpen verheerlijkte. 
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7. Villa's Zetternam en Snellaert. 

Het borstbeeld van de dichter was in een oculus boven de ingangsdeur 
opgesteld. 

nr. 34: Villa Jan Frans Willems (Afb. 6) ' 8 

Opschrift: In het heden ligt de toekomst 

Dit huis was eveneens versierd met een borstbeeld van de schrijver op een 
sokkel naast de ingangsdeur. 

1 " Bouwaan vraag, id. voetnoot 17. 
Jan Frans Willeros (Boechout 11.3.1793- Gent 24.6.1846), schrijver en geleerde. Hij schreef naast 
gedichten en toneelstukken ook historische en letterkundige studies . Sinds 1835 was hij de erkende 
leider van de Vlaamse Beweging. 
Dit huis, waarvan enkel de gevel afgebroken en veranderd werd in het begin van de jaren 50, was 
gedurende verschillende jaren de woonplaats van Hippoliet Meert en zodoende ook de zetel van het 
Algemeen Nederlandsch Verbond, dat onder zijn impuls opgericht werd. 
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nr. 35 ( 45) en 36 ( 46): Villa Zetternam (Afb. 7) 1 9
- Villa P.A. Snellaert 20 

Opschriften: Zij wijdden hun leven aan de opbeuring 
van het volk en de verheerlijking zijner taal. 

Het verledene is de stem van het tegenwoordige. 

Het verheft en verlicht dit door de herinnering. 

Twee borstbeelden zijn in de oculus boven de ingangsdeuren aangebracht. 

nr. 3 7 ( 47) en 38 ( 48): Villa H. van Peene (Afb. 8) 2 1 
- Villa Karel Miry !

2 

Opschrift: Door hun zangen leerden zij hun volk 
zijne taal en zijn land liefhebben. 

De beeltenis van beide kunstenaars zijn in rechthoekige terracotta reliëfs 
boven de deuropeningen aangebmcht. Vijf geSCtvlpteerde leeuwekoppen op de 
smalle muurdammen illustreren het thema dat deze twee huizen verbindt. 
Naast -de deuropeningen vindt men de volgende inscripties: 

J.G. Semey, bouwkundige 
Dom. van den Bossche, beeldhouwer 23 

Jaar 1895 

nr. 39(49): Villa H. Waelput 24 

19 Bouwaanvraag 1894, B 47, aangevraagd door J.G. Semey. 
Eugeen Zetternam (Antwerpen 4.4.1826- 10.10.1855)., schrijver en meubelschilder. Behalve talrijke 
volkse verhalen en toneelstukken, schreef hij ook verhandelingen o.m. over de schilderkunst. 
Het oorspronkelijke borstbeeld van Zetternam werd vernield tijdens de tweede wereldoorlog en 
werd later vervangen door een ander van een onbekend persoon. 
2 0 Bouwaanvraag, id. voetnoot 19. 
Ferdinand Augustijn Snellaert (Kortrijk 21.7.1809- Gent 3.7.1872) , schrijver en medicus. Samen 
met J.F. Willems en J. David behoorde hij tot de belangrijkste figuren van de Vlaamse Beweging 
na 1830. Hij was medestichter en organisator van de maatschappij De Tael is gantsch het volk 
(1836) , van het eerste Nederlands Congres (1849) en van het Willemsfonds (1851). Hij schreef 
o.m. literaire kritieken en gaf een aantal middelnederlandse teksten en volksboeken uit. 
21 Bouwaanvraag 1894, B 50, aangevraagd door J.G. Semey. 
Hippoliet Jan van Peene (Kaprijke 1.1.1811 -Gent 19.2.1864), arts, toneelschrijver en regisseur. 
Hij schreef een groot aantal zang- en blijspelen, drama's enz. Hij dichtte ook de tekst van het natio
nale volkslied De Vlaams e Leeuw, dat door K. Miry getoonzet werd. 
2 2 Bouwaanvraag, id . voetnoot 21. 
Karel Frans Leopold Miry (Gent 14.8.1823- 5.10.1889), componist, dirigent en pedagoog. Hij 
componeerde orkeststukken, koorwerken, nederlandstalige opera's, werken voor harmonie en fanfare, 
doch als componist van De Vlaamse Leeuw geniet hij nu nog zijn grootste bekendheid . 
2 3 Hier wordt voor de eerste en enige maal de naam van de beeldhouwer vermeld, die mogelijk 
ook de andere borstbeelden en reliëfs vervaardigde. 
Dominique Ernest van den Bossche (Gent 11.2.1854-30.10.1906) , beeldhouwer. Hij was leerling 
aan de Kon. Academie waar hij de lessen van tekenen en beeldhouwen volgde o.m. bij P. de 
Vigne-Quyo. Hij was bedreven in het vervaardigen van borstbeelden, medaillons, kleine groeps
beeldjes in terracotta enz. Hij sculpteerde o.m. ook de beelden en de decoratieve motieven voor de 
gevel van het Instituut voor Wetenschappen van de Rijksuniversiteit in de Plateaustraat. 
24 Bouwaanvraag 1894, B. 45, aangevraagd door J.G. Semey. 
Hendrik Waelput (Gent 26.10.1845- 8.7 .1885), componist, orkestleider en pedagoog. Hij studeerde 
o.l.v. Fétis en Ch. Hanssens aan het Brussels muziekconservatorium. Naast vijf symfonieën, compo
neerde hij ook pathetische liederen en cantates in de stijl van Benoit. Oorspronkelijk was als gevel-
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8. Villa 's H. vanPeeneen Karel Miry . 

Naast de deur is de volgende inscriptie aangebracht: 

J.G. Semey 
bouwmeester, Gent 

nr. 40 (50): Villa Vrouw Courtmans-Berchmans (Afb. 9) "5 

Opschriften: Oost West 
'thuis best 

Salvé 
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opschrift ook de naam Stel/a aangebracht, naar zijn lyrisch drama (1881), getoonzet op teksten 
van Is. Teirlinck en R. Stijns. 
25 Bouwaanvraag, id. voetnoot 24. 
Johanna Desideria Courtmans-Berchmans ( Oudegem 6.9.1811- Maldegem 22.9.1890), schrijfster. 
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9. Villa's Vrottw Courtmans-Berchmans, Hendrik Conscien
ce en Tony Bergmann. 

Het borstbeeld van de schrijfster 1s opgesteld voor het bovenlicht van de 
deuropening. 

nr. 41 (51): Villa Hendrik Conscience (Afb. 9) :w 

Opschrift: Eigen taal en zeden, werk en kunst 

Haar werk omvat o.m. toneelstukken en gedichten. Sinds haar 50ste jaar schreef ze verhalen en 
romans met een sterk sociaal gericht karakter. Haar beste boek : H et Geschenk van den Jager ( 1864) 
werd met de vijfjaarlijkse prijs voor Nederlandse letterkunde bekroond. 
"" Bouwaanvraag 1894, B. 35, aangevraagd door J.G. Semey. 
Hendrik Conscience (Antwerpen 3.12.1812- Brussel 10.9.1883) , schrijver. Zijn eerste belangrijke 
werk was het nu nog steeds gelezen boek D e Leeuw van Vlaanderen, verschenen in 1838. Door 
zijn succesvolle verhalen en romans " leerde hij zijn volk lezen" en droeg aanzienlijk bij tot de 
bewustwording van het Vlaamse volk. 



DE VLAAMSE KAAI TE GENT 293 

10. Villa Virginie Loveling. 

Het borstbedd van de schrijver is voor het bovenlicht van de deuropening 
geplaatst. De bouwdatum 1894 is naast de benaming van de villa aangebracht. 

nr. 42 (52): Villa Tony Bergmann (Afb. 9) n 

Opschrift: Doe wel en zie niet om 

Het borstbeeld van de schrijver is aangebracht in de frontonafdekking van 
de arkel van de eerste verdieping. 

"' Bouwaanvraag, id. voetnoot 26. 
Anton Bergmann (Lier 29.6.1835- 21.1.1874) , advocaat en prozaschrijver. Hij was samen met 
J. Vuylsteke een der stichters van het vrijzinnig liberaal studentengenootschap ' t Zal wel gaen 
( 1854) . Naast schetsen, novellen en geschiedkundige werken verscheen kort voor zijn dood zijn 
meest beroemde en populaire werk Eme.rt Staas (1874) , dat bekroond werd met de vijfjaarlijkse 
prijs voor Nederlandse Letterkunde. 
Volgens Het Volksbelang was de titel van dit werk oorspronkelijk als gevelopschrift aangebracht. 
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\ 

11. Villa's Theodoor, Jan va
der en Jan zoon Van Rijswijck. 

nr. 43 (53): Villa Virginie Loveling (Afb. 10) 28 

Een ruitvormig reliëf met de kop van de schrijfster in profiel weergegeven, 
is aangebracht in de borstwering van de tweede verdieping. 

nrs. 44 (54) en 45 (55): Villa Theodoor Van Rijswijck (Afb. 11) 29
- Villa 

Jan vader en Jan zoon Van Rijswijck 30 

28 Bouwaanvraag, id. voetnoot 26. 
Virginie Loveling (Nevele 17.5 .1836- Gent 1.12.1923), schrijfster. Zij was vooral bedreven in het 
schrijven van proza en behoorde tot het zeldzame type van de ontwikkelde vrijzinnige vrouw in de 
19de eeuw. Haar belangrijkste werk, Een dure eed (1891) werd met de vijfjaarlijkse prijs voor 
Nederlandse letterkunde bekroond. 
Volgens Het Volksbelang was ook op deze gevel de titel van dit werk aangebracht. 
~9 Bouwaanvraag 1896, B. 47, aangevraagd door J.G. Semey. 
Theodoor van Rijswijck (Antwerpen 8.7.1811- 7.5.1849), volksdichter, beeldhouwer en decoratie
schilder. Hij behoorde samen met Conscience e.a. tot de eerste groep romantische auteurs die in 1835 
De Olijftak stichtten. De verzen op de linkergevel zijn van zijn hand . 
ao Bouwaanvraag, id. voetnoot 29. 
Jan Baptist van Rijswijck (Antwerpen 14.12.1818- 5.7.1869) , dichter en journalist. Hij gaf samen 
met zijn broer Theodoor het satirisch weekblad D e Filter uit en stichtte o.m. het vrijzinnig Vlaams-
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Antwet-pen 
Het was een dichterkroost 
Dat m uw schoot ontwaakte 

Ledeganek 

Brave lieden wilt me aanhoren 
'k ben een arme liedeman 
Die geen ander ambacht kan 
en tot zingen werd geboren. 

Vlamingen gij hebt recht 
Dit recht zult gij verkrijgen 
of de eene steen 
Blijve niet op den anderen. 

Kunst - Handel 
Taal- Scheepvaart 

295 

Op de muurdammen van de loggia zijn schildvormige reliëfs met de drie 
koppen van de schrijvers aangebracht. De gevel links is voorzien van de 
inscriptie: 

J.G. Semey, bouwmeester, 1897 

Deze eerste reeks huizen werd verder op de laan gevolgd door een tweede 
reeks, waarvan de ons bekende gegevens hier volgen: 

nr. 51: Villa Gaspar de Crayer (Afb. 12) 31 

Opschrift: Geen rijker kroon dan eigen schoon. 

Het borstbeeld van de schi1der was op een console onder het baikon 
geplaatst. 

nr. 52: Villa Jozef Paelinck (Afb. 12) 32 

Opschrift: Er bestaat maar een gebot, het schoone. 

In de borstwering onder het linkerraam van de eerste verdieping was een 
medaillon aangebracht, vastgehouden door twee putti, waarop de kop van de 
schflder afgebeeld was. 

gezinde dagblad De Grondwet. Het opschrift op de villa aan de rechterkant is een citaat uit een van 
zijn beroemde redevoeringen. 
Jan van Rijswijck (Antwerpen 14.2.1853- Testelt 23 .9.1906), advocaat, journalist en burgemeester 
van Antwerpen. Hij was een typisch vertegenwoordiger van het Vlaams liberalisme. Hij droeg 
aanzienlijk bij tot de vernederlandsing van het openbaar leven en tot de verfraaiing van de stad 
Antwerpen. 
31 Bouwaanvraag 1901, B. 36, aangevraagd door Van Aerde-De Cang. 
Gaspar de Crayer (Antwerpen 18.11.1584- Gent 27.1.1669), schilder. Hij was vermoedelijk een 
leerling van Rafaël Coxcie. In 1635 werd hij hofschilder van kardinaal-infant Ferdinand van Spanje. 
Hij schilderde vooral altaarstukken en portretten . 
3 2 Bouwaanvraag, id. voetnoot 31. 
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12. Afgebroken villa's Gaspar de Crayer en 13. Villa der Van Eyck's. 
Jozef Paelinck. 

nr. 57 (68-71): Villa der Van Byek's (Afb. 13) 3
" 

Opschriften: Landen ten Zuiden- Landen ten Noorden 
Steden in 't West- Paleizen in 'tOost 
pronken met Kunst van Vlaanderen's kroost. 
Trek van de Noordzee tot den Rhijn 
Wilt gij bij kunstenaars zijn. 

In de boogtrommels van drie ramen op de eerste verdieping werden in een 
cartouchevormige omlijsting de koppen van Hubrecht, Jan en Margaretha 
van Eyck aangebracht. Boven de deuropening bemerkt men het schild van de 
St.-Lucasgilde. Onderaan naast deingangsdeur de inscriptie: 

A. Lammens-Bové, eigenaar, 1900. 

Jozef Paelinck (Oostakker 20.3.1781 ·Elsene 19.6.1839), schilder. Hij studeerde eerst aan de 
stedelijke Academie te Gent, daarna te Parijs. Hij verbleef ook enkele jaren te Rome. Zijn werken, 
die hij o.m. te Gent op de bekende " Salons" tentoonstelde, vertonen duidelijk de invloed van de 
Franse schilder David. 
33 Bouwaanvraag 1900, B. 2, aangevraagd door A. Lammens. 
Hubert van Eyck ( Maasstreek ca. J 370 ·Gent 18.9.1426), schilder. Herhaaldelijk werd getwijfeld 
aan zijn bestaan, doch aan de hand van documenten van verschillende aard, neemt men algemeen 
aan dat hij werkelijk geleefd heeft . Zijn belangrijkste werk is Het Lam Gods (Gent, St.-Baafs
kathedraal) dat hij samen met zijn broer Jan schilderde. 
Jan van Eyck (?·Brugge 9.7.1441), schilder. Hij werd hofschilder bij de hertog van Boergondië 
en werd verschillende malen belast met belangrijke diplomatieke opdrachten . Hij wordt beschouwd 
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·· Ocle IR,oo> 

14. Geveltekening van de villa's De Liemaeket' en 't Schippershuis. 
(Stadsarchief Gent, Bouwaanvraag 1900, B 43). 

nr. 60: Villa De Liemaeker (Afb. 14) 3
'' 

Opschrift: Wie eene roos bezit moet naar geene 
vreemde bloemen trachten. 
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als een der belangrijkste vernieuwers van de schilderkunst. .Een tiental schilderijen zijn met zeker· 
heid aan hem toe te schrijven, waaronder ook het portret van zijn vrouw Margaretha (1439, Brugge, 
Groeningemuseum). 
3 4 Bouwaanvraag 1900, B. 43, aangevraagd door J .G. Semey. 
Nicolas de Liemaker, gezegd Roose (Gent 1601 · 28. 10.1646 ) , schilder. Hij werkte vooral te Gent, 
o.m. aan de versiering van de triomfbogen voor de Blijde Intrede van de kardinaal·infant Ferdinand 
in 1635. 



298 FRI:EDA VAN TYGHEM 

Ook dit huis was voorzien van een medaillon in een cartouchevormige 
omlijsting, waarop de beeltenis van de schilder aangebracht was. 

nr. 61: 't Schippershuis (Afb. 14) 3
:' 

Opschrift: Is de wind nu juist niet mee 
Ba! wat nood? Strekt uit de handen! 
Grijp je roer en recht door zee! 

In een drielob boven de ingangsdeur was een zeilschip afgebeeld. 
Verder op de kaai, naar de Heirnislaan toe, stond nog een tweegezins

woning van Semey: 

nr. 85: Hier is 'tin de Schelde 

nr. 86: Dit is in 't Sas 36 

Tot zover de lijst van deze huizen met hun benaming, opschriften, borst
beelden, reliëfs of medaillons. 

Uit het overzicht van de namen van schrijvers, waaraan bouwmeester 
Semey zijn villa's wijdde, blijkt duidelijk zijn voorkeur voor Vlaams liberale 
figuren, die een rol speelden bij de bewustwording van het Vlaamse volk en 
die de culturele eenheid tussen de beide Nederlanden voorstonden. De op
schriften spreken nog duidelijker taal en zijn meestal ontleend aan uitspraken 
of geschriften van bedoelde auteurs. De interesse van Semey voor de letter
kunde blijkt uit het feit dat drie auteurs die met de vijfjaarlijkse staatsprijs 
voor Nederlmdse letterkunde bekroond werden met de naam van een villa 
bedacht werden, nl. J.D. Courtmans-Berchmans, Tony Bergmann en Virginie 
Loveling. 

De tweegezinswoningen hadden soms één gemeenschappelijk motief dat 
hen samen verbond: zo werden de villa's Destauberg en Gevaert aaneen 
gekoppeld door de cantate Jacob van Artevelde, de villa's H. van Peene en 
Karel Miry door het Vlaamse volkslied De Vlaamse Leeuw. De villa's Van 
Rijswijck en Van Eyck brachten leden van eenzelfde beroemde familie samen. 

Een beperkte stijlanalytische ontleding van deze huizen laat toe de verschil
lende kenmerken die er aan bod komen vast te stellen. Reeds op het eerste 

Het geciteerde opschrift is een toespeling op de zin die P.P. Rubens uitsprak, toen het schermersgild 
van St.·Michiel hem gevraagd had om een altaarstuk te schilderen voor de kapel van de confrerie 
in de Gentse St.·Niklaaskerk. Nicolas de Liemakere-Roose werd effectief belast met de uitvoering 
van het altaarschilderij dat D e val van de opstandige engelen voorstelt. Naast dit werk, bleven nog 
een groot aantal schilderijen van zijn hand bewaard. 
a:; Bouwaanvraag, id. voetnoot 34. 
De schatting van de kosten voor de bouw van beide huizen bedroeg 612 fr. 69 c. De twee huizen 
werden afgebroken in 1961. 
aG Bouwaanvraag 1901, B. 51, aangevraagd door Pieter Moens. 
In 1965 werden ook deze huizen verkocht voor afbraak. In verband met de benaming van deze 
huizen dient opgemerkt dat verschillende huizen voor schippers gebouwd werden en dat verschillende 
nog bestaande huizen aan voormalige schippers toebehoren. 
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gezicht is duidelijk merkbaar dat de bouwmeester niet gestreefd heeft naar een 
stilistische eenheid, maar een diversiteit van verschillende stijlen beoogde. 
Semey's scheppingen zijn probleemloze combinaties van allerhande vormen, 
waarmee hij pittoreske effecten wist te bereiken. Open en gesloten delen in de 
vorm van loggia's, erkerachtige uitbouwen, balkons, torentjes wisselen elkaar 
af in een onregelmatig tempo. Kroonlijsten wovden geaccentueerd door het 
aanbrengen van zware conso:les die aan de houten woonhuizen van vroeger 
herinneren. 

De gebruikte stijlvormen variëren van romaniserende, gotische, renaissan
cistische en barokke elementen naar i'deeën uit ·de nieuwe stijlbeweging. 

Romaniserend zijn b.v. de rondboogfriezen en ·de rondboogvensters, die in 
de vorm van twee- of drielichten gegroepeerd werden (Afb. 5, 13). 

Gotisch van inspiratie zijn o.m. een aantal dakpartijen, uitgewerkt in trap
geveltjes en dakkapellen, die een pittoreske noot in het ensemble vormen (Afb. 
9, 11, 13). Een vrij duidelijke reminiscentie aaJn een nog bestaand gotisch huis 
is de viHa Van Rijswijck (Afb. 11). Deze tweegezinswoning is bijna een kopie 
van het huis Samson, gelegen aan de Hoogpoort, nr. 33 37

• Dit huis werd in 
1481 opgetrokken in Balegemse zandsteen en deed oorspronkelijk dienst als 
gildehuis van de goudsmeden. De constructie van de door Semey gebouwde 
geveltop in de vorm van een grotere en twee kleinere flankerende trapgevels 
is nagenoeg identiek met het oude voorbeeld. Enkd de toppjllaster die het 
15de-eeuwse huis bekroont, werd vervangen door een vlak afgedekte trapsteen. 
Ook de twee aftdekkende bogen zijn, net zoals bij het oude voorbeeld, boven 
de twee middelste traveeën van de eerste verdieping aangebracht. Zelfs de 
ramen zijn in de vorm van 15de-eeuwse kruisramen gemetse1d. Een geestig 
detail is de spitsboog in de villa Van Eyck, waaronder door blokken natuur
steen een omgekeerde trapgevel gesimu:teerd wordt (Afb. 13). 

Renaissancistische stijlkenmerken komen eveneens vrij veel aan bod. 
Typerend is de gevdtop van de tweegezinswoning Zetternam en Snellaert, 
die met vleugelstukken in de vorm van voluten, geïnspireerd op de Vredeman 
de Vries-ornamentiek versierd werd (Afb. 7). Aan dezelfde gevel bemerkt 
men in de scheidingslijn tussen de twee huizen een pi1laster in de vorm van een 
herme, eveneens een geliefkoosd renaissancemotief. Ook de vermenging van 
natuur- en baksteen in verschiUende gevels is een duidelijke vingerwijzing naar 
deze stijlperiode. Nog andere motieven, zoals cartouches en een vrije bewerking 
van het bekende wortelmotief treft men in enkele huisgevels aan (Afb. 3, 4, 
13). 

Semey had klaarblijkelijk een voorliefde voor de Normandische woonhuizen, 
want verschillende ontwerpen zijn in deze karakteristieke vakwerkbouwstijl 
uitgewerkt (Afb. 8, 12, 14). 

3 7 Zie een afbeelding van dit huis bij P. Carson en G. Danhieux, Gent, een stad van a/Je tijden, 
Gent, 1..972, p. 102. 
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Een vrije interpretatie van het schelpmotief dat de Loclewijk XIV-stijl 
karakteriseert, treft men eveneens aan (Afb. 13). 

Ook voor de vernieuwingen die de nieuwe stijlbeweging meebracht, had 
de bouwmeester oog. Dit is b.v. duidelijk te merken aan de grillig gevormde 
raamopeningen (oorspronkelijk balkons) van de tweegezinswoning Zetter
nam-Snellaert (Afb. 7). Ook de bladmotieven in de zwikken werden op het 
einde van de 19de eeuw veelvuldig toegepast. De boogvormen met hun bolvor
mige aanzetstukken boven de ingang en ramen van de middenpartij van de 
afgebroken tweegezinswoning Destanberg-Gevaert vertoonden gelijkenis met 
woonhuizen die meer uitgesproken de art-nouveaustijl vertegenwoordigen 
(Afb. 4) 38

• 

De interieurs van de nog bestaande huizen hebben in de loop der jaren 
enkele aanpassingen ondergaan, o.m. door het inrichten van badkamers, nieuwe 
keukens, garages en het verwijderen van tussenmuren en schoorstenen. De 
oorspronkelijke schikking is evenwel in vele gevallen nog te herkennen en is 
aan de hand van sommige plattegronden, gevoegd bij de bouwaanvragen, vrij 
duidelijk te reconstrueren. 

Een voorbeeld van zo'n plattegrond vindt men bij de bouwaanvraag van de 
huizen H. Waelput en Vrouw Courtmans-Berchmans (Afb. 15, vgl. met Afb. 
9). De gevelbreedte van elk huis is in dit geval vrij smal en bedraagt slechts 
4,30 m. De schikking van de gelijkvloerse verdieping, gelegen boven een 
bewoonbaar souterrain, werd hier in plan gebracht. Vanuit het ingangsportaal 
is deze woonverdieping bereikbaar langs een trap van een achttal treden. Een 
kleine voorplaats aan de gevelkant van 1,50 m. : 2,90 m. is door een boog 
met tussendeur afgescheiden van een grotere woonruimte van 3,50 m. : 
2,90 m. Daarachter, eveneens door een tussendeur gescheiden, ligt een tweede 
woonruimte van 4 m. : 2,35 m. Beide kamers zijn voorzien van een schoor
steen. Naast de smalle achterkamer ligt de trap naar de twee verdiepingen, 
waar telkens twee slaapkamers voorzien zijn. Tegen de achterzijde van het huis 
is over de gehele breedte een kleine veranda aangebouwd, waaruit door middel 
van een trapje de lager gelegen tuin bereikbaar is. Vanuit het souterrain, waar 
de keuken geïnstalleerd is, kan men langs twee trappen de bovengelegen 
woonverdieping bereiken. Achteraan de tuin van een 20-tal m. diep 'ligt nog 
een klein tuinhuis 39

• 

Aan het slot van deze bijdrage willen we even nader ingaan op het probleem 
van het behoud van dergelijke 19de-eeuwse ensembles. Men kan zich afvragen 

38 O.m. huizen in de Parklaan en de Fortlaan, gebouwd op het einde van de 19de eeuw. 
39 Uit getuigenissen van enkele bewoners bleek dat in deze huizen vroeger officieren gewoond 
hebben, die in het bezit waren van paarden (wellicht in verband te brengen met de nabijgelegen 
vroegere rijschool in de Lange Violettenstraat). Het tuinhuis zou toen als paardestal gediend hebben. 
Langs een kleine steeg achter de stallen had men een uitgang naar straten gelegen achter de Vlaamse 
Kaai. 
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15. Plattegrond van de gelijkvloerse verdieping van de villa's H. 
W aelpttt en Vrottw Co11rtmans-Berchmans. (Stadsarchief Gent, 
Bouwaanvraag 1894, B 45 ) . 
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of het zin heeft een huizenrij die dateert uit het einde van de 19de eeuw onder 
de bescherming van de monumentenwet te plaatsen, terwijl men er nog niet 
aan toe is om gebouwen die uit de 17de en de 18de eeuw stammen te 
behouden 40

• Het probleem is complexer dan hier in enkele zinnen kan uitge-

40 In dit verband verwijzen we naar onze bijdrage: Het GenootJehap La Concorde en haar afgebroken 
verenigingsgebouw te Ge111, Gentse bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde, XXII, 
1969·72, pp . 19-89. 
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legd worden. Toch lijkt de afstand tussen de 19de eeuw en het heden voldoende 
groot om met de nodige sereniteit te kunnen oordelen over wat als represen
tatief voor de voorgaande eeuw kan beschouwd worden. Men moet toch -lang
zamerhand tot het inzicht komen dat niet alleen de art-nouveau produkten, 
maar ook neo-gotische, neo-romaanse, neo-byzantijn:se of eclectische bouw
werken en interieurs als vertegenwoordigers van de zo vaak verguisde eeuw 
geapprecieerd moeten worden. Deze waardering wordt welilicht makkelijker in 
een tijd waarin een nieuwe romantiek merkbaar wordt. Voor hen die over hun 
esthetische bezwaren niet kunnen heenstappen, kan wellicht het argument van 
het unieke voorbeeld gdden. 

Het geval van de Vlaamse Kaai, die verder door afbraak bedreigd wordt, is 
een duiddijk voorbeeld van de minachtende houding die blijkbaar vooral door 
bouwspecu'lanten en architecten in de hand gewerkt wordt met de bedoeling 
op de gronden van deze afgebroken huizen "flatneurosebouw" 41 op te richten. 

Een vergdijking met een ander, beter bekend geva-l dringt zich op, met name 
de Cogels-Osylei te Berchem bij Antwerpen. Deze straat is omstreeks dezelfde 
tijd ontstaan en bestaat uit huizen voor de zgn. gegoede burgerij. De huizen 
zijn hier door versch~Hende architecten ontworpen. Ze weerspiegelen eenzelfde 
heterogene mengeling van bouwstijlen die onder de noemer eclectisme gerang
schikt kan worden. Hier heeft een bliksemactie het voortbestaan van deze 
straat kunnen redden en werd dank zij de ruchtbaarheid die aan deze zaak 
gegeven wer·d het geheel geklasseerd door de Kon. Commissie voor Monumen
ten en Landschappen. 

De Gentse Vlaamse Kaai is jammer genoeg onherstelbaar geschonden. Men 
kan enkel nog pleiten voor het behoud van de huizen die er nog staan. 

Uit de situatie van de Vilaamse Kaai kan men evenwel de nodige conclusies 
trekken, die ons tot het inzicht moeten brengen dat Je 19de-eeuwse bouw
produktie waard is bestudeerd te worden in a1 haar facetten en dat ook 
bepaaLde representatieve gebouwen geherwaardeerd en voor het nageslacht 
bewaard moeten worden. 

R.ÉSUMÉ 

LE «VLAAMSE KAAI » À GAND 

Ces dernières années, l'intérêt pour l'évolution de I' architecture au 19• siècle a visiblement 
augmenté. Dans eet article, nous voulons attirer l'attention sur un exemple unique du 
style éclectique en Flandre, notamment Ie "Vlaamse Kaai" à Gand. Les maisons de cette 
rue, située Ie long de l'Escaut, furent construites entre 1894 et 1901, d 'après les plans 
de J.G. Semey (1864-1935). Le nom de chaque maisonserapporte à un artiste flamand, 
écrivain, musicien ou peintre. Malheureusement la moitié de eet ensemble a dû faire place 
à de nouvelles constructions plus rentables au point de vue financier. Cette architecture du 
19• siècle a pourtant une valeur, non seulement artistique mais aussi historique, et mérite 
clone d'être protégée. 

41 Term ontleend aan arch. R. Braem, Coge/s.Osylei, aflevering 1971/17 van Openbaar Kunstbezit. 
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MONUMENT AL ARCHITECTURE AND IDEOLOGY: 
HENRY VAN DE VELDE'S AND HARRY GRAF KESSLER'S PROJECT 

FORA NIETZSCHE MONUMENT AT WEIMAR, 1910-1914 * 

Henry van de Velde 's plans for a Nietzsche Monument at Weimar (Fig. 1) 
belang to a series of projects whirch have gained relatively little attention 
among students of van de Velde's work 1

• These projects share one common 
aspect: they express van de Ve'lde's 'life-·long attempt to create a new and 
genuinely modern form of architectmal monumenta:lity 2

• The translation of 
idedlogical programs into architectme, characteristic for van de V el de' s 
manurnental works, was realized most convincinglly in at least eight major 
projects, each on a grandiose scale 3

• The interaction between ideological 
content and architectmal monumentality appears repeatedly not only in these 
more important creations but, as shown below, in several of van de Velde's 
planned or executed works between 1895 and 1947. 

Truly manurnental commissions were denied to the Belgian architect for a 
long time •. The specific characteristics of van de Velde's manurnental designs 
complement, but cannot be found in, bis celebrated "advanced" buildings prior 
to 1914 such as the Werkbund Theater at Cologne 5

• There is sufficient 
evidence to suggest that van de V el de' s plans for various menumental projects 
reflected one essential side of bis architectmal ambition which centered around 
the ,dialectic interrelation between ideology and ar,chitectural monumentality 6

• 

The foHowing list indicates van de Velde's extensive preoccupation with 
problems transeending formalistic innovations or functionallly oriented design 
in search of an architectmal synthesis between form and ideological content: 

1. Monument to Frédhic de Mérode, Brussels, 1898-1899 7
• 

2. Projects for Constantin Meunier's Monument au Travail, 1903-1905 8
• 

3. Family Plot for Kad Koetschau, Weimar, 1908 9
• 

4. Monument to Ernst Abbe, Jena, 1909-1911 10
• 

5. Projectfora Palace for the von Lucius Family, 1910 11
• 

6. Projectfor a Friedrich Nietzsche Monument, Weimar, 1910-1914. 
7. Projectfora Georges Seurat Monument, Holland, 1920-1925 12

• 

8. Project for a Memorial for Giroux, 1923 13
• 

9. Monument to Hart Theunis Steyn, Otterlo, 1920-1926 14
• 

10. Contributions to Louis van der Swaelmen's version of Constantin Meu
nier's Monument au Travail, Ghent, 1924 15

• 

11. Projectfora Friedrich Nietzsche Monument, Holland, 1925. 
12. Projectfora St. Hubert-Cross, Holland, 1925 16

• 

* The central ideas of this study were presented as a paper at the 6lst Annual Meeting of the 
College Art Auoáation of America in New York on January 26, 1973. 



304 GÜNTHER ST AMM 

13. Projects for the Museum Hoenderloo, Holland, 1920-1926 17
. 

14. Projects for the Development of the City of Antwerp, Belgium, 1926 1 8
• 

15. Projectfora Royal Palace for the King of Belgium, 1926-1928 ' 0
• 

16. Projectfora Guido Gezelie Monument, Belgium, 1928 ~ 0 • 

17. Ideas fora Emile Verhaeren Monument, Belgium, 19.? "' . 
18. Minna-James-Heinemann-Stiftung, Hannover, 1929-1931 22

• 

19. MonumenttoPeter Benoît, Antwerp, 1934 23
• 

20. Ideas for a Johann Wolfgang von Goethe Monument, Frankfort, 1947 ~· 

Most of the cited examples are little known or studied, this is true in 
particular for van de Velde's work during his years in Holland, 1920-1926 "" . 
The exolusion of the ideological dimeosion of van de Velde's architecture in 
most of the existing literature had led to a distorted view of his intentions and 
the multidimensionality of his contributions to modern architecture has 
remained unrecognized 26

• 

The majority of all. available studies concerned with van de Velde's architec
tmal oeuvre discuss primarily formalistic aspects of his buildings "7

• The very 
important but unbabnced analyses of van de Velde 's intention in studies by 
Giedion, Hitchcock, Pevsner, Banham as well as the inaccurate and rather 
arbitrary pubheation of van de Velde's biographical writings by Hans Curjel 
have had an unfortunately great impact 28

. This, together with the fact that 
there exists no coherent, comprehensive evaluation of van de Velde's architec
tmal work between 1914 and 1952, has resulted in an inadequate and one
sided van de Velde image 29

• The complexity of his planned projects and the 
richness of his reflections on architectura-1 theory are still to be stuclied in 
depth 30

• 

It is hoped that the following analysis of the Friedrich Nietzsche Monument 
for Weimar, which exemplifies the neglected aspects of van de Velde's work 
to a startling degree, will contribute to a more precise view of van de Velde's 
oeuvre and will help correct the prevailing opinion of his architectmal 
significance. 

The origina;l idea for a Nietzsche Monument seems to have belonged to 
Elisabeth Förster-Nietzsche, the cantroversial sister of the philosopher. Fried
rich Nietzsche had spent his last years in insanity in \Y/ ei mar in a building which 
was to be transformed by van de Velde in 1903 into the famous Nietzsche-Ar
chives 31

. In conneetion with Nietzsche's seventieth birthday, to be celebrated as 
a major event on October 15, 1914, Elisabeth Förster-Nietzsche suggested in a 
letter to van de V el de in J anuary 1911: 

"Das Haus, in welchem mein Bruder gestorben ist, muB bleiben wie es jetzt 
ist ... lch meinte also, daB nur folgendes in dem Gebäude sein müBte, was 
Sie sich als Archiv und Denkmal vorstellen: ein groBer Saai in der Mitte, 
mit Kunstwerken und der ganzen Bibliothek von Nietzsche, ein Arbeitsraum 
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1. Henry van de Velde, Friedrich N ietzJche M onument for W eimar, final model , 
1912. 

für den Archiv ar . .. Sie müflten aber bei einem sogenannten Archivbau, der 
als Denkmal dienen soll, nicht an etwas Riesengrofles denken, dazu fehlt 
unter allen Umständen das Geld .. . Wollen Sie nicht einmal einen Plan in 
dieser Richtung machen? Es könnte durehans etwas Tempelartiges haben, 
dürfte aber nicht zu teuer sein .. . " 3 2

• 

Though not stated in the letter an elaborate cortege was planned to move 
Nietzsche' s body back to Weimar. 

This letter contains three important facts . First, some discussions between 
Elisabeth Förster-Nietzsche and Henry van de Velde must have taken place 
either near the end of 1910 or in the first days of 1911 which allow the 
conceptual beginnings of the project to be dated fairly accurately 33

• Second, 
Elisabeth Förster-Nietzsche's thoughts centered around the idea of a rather 
modest structure in the vicinity of the existing archives, a point which will 
prove to be of some consequence; and third, the architectural farm of a temple
like building was contemplated from the outset of the deliberations 34

• 

Besides Henry van de Velde and Elisabeth Förster-Nietzsche, Harry Graf 
Kessler, the faunder of the renowned Cranach Presse, played the essential part 
in the development of the project 35

• Count Kessler, the leading figure of 
the W eimarer Kreis 36 and close friend of Aristide Maillol, was "rich and 
talented, a friend of artists and writers ... ( and) moved in the circle of the 
intellectual elite of the beginning of the century" 3 7

• After being fired in 1906 as 
museum director in Weimar for bis progressive attitudes, Kessler devoted his 
activities to extensive travel, modern art and architecture and a career in the 
German Diplomatic Service 38

• His friendship with van de Velde is revealed in 
several letters to the poet Hugo von Hofmannsthal 39

• In July 1906, Kessler 
remarked: 

"Meine Pläne sind für die nächsten Jahre : 
1. das Werk über die moderne Malerei und em Buch über Nationalität 

fertigzustellen 
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2. den Weimarer Kreis weiterzupflegen 
3. Van 'de Velde irgendwie und irgendwo emen gröBeren monumentalen 

Auftrag zu verschaffen." 40
• 

By eady 1911 this opportunity for a major monumental commlSSlOn for 
Henry van de Velde seemed to have appeared in the Nietzsche Monument 
project. In a note to van de V el de, Kessler stated on February 2, 1911: 

"Jai eu aujourd'hui une lettre de Mme Förster me parlant de ce monument 
Nietzsche et me demandant cl' adhérer au Comité. J ai natureHement accepté 
tout en lui soumettant certaines propositions. 11 faut absolument qu'il n'y 
ait aucun doute sur le róle que vous êtes appelé à jouer. Mais je voudrais 
gue le Comité au moins se décide sur le sculpteur qui devra collaborer à 
cette ceuvre et je propose que ce soit Maillol 4

' ••• Pour Ia figure principale 
qui doit êre absolument monumentale je ne vois que Maillol qui soit de 
taille à la réaliser ... 11 me semble qu'une beUe figure de jeune Ubermensch, 
un superbe nu triomphal de Malllol dans Ie genre de sa première esquisse 
du Monument Blanqui [Fig. 2}. .. serait tout digne comme centre du mo
nument" 42

• 

Evidently at the beginning of February 1911 the plans for the Nietzsche 
Monument had reached a second phase: an informal Nietzsche Committee 
among memhers of the Weima.rer Kreis had been formed to promote the 
project and Kessler had started to expand Blisabeth Förster-Nietzsche's concept 
by proposing a manurnental synthesis between architecture and sculpture, to 
be executed jointly by van de Veilde and MailloL Kessler envisioned a heroic 
nude male figure, somewhat similar to Maillol' s first designs for the Blanqui 
Monument (Fig. 2), which was to symbolize Friedrich Nietzsche's notion of 
the Ubermensch 43

• Kessler was obviously convineed that the philosopher's 
abstract concept was transiatabie into the dimension of smlpture. The basic 
problem of a genuine transformation of Nietzsche's complex philosophy into 
limited artistic forms was presented for the first time and was given a sur
prisingly simplisüc salution •• . The ill-conceived identification of Nietzsche's 
multidimensional philosophical abstractions with heroic human beauty, and 
in later years with fascist aesthetics, bas its roots here and in similar artistic 
endeavors of the years 1890-1914 45

• 

Count Kess'ler dearly participated in the uncritica·l adoption of Nietzsche's 
ideas so common in intellectual circles inside and outside of Germany in the 
first decades of the twentieth century. This phenomenon, a product of a highly 
complicated sociological, cuhural and philosophical constellation in pre-World 
War I Europe, cannot be analyzed within the limitsof this study 46

• Nietzsche's 
aphoristic sty·le, as Kar! Jaspers has pointed out, is just one reason which may 
help to explain the existing Nietzsche euphoria. 

Starting in February 1911, Kessler acted increasingly as the dynamic force 
bebind the Nietzsche Monument project. A new plan appears in his letter to 
van de Velde of February 3, 1911: 
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2. Aristide Maillol, project for the Mo
nttment Blanqui. 
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"Le monument pourrait prendre comme thème principal la glorification 
des principes Dionysiaque et Apollinien. Le principe Apollinien serait repré
senté par une figure de Maülol, formant le centre du monument, le principe 
Dionysiaque par deux bas-relief de Klinger aux cótés ... " 47

• 

At this point the original i,dea of a modest temple-'iike structure to house the 
Nietzsche-Archives, as discussed between van de Velde and Elisabeth Förster
Nietzsche, seems to have lost ground in favor of one which tended to place the 
main emphasis on sculptural aspects. Consiclering van de Velde's severe 
criticism of K'linger's bas-reliefs for the Emst Abbe Monument it is remarkable 
that the Belgian's correspondance of February 1911 implied his consent to the 
projected cooperation between Klinger and MaiUol 48

• This probably 
represented a "politica!" Concession in view of the growing attacks from 
chauvinistic circles which included both artists and news media 49

• 

Kessler stated in a letter to van de V el de that the Nietzsche Monument 
should serve as an international center for a new Nietzsche cult of world-wide 
dimensions. Certainly inspired by Richard Wagner's Bayreuth and possibly 
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influenced by the Darmstädter Mathildenhöhe, the plans for a Nietzsche 
Monument left in March 1911 the relatively limited sphere of Weimar and 
entered the international spotlight 50

• On March 12, 1911, the official 
Nietzsche Committee was founded. Within a few days, leading European 
artists, industrialists and intellectuals such as André Gide, Anatole France, 
Walther Rathenau, Edvard Munch, Gabriele d'Annunzio, Hugo von Hof
mannsthal, Gustav Mahler, Richard Strauss and Gilbert Murray joined the 
committee. In order to raise the necessary funds, brilliant soirées with Diaghi
lew's RuJSian Ballet were planned for Moscow, Vienna, Berlin, Paris and 
London. The presidency of the Nietzsche Committee was offered to tbc 
former German ChanceHor Bernhard Fürst von Bülow as an important move 
to attract the conservative circles of the German industry st. The minutes of 
the Nietzsche Committee meeting of March 12, 1911, read as follows: 

"Der Arbeitsausschu/3 für die Errichtung des Nietzsche-Denkmals in Wei
mar, bestehend aus Harry Graf Kessler, Dr. Anton Kippenberg, Geheimrat 
Joseph Kohler, Oberbürgermeister Dr. Öhler, Dr. Walter Rathenau, Prof. 
Raoul Richter und Generalkonsul Paul v. Schwabach tratam 12. März, 1911, 
vormittags 11 Uhr zusammen. Es wurden folgende Beschlüsse gefaBt: 
1. Das Ehrenpräsidium dem Fürsten Bülow anzubieten. 
2. Gewählt wurden ... (a list of officers follows. G.S.). 
3. Die Finanzierung soll das Bankhaus Bleichschröder und die Privatbank 

zu Gotha, Filiale Weimar, übernehmen. Die Ausgaben werden annähernd 
400.000 Mark betragen. 

4. Das weitere Komitee soll bis auf annähernd 300 Mitglieder vermehrt 
werden ... '' 52

• 

The minutes show that Elisabeth Förster-Nietzsche was not a memher of 
the "Executive Committee" despite the fact that without her consent a realiza
tion of the project was bound to fail. Kessler had encountered his first difficul
ties with Elisabeth Förster-Nietzsche i:n February 1911 when the philosopher's 
sister disagreed with Count Kessler's choice of Maillol as the principal sculptor. 
She preferred the German artist Georg Kolbe and insisted, moreover, that the 
monument should have a clearly defined practical function. On the basis of 
this and similar experiences Kessler decided, probably in early March 1911, 
to exclude Nietzsche's emotionally unstable sister from the difficult negotia
tions and ambitious plans to come. This decision proved initially successful 
but later became a disastrous mistake. The preliminary phase in the history 
of the Nietzsche Monument, which ended in March 1911, was marked by the 
development of various theoretica! plans without the production of any 
concrete architectmal designs. This situation changed in early April 1911. 

In a letter to van de Velde, dated April 5, 1911, Kessler proposed a new 
concept and added a schematic drawing (Fig. 3). Starting with an analysis 
of the available site near the Nietzsche-Archives, Kessler continued: 
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3. Harry Graf Kessler, drawing for a Nietzsche Sanctuary, April 5, 
1911. 
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" ... mon idée était de faire de ce terrain ... ce que les Grecs appelaient un 
Temenos à Nietzsche avec votre petit temple comme centre ... H est clone un 
mariage intime entre la nature (un bois sacré) et un petit temple avec ses 
terrasses, ses escaliers, ses statues etc ... " 5 3

• 

Probably under the influence of Elisabeth Förster-Nietzsche's objections, the 
project reh1rned momentarily to the original idea of a relatively modest struc
ture near the existing Nietzsche-Archives. Count Kessler's sketch reveals 
significant insights into the emotional and ideological structure of the Wei
marer Kreis. The integration of architecture, nature and sculpture as the 
framework for lectures, dance and musical performances in the interior of 
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the temple suggests the nineteenth century notion of the so-caHed Einfühlungs
psychologie, in'Corporating in this example a politica! dimension. 

A close study of the drawing supports such an interpretation (Fig. 3). The 
Nietzsche T emenos, surrounded by a wall, was completely isolated and formed 
a kind of spiritual enclave. The orientation of the temple established a visual 
link between the sanctuary and the Bismarckturm on top of a hill overlooking 
Weimar. Maillol's Apollo, standing in front of the temple facade, faced the 
Bismarckturm and reemphasized this essential visual link. Nothing less than 
a visual integration of Bismarck's politica! genius with Nietzsche's philosophy 
was intended. Kessler points out in bis sketch that the sun would disappear in 
the late hours of the afternoon directly bebind the Bismarckturm. It is not 
difficult to understand the implied irrational qualities of this design. One 
imagines the Nietzsche disciple, being "purified" in the bois sacré and, while 
listening to a musical performance, experiencing the dramatic sunset which 
wou:ld mark the contours of the Bismarckturm ("derrière lequel se couche le 
soleil" - Fig. 3) and then play u pon Maillol' s heroic nu de and finally 
penetrate into the interior of the temple. The cornerstanes upon which the 
new nation should be erected according to the W eimarer Kreis and to other 
significant segments of Germany's Imperia! society are thus dramatically 
identified 54

• Moreover, the very location of the monument in Weimar, the 
city of Goethe, immediately associated the greatness of Germany's classica! 
culture with its attempted perpetuation under the ruling W.i:lhelm Ernst, 
Gro~herzog von Sacbsen-Weimar 55

• In sum, Kessler's design linked aspects 
of the German cultural past with the successful politics of the time and a 
promising ideological future. The plan for the Nietzsche Monument clearly 
transcends its merely forma:listic categories. 

Responding to Kessler' s suggestions van de V el de judged the site near the 
Nietzsche-Archives to be inappropriate for the i!ntended plans 56

• Kessler 
agreed and proposed a new location high above Weimar on top of a com
manding hill. In a decisive Ietter of April 14, 1911, he developed a new 
scheme and added a schematic outlay of bis plan (Fig. 4): 

" ... rien ne nous empêche de chercher un terrain qui répondrait aussi exacte
ment que possible au programme idéal sur lequel nous nous serions enten
dus. Mais ce monument idéal je le vois maintenant beaucoup plus intéres
sant ... r élargis cette conception et la rends vivante en adjoignant au temple 
un stade . . . Nietzsche a été le premier grand penseur moderne à prêcher la 
beauté de la force et la force de se sentir vivre. . . Et voici que cette idée 
nouspermet de jeter un pont entre la culture du corps et celle de !'esprit sur 
cette colline qui devenait une colline sacfée une fois que nous y aurons établi 
notre temple et nos jeux. Walther Rathenau 57 et Julius Stern approuvent 
de toutes leurs forces cette idée" 58

. 

Two major aspects were now present in the plan for the Nietzsche Monu
ment (Fig. 4). First the proposal united a manurnental temple with an 
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at Weimar, April 14, 1911. 

311 

adjoining Greek-type stadium as main architectmal elements and secondly, 
the new location high above Weimar allowed the introduetion of three Fest
stra~en which would conneet the Nietzsche sanctuary with the outskirts of 
Weimar. Kessler explained the plan in detail in his letter to von Hofmannsthal 
of Aprill6, 1911: 

"Zunächst: wir wollen darin Kunst und Natur (Vegetation, Aussicht) ver
einigen, wie es die Griechen und Japaner in ihren Heroa getan haben. Wir 
wollen daher an einer Berglehne, die eine Aussicht über Weimar bietet, 
eine Art von Hain schaffen, durch den eine Feststra~e eine feier'liche Allee 
hinaufführt zu einer Art von Tempel. Vor diesem Tempel auf einer Terrasse, 
die den Bliek auf Weimar und das Weimarer Tal bietet, soU Maillol in 
einer überlebensgroBen Jünglings-Figur das ApO'llinische Prinzip verkörpern. 
Im Innern denken wir uns den Tempel nach folgendem Plan: Rechts und 
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links an den Wänden je drei steinerne Sitzstufen, auf die bei Feiern, Auf
führungen etc. Kissen gelegt werden (wie damals in Athen im Stadion). 
Bei solchen Gelegenheiten werden in den mittleren Raum Stühle gestellt. 
Am Stirnende eine Art niedriger Bühne, wie die auf denen in Kirchen der 
Altar steht, und darauf eine groBe Nietzsche Herme. über den Sitzstufen 
die Seitenwände durch Pilaster in je drei Abschnitte gegliedert, in der Mitte 
jedes Abschnitts ein grofles Relief von Klinger, und rechts und links davon 
jedes Mal gro13e Tafeln mit Inschriften (Nietzsche Sprüche). Also Alles 
in Allem sechs Re lief ( drei an jeder Wand) und zwölf Tafeln. Beleuchtung 
durch ein grofles Fenster über der Eingangstür und durch niedrige Seiten
fenster über den Reliefs (kein Oberlicht). Ich denke mir in dieser Halle 
Platz fi.ir 200 bis 250 Menschen und daB da Gedächtnisfeiern fi.ir Nietzsche, 
aber im übrigen möglichst wenig Vorträge, Gesprochenes, vor sich gehen, 
sondern von Zeit zu Zeit Musik, Quartette, Gesang und vor Allem Tänze 
(Ruth St. Denis und Ähnliches). Da die Reliefs im Innern auch das Diony
sische in Nietzsche's Weltanschauung verkörpern sollen, so stimmen dazu 
Musik und lebendiger Tanz. Das Apollinische komt wie gesagt aussen zum 
Ausdruck: zunächst in Maillols Figur; dann aber auch dieses in Lebendigem. 
Und dies ist, was dem Ganzen seinen eigensten und neuesten Charakter 
geben soll. Also im AnschluB an folgenden (natürlich vorerst ganz sche
matischen) Plan. 
(Kessler adds at this point a sketch. G.S.) 
Rinter dem Tempel denke ich mir ein Stadium, in dem jährlich FuBrennen, 
Turnspiele, Wettkämpfe jeder Art, kurz die Schönheit und Kraft des Kör
pers, die Nietzsche als erster moderner Philosoph wieder mit den höchsten, 
geistigen Dingen in Verbindung gebracht hat, sich oEfenbaren können. Wie 
es passend war, das man in der Nähe christlicher Kirchen Hospitäler baute, 
so ist es passend, daB im AnschluB an eine Gedenkstätte fi.ir Nietzsche, ein 
der Jugend und der Kraft geweihter Platz entsteht. Er hat diesen Teil des 
Lebens wieder durchgeistigt, wie Christus das Leiden. ( !) Aber auch mate
riell bietet diese Ausgestaltung des Planes ... einen Vorteil. Wir werden 
nämlich dadurch versuchen, die Turn und Sportvereine, diese ganze gewal
tige jugendfrische Bewegung, für das Denkmal zu interessieren. Das sind 
Hunderttausende, die wir gewinnen und deren materielle Hilfe wir in 
Anspruch nebmen können. Das auBerdem die Anlage dadurch zu einer der 
schönsten und majestätischesten wird, die man seit der Antike verwikdicht 
hat, muB auch werbend wirken. Ich denke sie mir auf den Hügeln östlich 
binter dem Nietzsche Archiv, nach links vor der Gelherader Chaussee. Wir 
brauchen dafür einen ansteigenden Geländestreifen von etwa 1000 bis 1200 
Meter Länge bis 300 bis 400 Meter Breite. 
Die Kosten des Ganzen schätze ich auf etwa 800.000 Mark bis eine Mil
lianen ... Ich möchte deshalb auch Dich bitten, mir, so wie es Rathenau, 
Richter, Schwabach usw. getan haben und tun, eine Liste zu schicken von 



MONUMENTAL ARCHITECTURE AND IDEOLOGY 313 

5. Torbern Grut, final model for the Olympic Stadium at Stockholm, built 1911-12. 

Leuten, an die wir etwa mit Aussicht auf Erfalg den einliegenden Brief 
schicken könnten .. . 5 9

• Der Bericht über unsere Sitzung ist natl.irlich streng 
vertraulich und die dort genannte Summe nach dem Vorstehenden zu 
korrigieren" 60

• 

Kessler's new vision was influenced by the modern Olympic Games revitaliz
ed in 1896 through the efforts of Le Baron de Coubertin. Kessler provided 
van de Velde with an extremely positive review of Torbern Grut's architectmal 
plans for the 1912 Olympics, planned for Stockholm "', which were widely 
publisbed befare April 1911 and generally acclaimed as the most successful 
example of a modern stadium (Fig. 5). The reconstructed Olympic stadium 
in Athens also served as a souree of inspiration for Kessler and with his letter 
of April 14, 1911, he sent some informative material to van de Velde 6

" . 

Kessler's drawing of April 14, 1911, was to serve as basis for Henry van 
de Velde's detailed architectmal planning; similar sketches can be found in 
Kessler' s letter to van Hofmannsthal of April 16, 1911. Kessler' s detailed 
description, quoted above, characterized the intended farm and ideological 
content of the projected monument. His letter contained, furthermore, certain 
important organizational concepts which will be discussed later. 

The new site required a slightly different ideological program. The Bis
marekturm in Kessler's letter of April 5, 1911, (Fig. 3) was replaced by 
Weimar itself, serving as one essential part of the visual setting (In his design 
Kessler points out, see Fig. 4, that Maillol's statue will have a "vu sur 
Weimar"). The changed location no langer allowed the incorporation of the 
Bismarckturm with its political implications. A concentration on the dramatic 
juxtaposition between Weimar, the symbol of Goethe's classicism, and the 
projected sanctuary within a natural setting, as the "living" expression of 
Nietzsche's prophetic visions, formed the integral parts of the program. 
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Now just outside of Weimar one imagines the Nietzsche disciple, who, 
entering one of the three "sacred aHeys" or Feststrafien (Fig. 4) and immersed 
in tranquil nature, is graduaJly climbing up the hili toward the sanctuary 
proper. The specific interpretation and ideological exploitation of nature in 
this plan derived its legitimacy from an established tradition. Since Herder 
and Goethe, nature was understood by one 1ine of Germany' s intellectual 
tradition as a sacred and fundamentally irrational part of the universa! order. 
Nature served as an unspoiled souree of pantheistic inspiration, romantic 
emotionalism and spiritual renewa!l as exemplified by Friedrich Nietzsche's 
desire for lonely meditation in an isolated natura! setting. The Nietzsahe 
admirer, being surrounded by nature on his way to the sanctuary, was thus 
constantly exposed to the "Master's" world, at least in principle, and experienc
ed a kind of catharsis. Van de Velde's designs of the Feststrafie (Fig. 6, 9, 
16) convincingly expressed the importance of nature for the overall structure 
and program of the monument. 

Maillol' s nine foot Apollo was placed by Kessler in front of the temple at 
the end of the alleys and served as a manurnental and evocative visua1 symbo! 
of a new cult, bidden behind the walls of the sanctuary. The general layout 
with its emphasis on a gradual dramatic approach towards the temple was 
probably influenced by August Strindberg's play Nach Damaskus, written 
between 1898 arrd 1904. Strindberg, deeply affected by Nietzsche's philoso
phy during his years in Berlin, had used the device of a constant climb towards 
the devine city of Damaskus where the ideological conversion of the main 
figure finaUy took place. The indicated terraces in front of the temple opened 
impressive vistas on Weimar and thus established the crucia:l visual link with 
the recognized symbol of German classicism. Kessler placed a Greek-inspired 
stadium behind the temple; its horseshoe-like form terminated the complex 
composition. 

In his letter to von Hofmannsthal of April 16, 1911, Kessler had defined 
in precise terms the ideological content of the plan. The Dionysiac principle 
of Nietzsche' s philosophy was to be celebrated in the interior of the temple 
by performances of music or dance. The audience was to be limited to about 
250 persons. Manurnental quotations from Nietzsche's writings were do adorn 
the side walls and a Nietzsche bust was to be placed on a raised platform in 
front of the rear wall 63

• Kessler himself pointed out the existing parallels 
between this plan and the interior of Christian churches and he compared 
somebasic aspects of Christ's teaching with certain implications of Nietzsche's 
W eltanschauung 6 4

• 

On the outside the Apollonian principle found its representation not only in 
Maälol's Apollo but more importantly in Lebendigem, in the physical activi
ties of competing young athletes. The essence of the intended ideology 
becomes transparent: Nietzsche replaced Christ as spiritual center, the initiated 
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6. Henry van de Velde, project for the Friedrich Nietzsche Mo
nument at W eimar, Phase I, c. April-August 1911. 
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elite underwent a constant and emotional renewal in the inside of the temple 
while masses of young people performed in the name of Nietzsche in the 
stadium and cdebrated the "beauty of vigour and force". A more intimate 
relation between manurnental architecture and ideological manipulation on a 
mass scale 'level is diffimlt to imagine in European societies prior to 1914. 
lt is instructive to note that such independent personalities as Kessler, van de 
V el de, Rathenau or von Hofmannsthal adhered to ideological convictions and 
terminalogies which reflected existing patterns of the cultura'l milieu of 
Germany' s Imperial society and that of other European countries, but were, 
at the same time, dangerously open to a determined, wesensfremden exploi
tation of totaJitarian eh araeter 65

• 

Kessler's letter and plan of April 14, 1911, allowed van de Velde to start 
his concrete architectmal planning and alll available material deals with the 
new concept 66

• By April 1911 van de Velde must have been convineed that 
he was finaHy involved in his first truly manurnental commission. As soon as 
Kessler' s sketch had reached van de Velde, the architect began his studies and 
only five days after his letter of April 14, 1911, Count Kessler acknowledged 
·in another note to van de Velde: "Je suis enchanté, que vous vous occupez 
déjà de ces plans." 67

• 
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In early May 1911 Kessler and van de Velde decided upon the final dimen
sions of the monument including a reduction of the number of the Feststrapen 
to just one. On May 3, 1911, Kessler stated: 

"Le Feststrasse devait avoir environ 500 à 800 m de longueur, la terrasse 
devant le temple-de la Feststrasse à la porte du temple - environ 40 m, 
temple environ 40 m. Stade: longueur de l'arène 185 m, gradins du stade 
adossés a une colline environ 100 m; en tout: longueur de terrain 1.000 m, 
largeurduterrain environ 400 m sur la pente d'une colline" 68

• 

Af ter this agreement had been reached, van de Velde's architectmal ideas 
began to manifest themselves and the gradual growth and development of his 
various concepts can be traeed meticulously. Osthaus, Hammacher and to a 
certain extent Hüter failed to realize the overall complexity and precise chro
nological order of van de V el de' s plannings. A close examina ti on of the ori
ginal drawings still in existence and of van de V el de' s unpublished corre
spondance, both in the Bibliothèque Royale in Brussels, reveals that the Belgian 
architect worked on at least four alternatives which show an intriguing stylistic 
evolution 69

• The author suggests calling these four planning stages Phase I, 
II, lil, and IV of the Nietzsche Monument project for Weimar. 

In his drawings for Phase I (Fig. 6, 7) van de Velde proposed a strikingly 
"conservative" temple which is directly inspired by classic architecture. The 
deep influence of the Greek architectmal vocabulary is evident. The extraor
dinary importance of bis travel in Greece in 1903 for bis later years in Weimar 
was repeatedly stressed by van de Velde himself: "Im Lauf einer Reise nach 
Griechenland und dem Orient reiEten bei mir die ästhetischen Gesetze, die 
für das Programm meiner Weimarer Schule grundlegend wurden" 70

• Van de 
Velde publisbed his impressions of and praise for Greek architecture in a small 
book titled Notizen von einer Reisein Griechenland 11

• 

However, bis completed Monument to Ernst Abbe, Jena, 1909-1911, which 
belongs to the forma! category of the Monopteros as far as the basic archi
tectural type is concerned, had already shown a more independent adaptation 
of classica! forms and has little in common with the almast academie correct
ness of Phase I . Rather, van de Velde's design seems to be indebted to the 
Neoclassicism of ~lenze and Gilly and perhaps to the revived canon of the 
so-called Neue Renaissance 72

• The lack of any originality and the impersonal 
architectmal forms are surprising. The contrast between the organic farms of 
the Feststrape, rendered in a late Art Nouveau technique (Fig. 6), and the cold 
simplicity of the temple facade, which serves visuaHy as a strictly teetonic frame 
for Maillol' s statue, constitutes the only charm of the design. 

These drawings of PIJase I date probably from t:he weeks between April 14, 
1911, and August 3, 1911. In his ·letter of August 3, 1911, Kessler asked for 
several copies of the general plan of the sanctuary. After receiving van de 
Velde's designs Kessler noted on August 21 , 1911 : "Je ne vois pas, toutefois, 
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7. Henry van de Velde, project for the Friedrich Nietzsche Monument at Weimar, 
Phase I, c. April-August 1911. 

la colonnade qui devait relier le temple au stade" 73
• Kessler's remarks refer 

to a change in plan, to be discussed in detail below, which seemed to have 
occured after August 3, 1911, or possibly even earlier. 

Between April and August 1911, at the time of van de Velde's work on 
Phase I, a series of interesting developments took place. In a letter to von 
Hofmannsthal, dated June 25, 1911, Kessler proposed that the star of 
Diaghilew's Russian Ballet, Vaslav Fomitch Nijinsky, should model for Mail
lol's figure of the Apollo. Kessler saw Nijinsky, who was fascinating the Pa
risian society in his first season in 1908-1909, for the first time on May 27, 
1908, and gave an account of his impression in a letter to von Hofmannsthal 
dated May 28, 1908: 

"Ich sah hier gestem das russische BaHett, das von der Oper in St. Peters
burg hier gastiert Ganz phänomenal. . . Ein junger Tänzer. . . ist das Wun
derbarste, was ich in dieser Kunst ausser der Ruth gesehen habe ... Die 
höchste Grazie, wirklich wie ein Schmetterling, bei höchster Männlichkeit 
und jugendlicher Schönheit ... " 7 4

• 

Kessler established friendly relationships with Diaghilew and Nijinsky and 
remarkedon June 25, 1911, in a lengthy lettèrtó the poet: 

"Nijinsky ist ein Genie, ein Genie ganz einziger Art, wie es unsere Zeit 
nicht gesehen hat ... Diese Verbindung von absoluter körperlicher Schönheit, 
Jugend und Grazie mit der äuBersten gymnastischen athletischen Kraft und 
einer mimischen Gabe, die einem fortwährenden Dichten, einer fortwähren-
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den genia[en Schöpfung gleichkommt, mufi man sehen, vorstelilen kann 
man sich das nicht ... Ich sage da nicht nur, was ich empfinde, sondern 
was so versebiedene Naturen wie Maillol und Rilke spontan empfunden 
haben... Er hat mir sofort zugesagt, Maillol für die A poll Figur vom 
Nietzsche Denkmal zu stehen und kommt zu diesem Zweck am 1. August 
mit Diagh~lew nach Versailles" 7 ~. 

Nijinsky actually took a special trip from London to Paris and served as 
model for MaiUo'l' s preliminary studies. Several of Maülol' s drawings for the 
Apollo have survived, but the sculptor did not proceed beyond the level of 
pre'liminary drawings. Richard Buckle's impressive study of Nijinsky's career 
unfortunateiy overlooks this aspect of Nijinsky's activities in August 1911; 
an objective description of Nijinsky's work with Maillol would be most 
desirabie 76

• Kessler gives the foMowing account of Maillol's studies as of 
August 1911: 

" ... Maillol wie gesagt mit Nijinsky's Unterstützung: er bat nach ihm einige 
prachtvolle herrische Aktzeichnungen gemacht und wird vielleiebt im Ok
tober nach London gehen, urn weitere nach ihm zu zeichnen:er wiH sich die 
Figur (wie alle seine Figuren) vereinfachen, und er st dann ( etwa im Früh
jahr 1913) an den Aufbau in Ton gehen" 77

• 

Thus by August 1911 the plans for a manurnental young nude for the 
Nietzsche Monument seemed to have reached a decisive and promising stage. 

The development of the Nietzsche Committee in the first baH of 1911 also 
experienced no difficulties. In bis 'letter to von Hofmannsthal of April 16, 
1911, Kessler stated optimistically: 

"Wir wollen aber das Komitee noch sehr vergröfiern (bis auf etwa 300 
Mitglieder) indem wir Alles hineinnehmen, was einen gro~en Namen oder 
ein gro~es Vermögen bat; d.h. in dieser Hinsicht Alle, von denen wir an
nehmen dürfen, dafi sie 1.000 Mark oder mehr zeichnen. Sehr angenehm 
ist mir für unsere Werbung in der Gesellschaft, das vor einigen Tagen 
Lichnovsky beigetreten ist 78

; das bricht den Bann gegenüber den Hoch 
Torries und den Gesellschaftssnobs. Ich hoffe jetzt auch bestimmt, dafi 
Bülow das Ehrenpräsidium übernimmt." 
In addition, before the end of August 1911, the Nietzsche Committee was 

able to acquire the projected site for the sanctuary. Kessler noted on August 
31, 1911: 

" ... werde gegen Anfang November in Deutschland sein, urn die Nietzsche 
Sache weiterzubringen. Dank der Freigebigkeit von Schwabach und Julius 
Stern haben wir das Gelände, einen wunderbar an einem Hügelabhang über 
Weimar gelegen sanft ansteigenden Landstrich ( 11 Hektar) ka u fen können, 
so dafi wir nach dieser Seite bereits gesichtert sind" 79

• 

In sum, the planning of the Nietzsche Monument was well on its way by 
August 1911. Van de Velde had completed his first plans, Mairlol had finished 
his preliminary drawings for the Apollo, Julius Stern and Paul von Schwabach 



MONUMENTAL ARCHITECTURE AND IDEOLOGY 

8. Henry van de Velde, plan for the Friedrich Nietzsche Momt
ment at W eimar, Phase IJ, c. August-December 1911 . 
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9. Henry van de Velde, project for the Friedrich Nietzsche Momtment at Weimar, 
Phase IJ, c. August-December 1911. 

had acquired the projected site and the Nietzsche Committee membership 
drive had developed well. 
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The project probably entered Phase II when, on August 3, 1911, Kessler 
asked van de Velde for four or five copies of the general plan of the sanctuary. 
They were urgently needed for important letters, "que j' écris à deux ou trois 
personnes, qui peut-être nous donneront ce qu'il nous faut ... " 80

• It is no 
langer possible to determine the identity of these seemingly influential per
sonalities. Van de Velde did not hesitate to provide Kessler with the desired 
plans (Fig. 8, 9). In his letter of August 21, 1911, Kessler noted: 

" . .. merci de votre lettre et des plans si intéressants ... La disposition des 
édifices est celle que nous avions cherchée ensemble. Je ne vois pas, toute
fois, la colonnade qui devait relier le temple au stade. .. Par outre nous ne 
sommes pas tout à fait d'accord sur !'emplacement. 
I• Orientation... d' après vous, nous devons eh ereher cette orientation dans 
la chaussée, d' après moi c' est uniquement la vue qui doit nous guider: c' est
à-dire que nous devons placer la terrasse, le temple, le stade de façon que 
nous ayons la vue la plus mystérieuse ( !) possible .. . 
Primo personne ne s'arrêtera sur cette chaussée pour contempler le monu
ment et secondo, la chaussée fait un coude à une centaine de mètres en 
avant du terrain ... Mais pour ouvrir la plus belle vue possible et pour qu'elle 
ne soit pas masquée par les arbres du Pare du Stadtwald, il faut monter et 
monter ... la vue sera in finiment plus belle que celle que nous aurions de 
l' endroit ou vous placez le monument. A cette hauteur que vous indiquez, 
la vue de la terrasse sera restée absolument masquée par les arbres" 8 1

• 

Kessler' s serious and relevant objections concerning the position of the 
sanctuary and the missing colonnade probably refer to the plan in Fig. 8. It 
is likely that either Kessler or van de Velde added the colonnade in pencil as 
a direct result of their discussions. Kessler' s insistence with respect to the 
colonnade reflects the lasting influence of Torbern Grut's plans for Stockholm 
(Fig. 5) where a similar arrangement had been used. The new concept in 
Fig. 8 also introduced two other dements for the first time. The projected 
location for a swimming pool is indkated in pencil and van de Velde has 
changed the form of the temple plan in comparison with Phase I (Fig. 7). 
The altered temple plan seems to appear in the perspective study (Fig. 9), for 
the indicated extension of the lower temple parts in the rear section of the 
building corresponds, where visible, to the new temple plan in Fig. 8. These 
drawings are the only existing evidence of Phase II and portray the develop
ment of the Nietzsche Monument after August 1911. 

Phase II shows a more independent transformation of the Greek inspired 
farms as the facade loses its formerly teetonic austerity (Fig. 6, 9). The newly 
employed curvature, the extension of the lower parts of the side elevations and 
the more manurnental accentuation of the lower corners demonstrate the desire 
totranseend the classic or neoclassical vocabulary of Phase I and to create a less 
rigid frame-like arrangement for Maillol's Apollo. The manurnental figure 
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visually gains a greater degree of freedom in relation to its architectmal 
background and the temple facade moves towards a more original solution. 

The relatively short Feststra~e in Fig. 8 creates unsatisfactory proportions 
and is a direct result of the position of the sanctuary, which was sharply criticiz
ed by Kessler. The same is true for the excessive dimensions of the stadium in 
relation to the temple. Van de Velde here is still in a formative or experi
mental stage and will resolve these and other difficulties in Phase lil and IV. 

The use of the French landscape canon in the Feststra~e (Fig. 9) was neces
sitated by the altered character of the temple facade representing an intended 
continuation of the basic stylistic contrast between nature and architecture as 
already seen in Phase I (Fig. 6). 

Kessler' s optimistic view envisioned a terminabon of the general plans for 
early November 1911. In a letter to van de Velde he starts to pressure the 
architect: "Je compte sur votre promesse de terminer les plans (sans détails, 
naturellement) ... pour les premiers jours de novembre" 82

• But in October 
1911 Kessler experienced his first more serious problem. Elisabeth Förster
Nietzsche asked categorically that all plans for a Nietzsche Monument at 
Weimar stop. A group of nationalistic artists, opposed to the plan for a 
Nietzsche Memorial executed largely by the "foreigners" van de Velde and 
Maillol, had presented Elisabeth Förster-Nietzsche with a handwritten letter 
by Friedrich Nietzsche in which the philosopher denounced in strong terms the 
entire idea of the modern Olympic Games. The philosopher's sister reacted as 
follows: 

"SchlieBlich wurde mir aber klar, daB der Mann mit einer bestimmten Ab
sicht gekommen war ... und da kam fotgendes heraus: das eine Gruppe 
junger Künstler, die lhnen feindlich gesinnt sind, diese Pläne zu einem 
Kampf gegen Sie benutzen wollen, zumal wiederurn verbreitet war, daB nur 
van de V el de und Maillol diese Pläne verwirklichen sollen. Ich widersprach 
und behauptete, daB hauptsächlich Klinger und iudwig van Hofmann 
beteiligt wären, was mir aber abgestritten wurde. (Elisabeth Förster
Nietzsche's ignorance of the actual facts at this decisive point is a result of 
Kessler's strategy mentioned above. G.S.) Nun aber kam die Hauptsache. 
Einige Herren behaupteten .. . einen Brief meines Bruders in der Hand zu 
ha ben, worin folgender Satz stehen soll ... Der Brief wäre die Ablehnung, die 
griechischen Spiele in einer Arena oder Stadion bei Nizza mit anzusehen: 
"Die Nachäfferei des Griechentums vor diesem reichen müssiggä:ngerischen 
Gesindel aus ganz Europa ist mir ein Greuel. Die Leute ahnen nicht, aus 
welcher Tiefe religiöser und politischer Vorstellungen die griechischen Feste 
hervorgegangen sind. lch flüchte var diesem hohlen Lärm sensationsgieriger 
Darsteller und Zuschauer in die Einsamkeit und Stille." 
. . . Ich möchte Sie nun, lieber Freund, auf das Innigste bitten, diese Pläne 
ad acta zu legen, ader wenigstens zehn Jahre zu warten - da werde ich ja 
hoffentlich tot sein. Es geht mir zu sehr wider alle Empfindungen, daB der 
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groBe Binsame mit sokhem Lärm und Massen verherdicht werden soll ... 
Von mir kann ich nm sagen, daB ich wirklich glücklich wäre, wenn die 
Denkmalsgeschichte jetzt aufgegeben würde'' 83

• 

Kessier, according to van de Velde, regarcled these fundamental objections 
as a temporary emotional outburst 8', and in fact, Elisabeth Förster-Nietzsche 
started to praise van de V el de' s plans exacVly one month later. In a letter to 
van de Vel:de, dated November 3, 1911, she appears in a jubiliant mood: 
"Von Ihrem Plan zum Nietzsche-Denkmal bin ich so begeistert wie ich noch 
von nichts gewesen bin. Ein idealer Wallfahrtsort in wunderbarer Einsamkeit." 
It seems that Kessler and van de Velde had succeeded in convincing Nietzsche' s 
sister, but it proved to be only a temporary success. 

Van de Velde was unable to terminate his plans by early November 1911 
as desired by Count Kessler in his letter of September 23, 1911, and a new 
aspect appeared in December 1911. Kessler directed van de Velde's attention 
to Wilhelm Kreis' plansfora Bismarckdenkmal at Hamburg 85

: 

" ... décidément je trouve de grands mérites au projet de Kreis pour le Bis
marckdenkmal. Evidemment les détails ne sont pas neufs, mais !'ensemble 
est expressif, donne bien l'idée d'une force massive et lomdement équilibrée, 
qui était l'impression qui se dégageait de la personnalité de Bismarck . .. 
C'est bien ce à quoi il faudrait atteindre dans le monument Nietzsche: à cette 
transposition de la personnalité de Nietzsche en une grande formule archi
tectonique, ·différente absolument, c'est entendu, de celle qu'exprime Bis
marck. Mais c' est bien une architecture expressive plutot que constructive 
qu'il !Clous faut, une grande formule inspirée par la personnalité acute de 
Nietzsche, telleun grand motif musical qui s'efforcerait d 'exprimer Zarathus
tra" 86

• 

Evidently the plans for a Nietzsche Monument had not yet reached their 
final form by December 1911. Kessler' s observations betray a severe criticism 
of van de Velde's designs which, he implied, seemed to lack that quality which 
could convincingly transfarm Nietzsche's personality and philosophical mes
sage into a grandiose and expressive architectmal formula. Kessler interpreted 
van de Velde's plans of Phase I and II in terms of a constructivist statement 
without any evocative or expressive dimensions. As far as this specific point 
was concerned Kreis' design appealed to Kessler. 

The possibility of a genuinely modern monumental architecture with es
sentia:lly expressive qualities seemed to have fascinated van de Velde. Kreis' 
trite artistic vocabulary was of no interest to him but he must have sensed a 
new direction in which he had to move. During the early months of 1912 van 
de Velde probably explored various alternatives of which no record is 
available. Kessler asked repeatedly for the final plans but van de Velde was 
unwilling to accept a deadline. In April 1912, his extensive search for a new 
architectmal language led to the decision to abandon his former ideas of a 
Greek inspired architectmal monument. 
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10. Henry van de Velde, project fo r the Friedrich Nietzsche Monument at Weimar, 
Tempte and Stadium, Phase lil, c. April-May 1912. 

In a letter to Eberhard von Bodenhausen the architect denied vehemently any 
possibility for a further development of Greek architectmal forms as far as 
contemporary architecture was concerned. According to van de V el de the 
classic architectmal vocabulary was incapable of opening up a genuinely new 
alternative for the modern architect. He pointed out, moreover, that a Greek 
inspired solution would have associated his work too dosely with the current 
Neo-Renaissance tendencies in Germany 87

• The Belgian architect had come 
to realize by April 1912 that the classic architectmal canon excluded any 
potential for an expressive architectmal statement on a monumental scale 88

• 

Von Bodenhausen's critica! answer of April 28, 1912, terminated the develop
ment of Phase II as exemplified in Fig. 8 and 9: 

" ... das Du Deine Absicht wieder hast fallen lassen, an die Massenverhält
nisse des griechischen Tempels Dich anzulehnen, bedaure ich sehr ... Dein 
Einwand mit der neuen Renaissance kommt mir vor wie der Einwand eines 
Dramatikers, der behaupten würde, ein Drama eingeteilt in 5 Akte nicht 
schreiben zu dürfen, weil diese Gliederung abgegriffen sei und keine neuen 
We ge weise. Alle Ba u gebilde der Welt sind gewissen ge gebenen Verhä1tnis
sen und Gliederungen unterworfen, von denen auch der Stärkste sich nicht 
freimachen kann. Alle grosse Kunst beruht auf Tradition, ohne Ausnahme, 
ohne jede Ausnahme, auf Tradition und deren Weiterbildung" 89

• 

The designs of Phase II (Fig. 8, 9) can thus be dated between August 3, 
1911, the day Kessler asked for several copies of the general plan, and April 
28, 1912. Judging from the existing documents, it is probable that the 
drawings were developed in the secoud half of 1911, prior to Kessler's letter 
of December 1911 which introduced Kreis' Bismarckdenkmal to van de Velde. 
One shou'ld aHow for an experimental period, Phase II A , in van de Velde's 
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11. Henry van de Velde, project for the Friedrich Nietzsche Monttment at Weimar, 
Tempte plan, Phase lil, c. April-May 1912. 

work between December 1911 and April 1912. Phase II A saw the crucial shift 
from a Greek inspired "constructivist" monumentality to a more expressive 
formal vocabulary typical of van de Velde's designs of Phase lil and IV. 

Van de V el de' s new concept, announced in his letter to von Bodenhausen 
in April 1912, can be stuclied in a perspective drawing (Fig. 10) and in two 
plans for the temple (Fig. 11). Van de Velde employs a massive and simple 
monumentality of what has been termed "Assyrian" grandeur. The expressive 
dignity of Phase IJl (Fig. 10) went beyond ·the classica! forms of Phase I 
(Fig. 6) and the more independent alternative of Phase II (Fig. 9). The 
architect searched for a compact massiveness that approached, in its pronounced 
visual directness, the dimension of architectmal brutality. The dominant 
contrast between the totally closed lower parts of the exterior elevations and 
the carefully sructured forms of its upper parts, already used in Phase I 
(Fig. 6) and probably in Phase IJ, is further developed. The resulting building 
acquired a higher degree of monumental expressiveness tha:n was to be found 
in either of the pre:::eeding concepts. 

Phase lil is of extraordinary importance for the understanding of van de 
Velde's stylistic development and artistic intentions between 1912 and 1926. 
Fig. 10 offers the first indication of van de Velde 's monumental creations 
during his years in Holland, 1920-1926, and afterwards in Belgium. It links 
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van de Velde's pre-World War I monumentality with essential manurnental 
examples of his Iater years such as the plans for the Museum Hoenderloo, 
1920-1925 (Fig. 20), the Project for Antwerp, 1926 (Fig. 21) , and the Minna
James-Heinemann-Stiftung in Hannover, 1929-1931 90

• Van de Velde's con
cept for Phase liJ must be understood essentially as Ideenarchitektur. 

The plans in Fig. 11 , which are relatively close to the temple plan used in 
Fig. 10, show the introduetion of an interior gallery ( Empore). It provided 
additional space for the audience and was the logical place for the choir and 
organ, located directly above the Nietzsche "Altar" . The idea of a swimming 
pool, first noted as an addition in pencil in Fig. 8, finds its final form and 
position within the sanctuary in Phase liJ (Fig. 12, 10) . All elements of 
Phase IV with the exception of the final temple form are already formulated 
in Phase liJ. 

It was the temple form itself which provided the greatest artistic difficulties 
for van de Velde. In the weeks prior to presenting the finalized plans to the 
Nietzsche Committee, the Belgian architect seemed to have been primarily 
preoccupied with the structure of the temple: a new version appears in Fig. 12 
which slightly modified the plans of Phase liJ. This solution must date from 
the very end of Phase lil because the proportions and architectural details of 
thc stadium and swimming pool, as shown in Fig. 12, are identical with van 
de Velde's final proposals. This Phase 111 A (Fig. 12) depiets van de Velde's 
extensive search for the adequate temple form. His ideas developed from a 
strictly rectangular plan (Fig. 11) to a modified rectangular outline (Fig. 12) 
to the final centralized form basedon a square (Fig. 1, 15) . 

During the early months of 1912 Count Kessler constantly pressed van de 
Velde to present his new plans to the Nietzsche Committee. In April 1912 
he wrote: 

"Vous ne devrez plustarder à saisir le comité de vos plans et dessins. Comme 
vous m'avez dit avoir besoin encore de quelque temps . .. j'ai fixé la réunion 
au 5 mai . . . Quant aux plans: il suffierait pour la réunion du 5 mai d'indiquer 
la masse ... ne donnant que l'impression de proportion entre le temple et le 
stade .. . " 9 1

• 

Van de Velde was again unable to meet the deadline of May 5, 1912. His 
new ideas demanded additional time and it was only on June 9, 1912, that the 
Nietzsche Committee was introdu:::ed to his final concept. The minutes of the 
committee meeting of June 9 read as follows : 

"Anwesend waren die Herren Harry Graf Kessler, Geheimrat Kohier, Bank
direktor J. Stern, Dr. Kippenberg, Prof. van de Velde. 
Prof. van de Velde legt Entwürfe und Zeichnungen vor für Tempel, Sta
dion, etc., die den vollen Beifall der Versammelten finden. Er legt ferner 
Kostenanschläge vor, die die Versammelten zur Kenntnis nehmen. 
Das Komité beschlieHt: 
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1. Die Ausführung des Denkmals in der Form von Tempel und Stadion 
anzustreben und die dafür nötige Summe durch Sammlungen aufzubrin
gen. 

2. Die Ausführung soll nach Entwürfen Prof. van de Veldes erfolgen. 
3. Die nächste Sitzung des Komités soll in der 2. Hälfte Oktober statt

finden" 92
• 

The plans submitted by van de Velde on June 9, 1912, represent the final 
step or Phase IV of his attempts to find a manurnental aKhitectural form 
capable of expressing the complex ideological program of the Nietzsche 
Monument for Weimar (Fig. 13-17) . 

Undoubtedly in conneetion with his decision to abandon the canon of classic 
architecture, van de Velde had restudied Nietzsche's writings in order to deter
mine the philosopher's view o.n architecture. Nietzsche's aphoristic style provid
ed one interesting definition: 

"Architektur ist eine Art Macht-Beredsamkeit in Formen, bald überredend, 
selbst schmeichelnd, bald bloB befehlend. Das höchste Gefühl von Macht 
und Sicherheit kommt in dem zum Ausdruck, was gro~en Stil hat. Die Macht, 
die keinen Beweis mehr nötig hat; die es verschmäht, zu gefallen ... (ist) 
ein Gesetz unter Gesetzen" 93

• 

It was the gro~e Stil, imposing itself immediately and without further justi
fication that interested van de Velde. Nietzsche's definition pointed in the 
direction Kessler had mentioned in his letter of \December 1911, while discus
sing Kreis' Bismarckde.nkmal: "Cette transposition de la personnalité de Nietz
sche en une grande formule architectonique." Phase lil and IV have to he 
understood in the light of Nietzsche's and Kessler's remarks. 

The general plan of the sanctuary in Phase IV (Fig. 1, 14) used the 
redefined solutions of Phase lil. In comparison to Phase II (Fig. 8) there 
exists now a carefully proportioned balance between the dimensions of the 
terraces, the "decorative" shape of the pool and the stadium. Tagether with 
the Feststra~e and Maillol's statue (Fig. 16) the entire composition achieves 
an organic and pleasant unity. Hüter analyzed the essenbal qualities of the 
formal arrangement correctly when he stated (Fig. 1). 

"Zwei Rampen, die zur Höhe des Pestplatzes emporsteigen, wirken gleich
sam als Schwelle, urn den Menschenstrom nicht unmittelbar auf den Fest
platz einbrechen zu lassen. Gleichzeitig sind aber die Kurven dieser Rampen 
und der Mauer als Pendant zu dem Halbrund des Stadions empfunden. Das 
Kreissegment der Brüstungsmauern verdeutlicht in seiner Ausrichtung zum 
Denkmal die geistige Zurordnung der auf dem Festplatz versammelten 
Gem einde. (Van de V el de perpetuated he re basic formalistic elements of 
Torbern Grut's model. G.S.) Das eigentliche farmale Bindeglied der beiden 
entgegengesetzten Elemente ist das Schwimmbecken. Van de Velde scheut 
sich nicht, ihm eine unzweckmässige dekorative Form zu geben, indem er 
einerseits das innere Rund der Stadionbahn ( ?) 94

, andererseits das Rechteek 
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13. Henry van de Velde, fina! Temp!e fo rm for the Frie
drich Nietzsche lvion11ment at W 11imar, Phase IV, c. May
June 1912. 

14. Hen~y van de Velde, final plan for the Friedrich Nietzsch11 !vionmnent at Wei
mar, Phase IV, c. May-June 1912. 
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15. Henry van de Velde, final Temple plan for the Friedrich 
Nietzsche Monmnent at Weimar, Phase IV, May-June 1912. 
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16. Henry van de Velde, view of Maillol's Apollo and van de Velde's Temple for the 
Friedrich Nietzsche Mon11ment at 11:7 einh1r, Phase IV, c. May-June 1912. 
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des Denkmals ( ?) (als des bestimmenden Gliedes des Festplatzes) in die 
Wasserfläche einschneiden 'läBt. Bei einer Rechteekfarm hätte sich für das 
Ganze nur eine Aneinanderreihung ergeben." 95 

The form of the temple itself is the most essential innovation of Phase IV. 
In its interior organization the compact shape of the plan (Fig. 15) reveals 
all of the elements mentioned in Kessler' s letter to von Hof manssthal of 
April 16, 1911: the main wall is reserved for the Nietzsche bust on an altar
like setting, the side walls are subdivided into three parts and thus provide the 
sites for Klinger' s bas-relief. The four staircases suggest a continuous gaUery 
as in Fig. 11 and the audience is seated on low stone banks in front of the 
reliefs. On the exterior of the building van de Velde again employs the basic 
contrast between the closed, austere lower part and the carefully structured 
upper part of the temple (Fig. 7, 10, 13) . This time, however, the archi:tectural 
vocabulary is far richer and more complex. The somewhat Neo-Romanesque 
character of the exterior elevations (Fig. 13) has a certain degree of trans
parency and expressiveness which was not to he found in van de V el de' s 
designs for Phase I11 (Fig. 10) and the relation between architectmal back
ground and Maillol's Apollo (Fig. 16) finds a more satisfactory arrangement 
compared with Phase I (Fig. 6) and Phase 11 (Fig. 9). Architecture and 
sculpture complement each other and both serve as independently formed, 
evocative and expressive symbols of the ideological conception. 

The structure of the stadium whose shape doses off the sanctuary against 
the hillside is simple but functional (Fig. 14, 17). Twelve secondary 
entrances, marked by monument<tl sculpture, lead to the seats. A number of 
restaurants, locker rooms and other facilities were arranged below the stands 
and were accessible through unusually formed openings, "halb Höhle, halb 
Architektuur" (Hüter) (Fig. 17). 

The designs for Phase 11I, 11I A and IV were probably clone between early 
April 1912, starting just before van de Velde's letter to von Bodenhausen, 
and the day of the Nietzsche Committee meeting of June 9, 1912. The total 
costs, as shown in van de Velde's detailed cakulations for the June meeting, 
went far beyond the projected 400 000 Marks as stated in the minutes of 
March 12, 1911, and even exceeded the sum of 1 000 000 Marks which 
Kessler had mentioned in his 'letter to von Hofmannsthal of April 16, 1911. 
Van de V el de called for total expenditures of 2 030 000 Marks, a fantastic 
sum for the years prior to the First World War. 

By June 9, 1912, the development of the complicated planning for the 
Nietzsche Monument at Weimar had reached its logical conclusion. The 
desired site had been purchased in August 1911, Maillol was working on his 
drawings for the Apollo figure, and van de Velde had presented his finaJized 
plans which were accepted and acdaimed by the Nietzsche Committee. As 
stated in the Committee's minutes of June 9, 1912, the Belgian architect was 
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17. Henry van de Velde, detail of the final Stadium form for the Friedrich Nietzsche 
Monument at Weimar, Phase IV, c. May-June 1912. 

formally commissioned to execute the architectmal parts of the sanctuary. Even 
the enormous costs presented no decisive barrier. Nothing seemed to prevent 
the realization of the project. 

The further development of the Nietzsche Monument Project during the 
second half of 1912 and in 1913 is not at all clear. Van de Velde's handweitten 
manuscripts are either extremely vague as far as details and dates are 
concerned or they contradiet each other to a certain extent. Hans Curjel' s 
presentation of van de Velde's view in Geschichte meines Lebens is rather 
arbitrary 96

• Kessler's correspondence with von Hofmannstha:l contains no 
reference to the Nietzsche Monument after August 1911 9

\ and neither 
Hüter 98 nor Hammacher 99 deal with this phase of the project. It appears, as 
far as one can judge from the existing material, that a series of complex 
negotiations took place invalving Kessler, Elisabeth Förster-Nietzsche, van de 
V el de, van Bodenhausen, high officials of the Government of Sachsen-Weimar 
and even the Gro~herzog 100

• The rumor spread that Count Kessler had al
ready received several million marks for the monument; the project apparently 
gained new popularity even among its adversaries, for bere was a chance for 
Weimar to enter a new and glorieus era. On the other hand chauvinistic 
circles continued their attacks and Elisabeth Förster-Nietzsche, indecisive and 
emotionally unstable, constantly changed her attitude toward the project. 

At this point, sometime in 1913, van de Velde received a lengthy letter from 
Elisabeth Förster-Nietzsche which already signified the end of the proposed 
monument. In one version of his recollections van de V el de gives the following 
account of the situation: 
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"Bei diesem Stand der Dinge erhielt ich von Elisabeth Förster-Nietzsche 
einen ihrer Sekretärin diktierten Brief von zwölfhundert Wörtern, in dem 
sie mir erklärte, dafi sie ihrerseits mit schwedischen Freunden Kontakt auf
genommen habe, die seit der Gründung des Nietzsche-Archivs zu den Kos
ten, welche sie anfänghch allein aufbringen mufite, beigetragen batten, urn 
jetzt endlich das Archiv finanzierl auf einen festen Boden zu stellen. Dieser 
Brief war für mich die Erklärung für ihre Schwenkung: die Aussicht auf 
die Mi'llionen. Frau Förster-Nietzsche bezog sich in diesem Brief auf die 
Gleichgültigkeit Harry Kesslers, die dieser bei einem kürzlichen Besuch 
zutage gelegt habe, bei dem sie ihm die schwierige Lage darstellte, in dem 
sich das Nietzsche-Archiv befand, und auf die Gefahr der Schliefiung bin
wies ... 'Einer Phantasterei jagt er nach, und es kommt ihm nicht in den Sinn, 
dafi ich mich zwanzig Jahre mit Sorgen und Ängsten geplagt habe, und er 
mir wo hl zur Erreichung meiner Wünsche etwas zu Hilfe kommen könnte ... ' 
Ende des Jahres 1913 betrachtete ich das Projekt des Nietzsche-Monuments 
als erledigt" 10 1

• 

Van de Velde's analysis of the situation remains unsatisfactory. As shown 
below all that was needed to secure the financial future of the Nietzsche
Archiv was a sum of about 175,000 Marks or less than 10 7o of the projected 
costs for the monument. It is safe to assume that this monetary problem could 
have been easily solved with the help of financiers such as Julius Stern, Wal
ther Rathenau and Paul v. Schwabach, all deeply committed to the plans for 
a Nietzsche Monument 1 0 2

• It is to be suspected that either personal animosi
ties, public or politica! pressure or a combination of these and other factors 
constituted the very reasous for the failure of the project 103

• 

The Nietzsche Committee carefully avoided any mentioning of Friedrich 
Nietzsche's name in its official transactions. The site for the sanctuary was 
acquired under the name Spielhain, Consortium zur Pflege von Jugendspielen. 
On April 24, 1912, the attorneys Mardersteig sent Offerten zur Stadionbohrung 
und Kostenvorschläge für den Verein Spielhain to van de Velde. The Com
mittee's minutes of March 12, 1911, stated that all financial transactions 
should be channelled through two banks in Weimar. In a letter to Elisabeth 
Förster-Nietzsche these banks denied in 1912 any knowledge of the project. 
It appears that these manipulations and other tactical moves were detrimental 
to the realization of the project. In any case, van de V el de' s account of the last 
phase of the Nietzsche Monument is either naive or willfuHy false. 

The execution of the plans for the Nietzsche Monument was indefinitely 
postponed in December 1913 in favor of the permanent financing of the 
Nietzsche-Archiv. Blisabeth Förster-Nietzsche, Kessler and von Bodenhausen 
met in Breitbrunn and signed the following agreement: 

"In der heute zwischen Frau Förster-Nietzsche, Herren Harry Graf Kessler 
und Freiherrn von Bodenhausen-Degener stattgehabten Besprechung wegen 
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der mit der Nietzsche Stiftung sowie mit dem projektierten Nietzsche Denk
mal zusammenhängenden Fragen wurde eine übereinstimmung der Auf
fassungen wie folgt festgestellt. 
"Die Nietzsche-Stiftung ist dazu berufen, das Nietzsche Archiv und dessen 
wissenschaftliche Aufgabe auf die Dauer sicherzustellen. Diese Aufgabe 
geht allen anderen Projekten und Aufgaben vor. Sie ist ohne Bereitstellung 
neuer Mittel nicht zu erfüllen ... 
"Es wird weiter festgestellt, daB zur dauernden Sicherstellung der Stiftung 
und ihrer Verpflichtungen aus Anstellung eines Archivars etc. Frau Förster
Nietzsche bereit ist, auch in Zukunft bis Mark 5 000,- p.a. beizusteuern 
und das Frau Förster-Nietzsche ferner bereit ist, ihre Ansprüche aus Verlags
rechten in dem testamentarisch vorgesehenen Umfange, vertraglich für die 
Nietzsche-Stiftung sicherzustellen. Bei Berücksichtigung dieser Werte wird 
die Fortführung des Nietzsche-Archivs die Zinsen von mindestens Mark 
150 000,- dauernd erfordern. Dieser Betrag muB daher, auBer den für 
etwaige Hypotheken-Tilgung erforderlichen Beträgen (vermutlich Mark 
25 000,-) aufgebracht und sichergestellt werden ... 
"Erst nach völliger Klärung dieser Frage wird die zweite Frage der über
führung Nietzsche's nach Weimar in Angriff genommen werden. Frau 
Förster-Nietzsche wünscht, daB dies alsdann sobald wie möglich erfolge und 
das die Grabstätte in noch zu erörternder Form und Umfang ihre künstle
rische Ausgestaltung durch van de Velde erhalte ... " 104

• 

Thus, by December 21, 1913, the ambitious plansfora Nietzsche Monument 
at Weimar, as developed through various stages by Henry van de Velde and 
Harry Graf Kessler since the early months of 1911 were "tabled". The out
break of the First World War in 1914 terminated any remaining hopes for a 
realization of the project and van de Velde left Germany in 1917 for 
Switzerland 105

• 

Three interesting letters in Les Archives Henry van de Velde show some 
attempts to use the already acquired site for the sanctuary for quite a different 
purpose. On March 29, 1918, Charlotte Dürckheim suggested to van de 
Velde: 

"Glauben Sie nicht, daB das Konsortium dieser Terrainbesitzer, statt dem 
toten Nietzsche ein totes Denkmal zu errichten, nicht lieber jetzt den Leben
den ein lebenspendendes Denkmal der Dankbarkeit errichten helfen möch
ten? Kriegerheimstätten bedeuten Leben ... Wenn diese Herrn Terrainbesit
zer sich entschlieBen könnten, dieses Terrain zur Errichtung von Krieger
heimstätten zu bestimmen, unter der Bedingung, daB van de Velde die Pläne 
für die ganze Anlage, Häuser, Innenausstattung etc. machen sollte ... " 106

• 

It is doubtful that van de V el de ever engaged bimself in these plans for 
Kriegerheimstätten; the archival material gives no indication for any activity 
in this direction. 
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18. Henry van de Velde, project for a Friedrich Nietzsche Monument in "De Hoge 
Veluwe" , Netherlands, 1925. 

Several years later, van de Velde again had occasion to contemplate plans 
fora Friedrich Nietzsche Monument. During his years in Hal'land, 1920-1926, 
he repeatedly discussed essential ideas of Nietzsche's philosophy with Helene 
Kröller-Müller. The wife of the influential Dutch industrialist Anton Kröller 
was fascinated by Nietzsche's concepts and asked van de Velde in 1925 to 
develop plans for a Nietzsche Monument in De Hoge Veluwe 107 (Fig. 18, 
19). By 1925 van de Velde's ideas concerning the formalistic possibi:lities of a 
modern monument had undergone a radical change. He had considerable diffi
culties in convincing Helene Kröller-Müller: 

"Je ne lui cachais pas que je lui soumettrai des projets de composition archi
tecturdes et de végétatian plutot que des composition sculpturales ... dans 
une plaine aussi vaste que celle ou se trouvait ... le monument de Mendès da 
Costa. Aucune sculpture n'eut été assez imposante pour lutter avec l'impres
sion de grandeur et d'immensité du décor. Les projets que j'exécuterai serout 
des évocations plutot que des effigies ... Le monument Nietzsche sera des 
tables dressées sur un des renflements du sol, boisé ou non, disposées à la fa
çan de Cromlechs; sur une d'elles serait gravé que:lques-uns des aphorismes 
les plus mordants de Zaratbustra" 10~ . 

Van de Velde now used a bold and simplistic arrangement from which ema
nate evocative gualities (Fig. 18, 19) . The monument, to be placed in a stretch 
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19. Henry van de Velde, project for a Friedrich Nietzsche Momt
ment in "De Hoge Veluwe", Netheriands, 1925 . 
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of waste-land, acquired the character of an autonomous visual sign. The added 
quotations from Nietzsche's Zaratbustra marked its thematic position a!nd 
ideologicai intention. The expressive form of the monument, inspired by the 
Cromlechs, tries to mirror the specific character of the site. The interaction 
between structured space, architectural elements and environmental aspects 
achieves a different result compared with the solutians adopted in Walter 
Gropius' Denkmal für die Gefallenen des März, Weimar, 1921-1922 109

, and 
differs fundamentally from the De Stijl-canon employed in Ludwig Mies van 
der Robe's Denkmal für Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, Berlin, 
1926 110

; nevertheless, van de Velde succeeds in transeending the stylistic 
vocabulary of his Weimar phase. The project for a Nietzsche Monument in 
De Hoge Veluwe, withits ommission of any sculpture, appears as an abstract 
architectural sign rather than an example of manurnental Gedankenarchitektur. 
As so many of his other projects designed during the years in Holland, these 
plans were not realized either lll. 

In conclusion, three aspects of the Nietzsche Monument Project for Weimar 
are of special significance. First, it documents the close interaction between 
ideoiogicatl content, visual symbolism, and architectural planning, so typical 
of a substantial part of van de Velde's oeuvre. Shortly after the First World 
War, van de Velde engaged bimself in the plans for the Museum Hoenderloo, 
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20. Henry van de Velde, Museum Hoenderloo, "De Hoge Veluwe", south elevation, 1923. 
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First Phase: 1920-1923 112 (Fig. 20). Van de Velde's handweitten manuscripts 
show that a detailed ideologi'Cal program served as a basis for the changing 
architectural forms 113

• The museum, to be placed in tota:l isolation, not far 
away from today's Kröller-MüUer-Museum, was conceived by van de Velde 
as a center for highly refined cultural activities. A selected circle, not unlike 
the W eimarer Kreis, was supposed to exchange ideas and perpetuate bere the 
"eternal" values of western civilization. The intended site again exploited the 
emotio.nal qualities of the dramatic landscape scenery. 

In 1926 the Galerie Dietrich in Brussels displayed van de Velde's proposa:ls 
for the further development of Antwerp 114

• The inherent symbolism of the 
central part of bis design, the so-ca·l'led Gate of Flanders (Fig. 21) is compar
able to the symbolic content of Eero Saarinen's Gateway Arch at St. Louis. 
Van de Velde "opens" the adjacent region of Flanders with a grand architec
tmal gesture and ties it to the city of Antwerp. In addition to the sound com
mercia:l and functional aspects of the design it was the visual symbolism of 
the architectuml complex that was of prime concern to the artist. 

The Minna-James-Heinemann-Stiftung in Hannover, 1929-1931, represents 
van de Velde's attempt to integrate monumentall architecture and a carefu11y 
p'lanned landscape setting with a proposed "way of life" for one segment of 
the society 115

• Isolated in a park-like environment the building and its internal 
organization "dictated" the daily life of its inhabitants. Private and social ·life, 
recreation and personal activities were pressed into a dominant frame of 
architectural forms and controlled nature and separated from the nearby city 
and its problems. Thus the projected Museum Hoenderloo and the realized 
Heinemann-Stift appear as variations of basic themes, which were formulated 
by van de Velde for the first time on a manurnental scale in the Nietzsche 
Monument Project for Weimar. 

The second important aspect of the Weimar sanctuary concerns van de 
Velde's architectural vocabulary. The formalistic side of his monumentality 
developed from an eccletic Neoclassicism in 1911 (Fig. 6, 7), via additive 
arrangements of "Assyrian" grandeur in 1912 (Fig. 10, 13) and 1920-1923 
(Fig. 20), and a precise plasticity in 1926, basedon relatively simple geometrie 
units (Fig. 21), towards a rhythmic structuring of the architectural mass in 
1930. His forms abandon increasingly the more "ornamental" details in favor 
of a growing precision of walls, lines, windows, balconys, ramps etc. combined 
with a sculptural plasticity of the building itself. In the Nietzsche Monument 
and in the Hoenderloo Project van de Velde's monumentality is still more or 
less inspired by historistic references. The Antwerp Project and the Heine
mann-Stift, however, employ a monumentality which incorporated in a very 
independent way aspects of the Dutch School without sacrificing van de Vel
de's basic concerns for plasticity, lines and rhythmic order. 

Finally, the Nietzsche Monument bas to be viewed as an alternative 
to the trite neo-classical monumentality of Behrens, Bonatz, Kreis and 
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other architects around 1910. The project and other examp1es of van de 
Velde's 'last years in Weimar ha·d a considerable impact on Mendelsohn, Luck
hardt, Häring and other architects who tried to escape the "despotism" of the 
International Style and Cubist architecture in the years to come. 
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Renaat Braem 

KLEINE FILOSOFIE VAN HET BOUWEN 

Het totale leefmilieu dat de mens zich moeizaam op aarde heeft ingericht, en 
zoals het zich nu pijnlijk chaotisch voordoet, is opgebouwd door onze voor
ouders, wordt door onze tijdgenoten aangepast, zo goed en zo kwaad als het 
kan, aan de noden van vandaag, en bovendien in een zeer geringe, 
ontoereikende mate, gepland voor de vermoedelijke eisen van morgen. 

Indien wij architektuur begrijpen als de kunst van het organiseren van het 
leefmilieu, is deze kunst-modaliteit dus tevens sociaal produkt en sociaal aktief 
gericht. Wij bouwen als resultaat van een sociale opgave, maar sturen daardoor 
het leven in een bepaalde richting en geven aldus een oriëntering aan de 
ideologische bovenbouw. 

Wij drukken uit in steen, glas, staal, beton wat wij denken de goede levens
wijze te zijn. Wij vertellen wat wij zijn. Architektuur is dus, nevens techniek 
en esthetiek ook ethiek en filosofie in vaste, nimmer liegende vorm. 

Dat was zij en dat zal zij altijd blijven, ook als zij volstrekt geïndustrialiseerd 
zou zijn, op basis van normalisatie en prefabrikatie, want achter het montage
plan zou óók een mens schuilen. 

Laten wij architektuur dan maar binden aan het begrip wonen, vandaag! 
Ik woon in de Menegemlei, in een huis van rechtlijnigheid, ontworpen door 

Braem in 1956, een probleem voor mij en mijn vrouw, toen en nu. 
Gij woont in een riante viNa in de buitenwijken van de grootstad. Dit is 

reeds een sociaal probleem, voor U en voor ons, urbanisten. 
Hij woont in een appartement en lijdt aan "flatneurose", dat is een probleem 

voor hem en voor zijn familie, voor de maatschappij en voor de wetenschap. 
Wij wonen in Vlaanderen, noordelijk gedeelte van de staat België, dat is 

een probleem voor ons allemaa:Il, van sociaal, ekonomisch, kultureel, juridisch, 
politiek, psychologisch en zelfs fysiologisch belang, nijpend genoeg om van 
wakker te liggen en met vlaggen langs de straten te betogen. 

Gij woont in een chaotisch leefmilieu, waarvan de grenzen liggen aan de 
Oeral, aan de Sahara, aan de Stille Oceaan en de Cordillera de los Andes. 
Binnen deze ruimte loopt alles mis en worden licht, lucht, zon, water, aarde, 
dieren en mensen bedorven, in zulke mate dat het probleem zich thans stelt 
van het voortbestaan zelve. 

Zij wonen in een wereld vol vraagtekens: waar komen ze vandaan, waar 
zijn ze, waar gaan ze heen. Het antwoord is een dagelijks zich opdringend 
probleem voor alle mensen die aan denken doen, een minderheid, terwijl de 
meerderheid slechts min of meer gemechaniseer·de en gekonditioneerde dieren, 
homo mechanicus, mogen zijn. 
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Won en is dus een fenomeen dat zeer sterk aan het totale gebeuren gebonden 
is en vér reikt buiten de vraagstukken van gezelligheid, donker en licht, rood 
of groen, zijde of fluweel , zacht of hard. Het houdt verband met wat we zijn, 
wat we denken te zijn of voorwenden te zijn, waren of hopen te worden, en 
dat gaat vanaf onze opvatting over het zijn als filosofisch probleem, tot en met 
de vraagstukken van de goede smaak. Er zit een levensbeschouwing achter het 
feit of we alleen kitsch ofwel zgn. "esthetisch verantwoorde" siervoorwerpen 
in onze levenssfeer zullen dulden, of het dak schuin of plat, simpel of 
ingewikkeld za:l zijn, de lijnen van ons verblijf horizontaal of vertikaal, de 
vlakken vlak of gebogen zullen zijn, of we in de centrale steenhoop van de 
stad of buiten "ins freie" willen wonen. 

We kunnen ons direkt afvragen hoe wij nu het begrip wonen enigszins 
systematisch kunnen behandelen in een beperkt artikel. 

Heel zeker moet het begrip "wonen" en dus "architektuur" reeds funktioneel 
bij de dieren aanwezig zijn. De warmte van het nest, de bescherming van het 
hol, de orde in een mieren- of termietennest moeten reeds op basis van primaire 
instinkten attraktief zijn en een pool van het leven vormen. Bouwen en 
architektuur zijn dus vanze.lfsprekende biologische noodzaak. 

Het wonen zal bovendien ook schaalverschillen vertonen, zoals bij de mens, 
vermits ook de dieren een welomlijnd •leefmilieu hebben, dat door de strijd 
om het bestaan vastgelegd wordt, van kleine naar grote schaal, en zich in een 
stedebouwkundige organisatie uitdrukt, die het scheppen van een harmonische 
biozonose moet verzekeren in een bepaalld natuurlijk milieu. 

Architektuur is ekologie in praktijk, want wonen is ekologie, aanpassing 
van een organisme aan een gegeven leefmilieu. 

Genoeg daarover, de dieren trekken, voor zover wij mensen hun leefmilieu 
niet vernietigen, hun eigen plan, maar, konstateren wij intussen dat zij van ons 
leefmilieu deel uitmaken en we er dus rekening moeten mee houden. 

Dieren en planten, groen en aarde en wolken zijn integrerend deel van ons 
wonen. Egoïsme en egocentrisme worden in de natuur zwaar bestraft. Op 
verkeerde behandeling van het milieu staat woestijnvorming, in zand, of 
woestijn in verbouwde steen en beton. 

Voor wat ons betreft is wonen een sociale funktie. Wij leven niet meer min 
of meer alleen, in een kleine bende, dwallend door de bossen en de savannen, 
maar hebben sedert het ontstaan van de landbouw, het dorp en de stad, min 
of meer een vaste woonplaats, temidden van andere vaste woonplaatsen. 

Ons leven is niet meer denkbaar buiten het kader ener architectuur, zij deze 
beschermend, zoals meestal vroeger, of vernietigend, zoals meestal nu. 

Het wonen in een georganiseerde ruimte maakt deel uit van het levens
minimum. Het kost energie en dus geld. Het kost des te meer naarmate men 
armer is, vraag dat maar aan de Grieken, Spanjaarden en Algerijnen die in ons 
land het vuii werk komen doen. Maar ook voor hen die deel hebben aan de 
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"welvaart" kost het meer en meer, omdat ruimte en arbeid steeds duurder 
worden en de technologie van het bouwen nog steeds achterblijft. 

Het wonen bepaalt, door ·de organisatie der ruimte en de vormen die ons 
omringen, voor een groot deel de waarde van ons leven zelf - indivi·dueel -
omdat ook alle sociaal beleven individueel beleefd wordt. We kunnen immers 
al·leen in de woning nog relatief alléén zijn: binnen het gezin, waarvan de 
samenhang of gebrek eraan gekristalliseerd wordt in welsprekende vormen; 
buiten het het gezin, omdat onze woning een sociaal bepaald produkt is, naar 
gelang wij tot de sterken of de zwakken behoren in de maatschappelijke macht
strijd, en daartoe behoort o.a. de representatie, het naar buiten demonstreren 
van de sociale rang- zie de riante vrlla's, de "super de luxe" appartementen, 
en, zie de voorschootgevels van de De Taeye-huisjes, die er zijn zoals de 
strepen op de mouw van de sergeant. Daarnevens blijven de prob'lemen van 
een zinvol indelen der ruimte meestal onopgelost. 

Wetenschappelijk benaderd is wonen een resultante van een uiterst komplex 
geheel van konvergerende of middenpuntvtliegende, in kracht toenemende of in 
ontbinding verkerende krachten. Het resultaat is volstrekt gedetermineerd en 
hoeft niet aan de hand van absolute kriteria beoordeeld of veroordeeld te 
worden. Het wonen is zoals het is, zoals er welriekende en stinkende bloemen 
uit een bepaald humus zullen groeien. In absolute zin is een bloem echter niet 
stinkend of welriekend, is ze geen onkruid of tuinsieraad tenzij naar het 
subjektief waardeoordeel van de mens, oordeel volgens dynamisch zich wijzi
gende mensdijke kriteria, die bovendien slechts relatieve waarde hebben. 

Het ergste krot van Brussel zou nog een paleis zijn voor de Hindoe die te 
Bombay in een rioolbuis logeert. De "goedkope woningen" van 1920 zouden 
thans als "sociale woningen" volstrekt onaanvaardbaar zijn. Voor de jeugd 
van vandaag zijn de "appartements de luxe" reeds onmenswaardige krotten. 

Alles wat gebeurt is funktioneel, t.t.z. resultante van oneindige reeksen 
krachten, energie in ontstaan, energie in ontbinding, zonder begin, zonder 
einde, zonder absolute gerichtheid. 

Toegepast op het maatschappelijk leven, en dus eveneens op kriteria 
inzake wonen, betekent dit dat de sociale strijd om de macht tussen de klassen, 
de groepen, de leeftijden, zijn weerspiegeling vindt in de waardekriteria. Een 
strijd zonder uitkomst. Een hippie bewondert andere dingen dan zijn vader de 
bankier, maar de bankier is vandaag nog de sterkste. Die strijd is des te 
ingewikkelder als de machthebbers de kontesteerders de wind uit de zeilen 
houden, door sommige uiterlijkheden als mode te lanceren; baard en haar zijn 
ook bij de bourgeois in en de vrouw van de generaal draagt een blue-jeans. De 
brave burgers kopen de afval op van de vrijdagse markt. Wat een blikken 
koffiepot was van een arme luis, wordt hippe bloemenvaas bij mevrouw met 
haar twee mercedes 600. 

Wonen is even moeilijk te behandelen als het wezen der demokratie in 
België of het wezen van het socialisme in Rusland. Niets is wat het voorwendt 
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te zijn. Wat is progressief, wat is konservatief? Men vraagt het zich af. 
Eigentijds is zowel de pseudo-Spaanse gothiek als Engels brutalisme of 
fermettekensstijt Er zijn schijnbaar geen kriteria meer. Wat is modern, wat is 
het niet. De funkties koken, eten, rusten, kuisen, sex, slapen zijn wellicht een
voudig in hun wezen, maar welke verschijningsvormen hebben ze niet door
gemaakt gedurende de voorbije driekwart eeuw? Ook wat in bed geschiedt is 
geweldig geëvolueerd, en dat is toch wonen in excelsis. 

Het gaat hier over funktionele faktoren van materiële aard, de manier 
waarop we in leven blijven, het leven voortf)lanten of remmen. De nevels voor 
het absolute verdichten echter als wij de funktionele faktoren van meer 
geestelijke aard bekijken. 

Méér geestelijk dus : dromen, organiserend denken, rekenen, reisplannen 
maken voor v<Ylgende zomer, plannen maken om een ander behang op de 
wanden te 1aten aanbrengen, dromen dat de vrouw van de bakker toch maar 
een schoon kind is, enz. enz. Ook de beweging of het plannen ervan in voor
lopig onbereikbare ruimten, behoort tot het wonen. Anderzijds de T.V., een 
opening in de wand naar een verre wereld van droom en verbeelding, een raam 
ook waardoor blikken op ons worden gericht, ons soms een hand wordt 
toegestoken. 

Wat daarin boeit is de wijziging van schaal, die zich in het wonen uitdrukt. 
Oudere mensen, zoals ik, herinneren zich nog de kleine kamers, met kleine 
ramen van grootmoeder, de petroollamp, de reizen naar Waterloo en de Grot 
van Han, de gravuren in de Petit journal illustré op zolder, de eerste vheg
tuigen en zeppelins in 1914. 

Dit alles gaf een ruimtebeleven van kleine schaal, de schaal van de hofmuur, 
de veranda, de stille straat, la me-corridor. Het andere tempo ook, waar ik 
nevens de tram 2 op de Meir kon 1lopen tot aan het Centraal Station, om naar 
school te gaan, zonder doodsgevaar. 

Sommigen voelen hiernaar heimwee, het is hun recht, maar het helpt ons 
niet verder. Deze schaal is "endgültig erledigt". Ruimte en Tijd zijn anders 
geworden. Denk nu aan de hoogbouw, waar uit ieder raam zich een wijds 
panorama opent, de autostrades met hun prachtige kurven, de vele prachtige 
bruggen, de snelle beweging, het veralgemeende reizen naar verre horizonten. 
In plaats van de Waterval van Coo, Marokko, de pyramiden en bovenal!, het 
verruimen van de wereld in haar geheeil, ·de projektie van het immer ruimere 
heel~l'l in ons hoofd. 

Ook de architektuur der wereld is volkomen anders. Wij wisten wel, vóór 
50 jaar, dat de maan draaide rond de aarde en deze rond de zon, maar nu 
gaan we er héén en we zijn erbij als de mens de eerste voet op het maanopper
vlak kan zetten, we weten dat ·de pionier 10, die al'les optekent en fotografeert 
op zijn weg, langs de planeet Jupiter is gepasseerd en met een elegante bocht 
verder de oneindige ruimte inglijdt. 
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Het werddbeeld heeft in de praktijk een heviger schok gekregen dan tijdens 
de renaissance, Ga:lileï en Copernicus, ooit het geval was. Zij die hieruit de 
konsekwenties trekken worden door ónze inquisities eveneens vervolgd, maar 
voor één Giordano Bruno zijn er thans duizenden overal ter werdd. Wij leven 
allen als op een laaiende brandstapel. 

De overge8leven begrippen over architektuur en wonen worden aldus een 
anachronisme. De begrippen over architektuur worden mede frontlijn in de 
aanval en de verdediging. Ik geloof vast en zeker dat voortaan het knusse 
wonen in kleine hoekjes en kantjes, in een ruimte door talloze muurtjes en 
hokjes onderbroken, als oudbakken moet beschouwd worden en een nieuwe 
ruimtebeleving onafwendbaar is en wenselijk. 

De overdreven liefde voor oude historische wijken onder het motto "mense
lijke schaal", lijkt mij eerder reactionair dan vooruitstrevend. 

Ein neues Lied, ein schöneres Lied wolL ich euch dichten, 
wirwollen auf Erden schon das Himmelreich errichten. (H. Heine) 

Ik geloof echter ook aan de permanentie van de vragen welke de mens zich 
over de zin van het bestaan kan stellen. Die vragen zullen blijven bestaan, 
maar hij die de aarde zo van boven uit bekijkt zal zich tenslotte de vraag 
moeten stellen: hoe scheppen wij een beetje liefderijke orde en properteit op 
dat chaotisch aardbolletje ginder beneden. 

Ik meen ook dat, indien deze kosmonaut geen vakidioot is, hij tenslotte de 
overdenking zal maken dat het verdelen van het aardoppervlak in vakjes, met 
het plaatje "privaat bezit, verboden toegang", niet meer met de tijdgeest 
overeen stemt. 

Ik veronderstel daarnevens dat de mens die bewust is van deze schaalveran
deringen, za·l wensen bij het ontwaken de opgaande zon te kunnen begroeten 
aa:n de oostelijke horizon, en de maan en de sterren hun weg te zien vervolgen 
aan de nachtelijke hemel, vanuit zijn bed. 

Hij za:l een nieuwe ruimte wil.1len beleven, zonder kadastergrenzen! 
Hij zal natuur rond zijn woning wensen, op de schaal der natuur, het natuur

lijke landschap, of er zo dicht mogelijk bij . 
Hij zal niet al:leen verbeelding wensen in zijn individuele woning, 't zij deze 

op de grond, in torens of in ruimtelijke strukturen ingeschakeld is, maar ook 
verbeelding vragen in de gestalte van zijn hele ·leefmilieu, waarbij de laag
bouw, de torenbouw, de strukturen zid1 tot kompositie groeperen in plastische 
éénklank met het vrije landschap, of, soms, waar wij, ter lering van het na
geslacht, de oude stadskernen hebben geweckt, laten zingen in koor, het nieuwe 
en het oude, want beiden hebben slechts betekenis als uiting der menselijke 
kreativiteit in haar 'lange tocht naar hoger op. Hoger op! !Dat betekent weg 
van onze dierlijke oorsprong, naar een hoger menszijn toe. Dit zijn in geen 
geval een terugkeer betekenen naar begrippen van gisteren. Wij mogen niet 
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vergeten dat de nieuwe vizie die OIVereenstemt met het direkte beleven van de 
oneindige grootsheid van het heelal en het besef van de nietige plaats daarin 
van de mens, moet leiden naar een nieuw religieus begrip, ver verheven boven 
de huidige aardse godsdiensten, welke hun god moeizaam opbouwen naar het 
beeld van de mens. 

Deze nieuwe religiositeit, die misschien de redding brengt uit de huidige 
geesteilijke anarchie, za:l alle levensuitingen doordringen, maar zeker ook het 
wonen ais een permanente beleving{l.\ran het zijn kunnen brengen, waar dit nu 
nog slechts, in 't beste geval, het schuilen voor de buitenwereld in het knus 
warme sexnestje brengt, vader, moeder en de kuikentjes. Ik beschouw archi
tektuur, het oPdenen der leefruimte als praktische religie, hoogste sociale 
aktiviteit, synthese van wetenschap en kunst, doorstraald van liefde. 

Er groeien bloemen allerhande op dees wereldje, er zijn genezende en doden
de kruiden. Zo zijn er ook, en ze kunnen er niet aan doen, allerlei mensen 
samen in de maatschappij, en hun reageren is resultante van een aantal krach
ten die in en buiten hen hun daden besturen, hun denken richten. Soms is die 
resultante kreatief, iemand vindt een betere ruimte-indeling voor een woning, 
voor een wijk, een stad, iemand tekent een betere stoel, iemand temt de 
atoomenergie of schept een beter begrip van onze wereld. Maar vergeet niet 
dat tussen ons ook nog wezens loslopen die nog maar aan een vorige trap der 
evolutie toe zijn. 

Gij hebt daarstraks op straat wellicht een genie gekruist, iemand die een 
nieuwe orde der dingen zal scheppen, een dichter, een ziener, hij leeft wellicht 
reeds in de wereld van morgen. 

Maar tegelijk reed U iemand voorbij in zijn knalrode sportwagen, die eigen
lijk nog een homo pithecanthropus was, ondanks zijn hemd naar de laatste 
mode. Beiden zijn deel van het mysterieuze leven dat zich duizendvoudig 
ontvouwt en geen andere innerlijke gerichtheid heeft dan de oneindigheid der 
mogelijke kombinaties van atomen en cellen, van organismen in hun blinde 
levensdrang. De dichter en de Merckx-aanbidder bepalen samen de gestalte 
van het leefmilieu, het wezen van het wonen. 

De vraag is: wie za:l het halen, zij die mét de wetenschap en de technologie 
de aarde willen ordenen volgens de wetten der natuur en een positieve evolutie 
naar een edeler mens-zijn wi.Uen mogelijk maken, ofwel dezen die uit de 
natuur slechts de wet van de strijd om de macht zullen hebben gehaald en 
daaPdoor fataal het leven op deze blauwe planeet zullen helpen vernietigen. 

Ons wonen wordt hierdoor bepaald: ofwel zullen wij binnenkort in ruïnes 
kreperen, ofwel worden de steden van morgen waarvan we dromen, werkelijk
heid. We staan voor een keuze, waarvan de uitkomst inzake wonen slechts één 
facet betekent. Het oude, het verleden van bloed en slijk, voortzetten met een 
perfekter technologie, of het nieuwe, opbouwen van een nieuw mensentype -
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door het verbreken van de boeien van een afgeleefde maatschappelijke 
wanorde - zowel in oost als west. 

In het kader van het heelall schept zi.ch a1He momenten nieuwe energie en 
vergaat oude energie, in voortdurende vernieuwing. Nieuwe bloemen, nieuwe 
diersoorten, nieuwe mineralen ontstaan in de Joop der tijden, die voor ons, 
ééndagsvliegen, lang zijn, maar niets in de oneindigheid van de tijdruimte, 
waarvoor slechts een eeuwig vandaag bestaat. 

Zo worden ook nieuwe vormen geboren in de hoofden en de handen van 
de kunstenaars. Ook zij brengen het nieuwe, uiting van kreativiteit, verbreken 
van het bestaande. Kreativiteit is het doorbreken van nieuwe lentes, het 
verbreken van duisternis van de stilstand door het oplichten van een dageraad. 

Wat ons doel moet zijn- inzake wonen, inzake bouwkunst, - ris wijziging 
brengen door verbreken van de dode rust, poësie brengen. Stilstand is dood, be
weging is leven. De organisatie van de ruimte kan die permanente dageraad als 
een feest in ons leven brengen. 

De poësie der geschiedenis, het is de revolutie, de revolutie in de dingen en 
in de mensen. 

De architekt kan niet anders zijn dan een medium van een gemeenschap. 
Hij is een dienaar, maar hij moet de impulsen welke hij er van ontvangt om
zetten in kreativiteit, nieuwe ruimteschikkingen, nieuwe lcleurkombinaties, 
nieuwe proporties, nieuwe konstrukties- een nieuw kader, een nieuw wonen. 
Hij moet in het leefmilieu de permanente revolutie brengen en onderhouden, 
dat wil zeggen de ruimte laden met de energie der liefde, aHe dagen opnieuw 
voelbaar voor de woner. Of hij het doet met horizontalen of vertikalen, rechten 
of kurven, gekristalliseerde rust of beweeglijk barok doet niets ter zake. 

Architektuur is immers niets anders dan liefderijk tussenkomen in het leven 
van de mens, door het organiseren van zijn leefmilieu en hem zo bevrijden, 
want 1liefde is bevrijding, overwinnen van de st~lstand, de dood. 

Mensenliefde die het objekt wil inkapselen in een kokon van konventionele 
levensvormen uit een versleten verleden, is echter de titel van lie6de niet waard. 
Liefde vraagt de bevrijdende 'daad, niet het beschermende gebaar alleen, het 
leven afwerend in een kunstmatig pantser van versleten vormen. De Ruimte 
kan niet levenwekkend worden zonder de vlam der aktieve liefde! 

Ook in de architektuur van het verleden is die vlam aanwezig en daarom 
moeten we bewaren wat van gisteren aan liefdevol beelden nog bestaat. 

Een gelukt bouwwerk kan vandaag dan ook niet anders dan een protest zijn, 
Architektuur voor de mens temidden der architektuur voor de winst. 

De rol van de goede architekt is die van begeleider der avant-garde in het 
levensavontuur. In akkoord met de natuur, waarvan hij een deel is, het brengen 
van het steeds herhaalde, eeuwige nieuwe, zoals die natuur ieder moment 
eeuwig en nieuw is. 
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Architekten moeten nieuwe bloemen uitvinden en ze doen groeien. Zo nemen 
we deel aan het steeds herhaaMe mirakel der zich herscheppende wereld, 
wovden we drager van de primaire kracht die zich zelve schept, dat wat Le 
Corbusier noemde "1' indicible", het onzegbare . 

. Wat wil ik bereiken door het maken van een aktivistische architektuur? 
IK WIL WONEN IN EEN VERFBESTELIJKTE WERELD, waar nieuwe perspectieven 
zich openen als ontluikende bloemen in de schone tuin der aarde. Ik hoop dat 
gij en hij en wij en gij en 'zij zullen inzien dat architektuur dit kán bren:gen. 
Hoe? 

De Parijse studenten schreven het op de muren, in 1968: soyons réalistes, 
demandom l'impossible! Maar ze stelden als de weg naar dit hoge doel: 
LE POUVOIR A L'IMAGINA110N! 

RÉSUMÉ 

UNE PETITE PHILOSOPHIE POUR L' ARCHITECTURE 

L'auteur part du point de vue que notre environnement, créé par l'homrne, détermine 
à son tour notre manière de vivre. Par conséquent, le monde des formes qui nous entoure 
est en même temps expression et moteur de notre action et de nos pensées. Il s'agit clone 
d'utiliser le cadre de la vie, architecture et urbanisme, dans notre mission de libération de 
l'homrne. En effet !'habitat dans son ensemble, à l'échelle des villes et campagnes et à 
celui, plus restreint, des quartiers et des habitations, est dépassé et usé comme milieu 
physique et comrne esprit. 

La tache de !'architecte est d'introduire une organisation spatiale plus conforme aux 
mobiles idéologiques et aux exigences écologiques de demain. L'auteur pense que les 
conditions objectives, 1' économie, les règlements, I' establishment s' op posent à cette 
conception de l'architecture. De ce fait les architectmes modemes prennent souvent la 
forme d'une protestation non-conformiste. 
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landse en Engelse traktaten uit de zestiende en ze,·entiende eeuw. 
Prom.: Prof. ). Broeckx. 
Peter PIETERS, De gitaar in het oeuvre van Heitor Villa-Lobos. 
Prom.: Prof. ) . Broeckx. 
Catherine QUATACKER, De jeugdliederen van Richard Strauss. Een stilistisch onderzoek naar de 
muzikale tekstbehandeling. 
Prom.: Prof. F. De Hen. 

LICENTIAATSVERHANDELINGEN IN 1975 

Sectie Gt"ieks-Romeinse en Nationale Archeologie 

- Michèle DEVILLERS, De Archaïsche en Klassieke Keramiek afkomstig uit een bothros in een 
Mykeens graf te Thorikos. 
Prom.: Prof. H . Mussche. 

- Mariette ]ACOBS, Majolika vaatwerk op Noord- en Zuidnederlandse schilderijen uit de vijftiende 
en zestiende eeuw. 
Prom. : Prof. S.J . De Laet. 
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- Paul PEREMANS, Steengoed en gewoon aardewerk op Noord- en Zuidnederlandse schilderijen uit 
de vijftiende en zestiende eeuw. 
Prom.: Prof. S.J. De Laet. 

- Veerle VAN DooRNE, Het middeleeuws vaatwerk uit de verdwenen nederzetting van Raversijde 
(strand). Verzameling Cools-Mortier. 
Prom.: Prof. S.J. De Laet. 

Sectie Nabije Oosten 

Gabriëlla VoET, De kunst van de Assyrische provinciesteden van Noord-Syrië. 
Prom.: Prof. L. Vanden Berghe. 

Sectie Plastische Kunsten 

- Hilde CALLEBAUT, De etsen van Jules de Bruycker. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Luc CHRISTIAANS, De bijdrage van de Zuidelijke Nederlanden tot de Mexicaanse Post-Colum
biaanse kunst in de 16de eeuw. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 

- Magda DE BIE, Studie van de gevelarchitektuur van het 17de-eeuwse burgerhuis te Brussel. 
Prom.: Mevr. F. Dambre-Van Tyghem. 

- Cathy DE BLOCK, Constantin Meunier als beeldhouwer. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 
Marlies DE MEULDER, De aparte plaats van George Minne in de Symbolistische beweging. V erge
lijkende studie met Karel van de Woestijne. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 

- Anthony DEMEY, Studie van de eenbeukige romaanse parochiekerken In Oost-Vlaanderen met 
bestaande overblijfselen in de opstand. 
Prom.: Mevr. F. Dambre-Van Tyghem. 
Martine EECKHOUT, Miniatuur- en schilderkunst aan het hof van René d'Anjou. Een kritische 
status quaestionis. 
Prom. : Prof. A. De Schrijver. 

- >vfichèle EEMAN, Valerius De Saedeleer. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 
Anne-Mie LOBBESTAEL, E.L.T. Mesens. Situering van de figuur in de dadaïstische en surrealis
tische tijdsgeest. Stylistische analyse van het plastisch oeuvre. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 

-Maria MORTELMANS, Thomas Girtin (1775-1802). Betekenis van de Engelse akwarel in de 
ontwikkelin~t van de landschapschilderkunst op het einde van de 18de en het begin van de 19de 
eeuw. 
Prom. : Prof. M. De Maeyer. 
Josiane ÜCKERMAN, J.F. Millet. Invloed op de Haagse School, in het bijzonder op J. Israels en 
A. Mauve. 
Prom. : Prof. M. De Maeyer. 

- Pia QUACKELBEEN, De Godshuizen te Brugge. Kunsthistorische studie van e(:n aantal aspecten 
van de thans nog bestaande godshuizen te Brugge. 
Prom.: Mevr. F. Dambre-Van Tyghem. 
Karin SEVENS, Jozef Peeters (1895-1960): een beeld van de Antwerpse Avant-Garde. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 

- Nanny SCHRIJVERS, Georges Vantongerloo (1886-1965). Inleiding tot het concrete werk (1917-
1964). 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Johannes TILANUS, Het grafisch werk van drie Italianisanten: Jan Both, Nicolaes Berchem en 
Karel Dujardin. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 

- Jean VAN CtEVEN, ].-A. Clarysse ( 1814-1873) priester-architect. Een studie van zijn kerkelijke 
bouwkunst. 
Prom.: Mevr. F. Dambre-Van Tyghem. 
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_ Lukas VANDENABEELE, Studie van het kerkgebouw van de cisterciënzerinnenabdij Maagdendale 
te Oudenaarde. 
Prom.: Mevr. F. Dambre-Van Tyghem. 
Cécile VANDEN BAVIERE, Het getijdenboek van Mary van Vronensteyn (Brussel, Kon. Bib!. 
MS 11 7619) en aanverwante handschriften. Een bijdrage tot de studie van de Noordnederlandse 
miniatuurkunst. 
Prom.: Prof. A. De Schrijver. 

- Mireille VANDE NDRIESSCHE, De miniaturist Jan De Tavernier en zijn werk. 
Prom.: Prof. A. De Schrijver. 

- Marc VANDENVEN, Theodoor Boeyermans (1620-1678) . Leven en kerkelijke kunst. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 

- Geert VAN DooRNE, De Gentse stadsversterkingen tijdens het Calvinistisch Bewind. 
Prom.: Mevr. F. Dambre-Van Tyghem. 

- Gerda VANSTEENKISTE, Adam Van Noort, een 16de-17de-eeuwse Antwerpse schilder. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 

- Patriek VIAENE, De olieverfschilderkunst van Alechinsky. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Helena WILLE, De illustraties in de drukken van Joos Lambrecht. 
Prom.: Prof. A. De Schrijver. 
Elisabeth WouTERS, Gaston Bertrand 0 1910, Jan Vaerten °1909, Louis Van Lint 0 1909. Stylis
tische analyse van hun plastisch werk 1940-1960. 
Prom. : Prof. M. De Maeyer. 

Sectie Etnische Kumt 

- Johan JANSSENS, Tatoeage in Europa. 
Prom. : Prof. P.J. Vandenhoute. 

- Jocelyne VANTHOURNOUT, De houtskulptuur bij de Akan-volkeren (met uitzondering van de 
Baule). 
Prom.: Prof. H. Burssens. 

Sectie Musicologie 

- Frank DELEU, Een bijdrage tot de studie van de Requiemmis in de Franse Barokmuziek. 
Prom.: Prof. F. De Hen. 
Katrien HuYGHEBAERT, Morfologische en akoestische studie van de luit in de Renaissance en 
in de Barok. 
Prom.: Prof. F. De Hen. 

- Eveline KNOCKAERT, Over de evolutie van het pianoconcerto in Duitsland en Frankrijk in de 
Hoog- en Laatromantiek. Analyse en vergelijking van de belangrijkste stijleigenschappen. 
Prom. : Prof. ]. Broeckx. 

- Geertrui VANDENABEELE, Stijlkritische analyse en karakterisering van de motetten van Cyriel 
Van den Abeele (1875-1946) . 
Prom.: Prof. J . Broeckx. 
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