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0. Inleiding 

0.1. Motivatie van het onderwerp 

De gevel van het museum voor schone kunsten in Gent met haar vele lagen en gezichten heeft 

me altijd al gefascineerd. Toen na een gesprek met prof. Sterckx werd afgesproken dat ik mijn 

thesis aan de Gentse beeldhouwer Louis-Pierre Van Biesbroeck zou wijden, werd na een eerste 

oppervlakkige zoekactie op het web duidelijk dat ik mij verder zou kunnen verdiepen in deze 

fascinatie. De twee koperen beelden op de hoek van de voorgevel, alsook de bas-reliëfs 

daartussen zijn namelijk van zijn hand.  

De kunstenaars die zijn opgenomen in de canon van de kunstgeschiedenis vertegenwoordigen 

slechts het topje van de ijsberg. De jarenlange focus op stilistische vernieuwing en het daarbij 

aansluitende belang van de grote namen had als gevolg dat de kleinere namen naar de marge 

van de kunstgeschiedenis werden gekatapulteerd. Vanaf de jaren 1980 is er echter sprake van 

een omwenteling. Onder invloed van het postmodernisme kwam er terug aandacht voor de 

kunstenaars die niet terechtgekomen zijn in de canon. Ik zie het dan ook als de taak van een 

kunstwetenschapper om aandacht te vestigen op het grote aantal kunstenaars die minder gekend 

zijn of niet in het geheugen van de gemiddelde kunstliefhebber gegrift staan. Bovendien waren 

deze kunstenaars net vaak intensief actief in de lokale context en gaven ze significante impulsen 

aan het artistieke kader en het kunstenbeleid van de stad in kwestie. Dit zal ook het geval zijn 

bij Louis-Pierre Van Biesbroeck, die bijna zijn hele leven lang woonde en werkte in Gent, een 

grote belangstelling had voor het cultureel patrimonium van de stad en zich bovendien 

engageerde voor tal van artistieke en culturele organisaties.  

 

0.2. Statis Questionis 

Het startpunt van deze thesis was een oefening over Louis-Pierre Van Biesbroeck, opgemaakt 

in het kader van het vak ‘Beeldende kunst van de 19de eeuw: capita selecta’ door Elisa Van 

Houte en Magali de Lepeleere in 20131. In deze oefening werd al een eerste literatuuronderzoek 

ondernomen en werden zowel biografische gegevens als gegevens met betrekking tot zijn 

salondeelnames en oeuvre opgelijst. Deze taak gaf me bij aanvang van mijn onderzoek een 

                                                
1 Elisa van Houte en Magali de Leepeleere, Louis-Pierre Van Biesbroeck, Oefening i.h.k.v. het vak 
‘Beeldende kunst van de 19de eeuw: capita selecta’ (prof. Dr. Sterckx), Universiteit Gent, 2013-2014. 
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eerste beeld over hoe gevarieerd Van Biesbroecks artistieke carrière was, en gaf me de nodige 

sleutels om van meet af aan bruikbare informatie te bekomen. 

Onder andere op basis van deze oefening en eigen literatuuronderzoek kwam ik tot de 

vaststelling dat André Despretz tot nu toe het meest uitgebreide onderzoek naar Louis-Pierre 

Van Biesbroeck heeft verricht. Naast zijn vrij uitvoerige uiteenzetting over Van Biesbroeck in 

het Nationaal Biografisch Woordenboek2 heeft hij twee studies gemaakt over twee publieke 

beelden van hem, namelijk “Wel en wee van Pietje Bluut, de ‘Geketende Prometheus’ van 

Lodewijk Van Biesbroeck”3 en “De lange weg van Lodewijk Van Biesbroecks ‘Excelsior’, en 

de ‘Grand Old Man of Astronomy.”4 Beide artikels werden opgenomen in de Ghendtsche 

Tydinghen en getuigen van een diepgaand onderzoek naar beide beelden.  

Van Biesbroeck wordt daarnaast ook vermeld in de standaard lexica, zoals Bénézit en Thieme-

Becker5, en overzichtswerken6, maar meestal gaat het hier over dezelfde beperkte informatie 

die in veel bronnen in andere bewoordingen terugkomt.  

0.3. Doelstelling 

Aangezien publicaties omtrent deze negentiende-eeuwse Gentse beeldhouwer schaars zijn en 

Louis-Pierre Van Biesbroeck dan nog vaak verward wordt met zijn broer Jules-Evarist en zijn 

neef Jules-Pierre Van Biesbroeck, tracht deze masterproef bij te dragen aan de herwaardering 

van Louis-Pierre Van Biesbroeck. De doelstelling van dit monografisch onderzoek is dus een 

zo compleet mogelijk overzicht te leveren van zijn leven en zijn artistieke carrière, met oog 

voor de nodige nuance en contextualisering. Van Biesbroeck wordt immers al te snel 

beschouwd als een classicistisch beeldhouwer zonder meer, waarschijnlijk onder invloed van 

                                                
2 André Despretz, “Lodewijk van Biesbroeck” in vol. 12 van Nationaal Biografisch Woordenboek 
(Brussel: Paleis der Academiën 1987), 72-76. 
3 André Despretz, “Wel en wee van ‘Pietje Bluut’, de ‘Geketende Prometheus’ van Lodewijk van 
Biesbroeck” In: Ghendtsche Tydinghen 15, nr. 1 (1986): 333-347 
4 André Despretz, “De lange weg van Lodewijk van Biesbroecks ‘Excelsior’ en de ‘Grand old man of 
astronomy’” In: Ghendtsche Tydinghen 23, nr. 5, (1994): 262-279. 
5 Emmanuel Bénézit, Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et 
Graveurs de Tous les Temps et de Tous les Pays. (3e éd. Paris: Gründ, 1959), deel II, 28; Felix Becker, 
Ulrich Thieme, and Hans Vollmer. Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur 
Gegenwart. (Leipzig: Seemann, 1999), vol IV, 15.  
6 Cor Engelen and Mieke Marx. La Sculpture en Belgique à Partir de 1830 (Leuven: Van der Poorten, 
2006), 3514-3515; Paul Piron, De Belgische Beeldende Kunstenaars uit de 19de en 20ste Eeuw (Brussel: 
Art Belgium, 1999), 1336; Jacques Van Lennep and Vita Foutry, Catalogus van de Beeldhouwkunst: 
Kunstenaars Geboren tussen 1750 en 1882 (Brussel: Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 
1992), 351; P. Billiouw and Jacques Van Lennep, De 19de-eeuwse Belgische Beeldhouwkunst (Brussel: 
Generale Bank, 1990), 103, 157, 271, 333, 509. 
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enkele contemporaine kunstcritici zoals Karel Lybaert7, maar ook door André Despretz’ 

omschrijving van Van Biesbroeck als een nauwgezet kunstenaar die zich aan klassieke vormen 

en technieken hield, wat vaak tot een onpersoonlijkheid en archaïsme leidde8 getuigt hiervan. 

Het is ook de bedoeling van deze masterproef om deze gangbare, reductionistische opvatting te 

nuanceren. 

De centrale onderzoeksvraag van deze masterproef luidt dan ook: 

“Wat heeft Van Biesbroeck als kunstenaar betekend, en welke rol speelde hij in het (Gentse) 

kunstenlandschap van de negentiende eeuw?”  

 

0.4. Structuur van de masterproef 

Deze masterproef is opgebouwd uit drie centrale delen. Het eerste deel luidt ‘Van Biesbroeck 

creëert’, het tweede deel ‘Van Biesbroeck exposeert’ en het derde deel ‘Van Biesbroeck 

reflecteert’.  

Het eerste deel gaat in op Van Biesbroecks artistieke praxis. Zowel zijn opleiding aan de Gentse 

academie als zijn atelierpraktijken en zijn oeuvre zullen uitvoerig besproken worden. Er zal 

aandacht worden besteed aan zowel de typologie en het materiaalgebruik als de iconografie en 

de stijl die van Biesbroeck aan de dag legt in zijn sculptuur. Om een contextualiserend kader te 

bieden zal vaak de link worden gelegd met de eigentijdse beeldhouwpraktijk en tijdgenoot-

kunstenaars, zowel op nationaal als internationaal vlak. De (contemporaine) receptie van de 

sculptuur komt in het tweede deel aan bod, dat handelt over het moment dat Van Biesbroecks 

sculptuur het atelier had verlaten en zich aan de wereld toonde. Zowel zijn deelname aan de 

driejaarlijkse salons en de sculptuur die een plaats heeft bekomen in de openbare ruimte, als de 

alternatieve expositieplekken en de verwerving van zijn kunstwerken door particulieren of de 

staat worden hier belicht. In het derde en laatste deel wordt aandacht besteed aan Van 

Biesbroecks aandeel in het Gentse kunstenbeleid en verenigingsleven. Zijn docentschap aan de 

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en de Nijverheidsschool, zijn lidmaatschap van 

verscheidende kunstverenigingen en zijn aandeel in het Gentse kunsten- en erfgoedbeleid zullen 

hierbij aan bod komen.  

                                                
7 Karel Lybaert, Het Brusselse Salon van Schoone Kunsten in 1900 (Antwerpen: Jan Boucherij, 1900), 
27. Hierin stelt Lybaert dat Van Biesbroecks werken ‘overhellen’ naar het classicisme.  
8 Despretz, “Lodewijk van Biesbroeck”, 76. 
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0.5.  Methodologie 

Vermits diepgravende informatie over Louis-Pierre Van Biesbroeck in mindere mate aanwezig 

is in (postume) publicaties, bestond dit onderzoek er voornamelijk in informatie over diens 

leven en oeuvre te vergaren via divers contemporain bronnenmateriaal. Van Biesbroeck was 

voornamelijk actief in en rond het Gentse, vandaar dat de Universiteitsbibliotheek van Gent en 

het Stadsarchief van Gent als belangrijkste informatiekanalen fungeerden. Met name de 

collectie ‘Ephemera’ uit de Universiteitsbibliotheek van Gent is van onschatbare waarde voor 

dit onderzoek gebleken.  

Deel 1 

Voor het hoofdstuk over Van Biesbroecks opleiding werd het merendeel van de informatie uit 

documenten uit het administratief archief van het KASK gehaald, dat bewaard wordt in het 

Stadsarchief van Gent. Het onderzoek naar zijn atelierpraktijk kwam dan weer tot stand door 

de bestudering van het bouwdossier, wat vergemakkelijkt werd door het onderzoek van Jolien 

De Ridder, Victoria Van Riel en Jana Wijnsouw die i.h.k.v. het vak ‘Capita Selecta uit de 

Architectuurgeschiedenis en de Monumentenzorg’ in 2010 een korte studie wijdden aan de 

kunstenaarswoning. Het derde hoofdstuk, dat handelt over Van Biesbroecks oeuvre, betrof de 

grootste uitdaging van deze masterproef, vermits er nog nooit iemand systematisch was 

ingegaan op zijn werk. Secundaire literatuur zorgde voor een achtergrond waaraan Van 

Biesbroecks oeuvre getoetst kon worden. 

Deel 2 

Het hoofdstuk over Van Biesbroecks salondeelname kwam tot stand door intensief onderzoek 

in de saloncatalogi van de driejaarlijkse salons, die in de Universiteitsbibliotheek van Gent en 

het Museum voor Schone Kunsten van Gent geraadpleegd werden. Dit werd aangevuld met 

contemporaine kritieken uit kranten en tijdschriften, waarvoor voornamelijk de Koninklijke 

Bibliotheek van België en haar BelgicaPress-project zeer nuttig is gebleken. Het 

daaropvolgende hoofdstuk over Van Biesbroecks publieke sculptuur werd grotendeels gevormd 

op grond van archiefonderzoek in het stadsarchief van Gent. Enkel Van Biesbroecks beelden 
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in het park van de Kleine Zavel in Brussel werden onderzocht door middel van secundaire 

literatuur.9 

Deel 3 

Het hoofdstuk over zijn docentschap aan de academie kwam eveneens tot stand door onderzoek 

in het administratief archief van het K.A.S.K., dat door het S.A.G. wordt bewaard. Zijn 

bezigheden aan de Nijverheidsschool, net zoals zijn lidmaatschap van de verschillende 

kunstkringen werden dan weer gereconstrueerd aan de hand van archiefdocumenten uit de 

Gentse Universiteitsbibliotheek. Vermeldenswaardig is ook de online-website Internet Archive, 

die verschillende gedigitaliseerde bulletins van de verenigingen in haar collectie bezit. 

Gaandeweg het onderzoek ondervond ik ook enkele moeilijkheden, onder meer door het feit 

dat (contemporain) beeldmateriaal grotendeels ontbrak, en het bijgevolg moeilijk was om 

bepaalde beeldhouwwerken voor de geest te halen en te analyseren. Bovendien verschilde de 

mate van volledigheid van de archiefmappen van het K.A.S.K. en de collectie Ephemera in de 

Universiteitsbilbiotheek dikwijls, wat het systematisch onderzoeken van bijvoorbeeld zijn 

student- en docentschap compliceerde. Toch werd getracht om deze hiaten waar nodig op te 

vullen met logische en bedachtzame hypotheses.  

0.6. Het geslacht Van Biesbroeck 

Vooraleer van start te gaan is het wellicht interessant om kort in te gaan op de familie waar 

Louis-Pierre Van Biesbroeck deel van uitmaakte. Een nota uit de Gazette van Gent van 1903 

licht alvast een tipje van de sluier:  

Er mag wel op gewezen worden dat de familie Van Biesbroeck eene kunstenaarsfamilie 

is, die onze stad tot eere verstrekt: twee gebroeders, een beeldhouwer en een schilder, 

beiden oprechte kunstenaars en uitstekende professors; de zoon van den schilder, ook 

schilder en tevens beeldhouwer, op zijnen jeugdigen ouderdom hooggeschat en bekroond 

met de grootste onderscheiding te Parijs, en de beide dochters van den professor-

beeldhouwer, talentvolle beoefenaressen van die bij uitsterk vrouwelijke en beminnelijke 

kunst, de ceramiek-schilderkunst.10 

                                                
9 Wegens onvoorziene omstandigheden kon de auteur van deze masterproef geen onderzoek verrichten 
in het Stadsarchief Brussel, waardoor terugvallen op secundaire literatuur noodzakelijk was. 
10 “Tentoonstelling,” Gazette van Gent, 20 september 1903. 
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Louis-Pierre – of Lodewijk Pieter – Van Biesbroeck werd geboren op 17 februari 1839 in Gent. 

Hij was de oudste telg uit het gezin ‘Van Biesbroeck’ dat maar liefst 9 kinderen telde. De pater 

familias van dit kroostrijk gezin was Jacob Joseph Van Biesbroeck (1808 – 1875). Hij oefende 

het beroep van ciseleur uit en was getrouwd met Julie Stefanie Istas (1811 –1865) die naaister 

was. Jules Evarist Van Biesbroeck (1848 – 1920) was zijn enige broer die ook actief was als 

kunstenaar.11 

Jules Evarist-Van Biesbroeck was aan de Gentse academie gevormd als schilder en 

beeldhouwer, maar noemde zich vanaf 1870 uitsluitend kunstschilder. Net zoals Louis-Pierre 

exposeerde hij regelmatig op de driejaarlijkse salons, was hij lid van het kunstgenootschap en 

de C.A.L.G. en participeerde hij aan de organisatie van de Pacificatiefeesten. In 1879 verbond 

hij zich bovendien als docent aan de academie, waar hij respectievelijk de cursus 

grondbeginselen, anatomie (vanaf 1886) en tekenen naar antiek figuur (vanaf 1892) verzorgde. 

Hij legde zich daarnaast voornamelijk toe op de historieschilderkunst en de portretkunst, tot in 

1892, vanaf wanneer hij zich hoofdzakelijk wijdde aan de artistieke carrière van zijn zoon, 

Jules-Pierre Van Biesbroeck.12 

Jules-Pierre Van Biesbroeck (1873-1965, Afb. 1) werd 

in Portici in zuid-Italië geboren tijdens een van de reizen 

van zijn ouders. Gevormd in zijn vaders’ atelier en bij 

zijn oom Louis-Pierre aan de academie van Gent, 

exposeerde hij voor het eerst in 1889 met een schilderij, 

nl. De Uitverkorene. Tien jaar later zal hij voor het eerst 

een beeldhouwwerk tentoonstellen. Jules-Pierre uitte 

zich openlijk als socialistisch en verzorgde tal van 

affiches en tekeningen voor de Vooruit. Ook zijn kunst 

speelt in op deze politieke dimensie. In 1905 volgde hij 

zijn oom Louis-Pierre op als docent beeldhouwen en 

‘typen en kostumen’, maar amper drie jaar later werd hij 

eervol ontslagen wegens problemen met leerlingen en directie. Eind 1908 vertrokken vader en 

zoon Van Biesbroeck definitief naar Italië, waar hij een geliefd portrettist van de Italiaanse 

aristocratie werd. Vanaf 1926 zal Jules-Pierre verschillende keren naar Algerije en Marokko 

                                                
11 André Despretz, “Lodewijk van Biesbroeck”, 72. 
12 André Despretz, “Jules-Evarist Van Biesbroeck” in vol. 12 van Nationaal Biografisch Woordenboek 
(Brussel: Paleis der Academiën, 1985), 67-72. 

Afb 1. Jules-Pierre Van 
Biesbroeck, Zelfportret, ca. 1891. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jules
_Pierre_van_Biesbroeck 
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trekken en zal hij zich toeleggen op de oriëntalistische kunst, om zich in 1935 opnieuw in de 

Arteveldestad te vestigen. Verschillende grafmonumenten en vijf publieke sculpturen van zijn 

hand sieren de straten van Gent.13  

Ook de twee dochters van Van Biesbroeck, Marguerite (1875-1966) en Julia Van Biesbroeck 

(1884-1908), waren actief in de kunsten. Marguerite Van Biesbroeck studeerde keramische 

schilderkunst aan het instituut Bischoffsheim in Brussel en piano aan het Conservatorium in 

Brussel. Naast beschilderde keramische stukken maakte Marguerite ook aquarellen.  Daarvan 

getuigt de aquarel die deel uitmaakt van het manuscript ter ere van de 80ste verjaardag van César 

de Cock (Afb. 2).14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net zoals haar vader was ze lid van de Cercle Artistique et Littéraire de Gand en exposeerde ze 

regelmatig op de kersttentoonstellingen. Ook nam ze deel aan de Wereldtentoonstelling van 

Parijs in 1900, van Brussel in 1910 en van Gent in 1913. Vanaf haar verhuis naar Williams Bay 

(VS) in 1919 zal Marguerite zich, naast haar werkzaamheden als bibliothecaris aan het Yerkes 

Observatorium, echter enkel toeleggen op de schilderkunst.15  

                                                
13 André Despretz, “Jules Pierre Emmanuel Van Biesbroeck” in vol. 11 van Nationaal Biografisch 
Woordenboek (Brussel: Paleis der Academiën, 1985), 50-55. 
14 Adelina Acart, Polydore Allaert, et al. Hulde van Toegenegenheid en Bewondering aan den 
Landschapschilder Cesar De Cock op den 80en Verjaardag Zijner Geboorte, Gent, den 23 Juli 1903. 
BHSL.HS.3632, Universiteitsbibliotheek Gent. 
15 Lize Verdock, “Marguerite Van Biesbroeck en Julie Sterpin, Twee Vrouwen Actief binnen de 
Toegepaste Kunsten rond de Belle Époque” (Master Thesis, Universiteit Gent, 2015), 12, 36-39, 65. 

Afb 2. Marguerite Van Biesbroeck, Landschap in aquarel, ca. 1903. 
BHSL.HS.3632, Universiteitsbibliotheek Gent.  
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Hoewel Joris – of Georges – Van Biesbroeck (1880-1974), zoon van Louis-Pierre, niet actief 

was in de kunsten is het toch interessant hem in deze masterproef te vermelden. Na in de jaren 

1890 enkele tekenlessen aan de academie te volgen, bleek het kunstenaarschap niet voor hem 

te zijn weggelegd. Hij schreef zich daarom in aan de Universiteit van Gent, waar hij met succes 

het diploma ingenieur in de burgerlijke bouwkunst afrondde. Van jongs af aan was George 

echter gefascineerd door de astronomie. Via een geleende telescoop van de buren deed hij reeds 

op 15-jarige leeftijd waarnemingen van dubbelsterren. Enkele jaren later vestigde hij zich in 

Ukkel, waar hij als vrijwilliger bij het Koninklijk Observatorium werkzaam was. In 1909 ging 

hij er officieel in dienst als adjunct-observator van het observatorium. Door de 

oorlogsspanningen trok George met vrouw en twee dochters in 1917 naar Williams Bay (VS), 

waar hij tot assistent professor in de astronomie benoemd werd aan de Universiteit van Chicago. 

Dit betekende de start van een erg succesvolle carrière. Hij werd o.a. uitgezonden naar Brazilië, 

Korea, Soedan, Belgisch Kongo en bleef actief tot een maand voor zijn dood. Zijn echtgenote, 

Julia Sterpin, was een vriendin van zijn zus Marguerite en Julia, en was net als haar actief in de 

decoratieve kunsten. Samen hadden ze drie kinderen.16 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 André Despretz, “Joris Achille Van Biesbroeck” in vol. 11 van Nationaal Biografisch Woordenboek 
(Brussel: Paleis der Academiën, 1985), 43-49. 

Afb 3. George Van Biesbroeck, professor aan de Universiteit van Chicago, 
n.d. http://photoarchive.lib.uchicago.edu/db.xqy?one=apf1-08466.xml 
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Dit eerste luik van deze masterproef handelt over Van Biesbroecks artistieke praxis. Eerst komt 

Van Biesbroecks vorming aan de Gentse Koninklijke Academie aan bod. Vervolgens zal zijn 

atelier en atelierpraktijk worden belicht. Tot slot zal worden ingegaan op zijn oeuvre. Zowel 

typologie, materiaalgebruik, iconografie en stijl zullen uitgebreid besproken worden.  

 

1. Opleiding 

Na enkele jaren bij zijn vader in het ciseleursatelier te hebben gewerkt17 startte de dertienjarige 

van Biesbroeck in 1852 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent met de 

opleiding beeldhouwen bij prof. Pieter Devigne-Quyo (1812-1877). Deze klas was opgedeeld 

in vier secties: de sectie ‘beeldhouwen naar de natuur’ werd als hoogste sectie beschouwd en 

was weggelegd voor de beste en oudste leerlingen. De drie andere secties, nl. het ‘beeldhouwen 

naar antieke standbeelden’, het ‘beeldhouwen naar antieke bustes’ en het ‘beeldhouwen naar 

ornamenten’ moesten achtereenvolgens verdienstelijk volbracht worden vooraleer men naar die 

laatste sectie kon overgaan. Overstappen naar een nieuwe sectie gebeurde gewoonlijk na twee 

jaar.18 

Het academisch parcours van een student startte doorgaans onderaan de ladder. Dit gold ook 

voor Van Biesbroeck, die de klas ‘beeldhouwen naar ornamenten’ volgde in schooljaar 1852-

1853 en 1853-1854. Beide jaren maakte Van Biesbroeck een verdienstelijke indruk: les élèves 

qui se sont le plus distingués pendant les trois cours précédant sont: Hubert Martin Pierre 

Leclerc, Léopold Bruynneel, Auguste Heyse, Louis Van Biesbroeck, Auguste Maes en Edmond 

Mekerle, schreef prof. Devigne-Quyo in het jaarlijks verslag van schooljaar 1852-1853 (zie 

bijlage II).19  

Omdat Van Biesbroeck in deze twee eerste jaren voldoende ‘talent en werkijver’ vertoonde 

werd hij in schooljaar 1854-1855 toegelaten tot de sectie ‘sculptuur naar antieke busten’. Ook 

hier behoorde hij weer tot de meest verdienstelijke leerlingen, samen met Auguste Heyse en 

Edouard Declercq.20 Twee jaar later was de tijd rijp om naar de tweede sectie over te gaan, de 

                                                
17 Pieter Devigne-Quyo, Brief aan de directie van de Academie, 1852-1853, 26 november 1853. A49, 
ASK 38, S.A.G. 
18 Griffier van de Gentse Academie, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 3 juli 1853. C73, 
ASK 38, S.A.G 
19 Devigne-Quyo, Brief aan de directie van de Academie, 1852-1853, 26 november 1853. A49, ASK 38, 
S.A.G.  
20 P. Devigne-Quyo, Jaarlijks rapport van de klas sculptuur, 1854-1855. D51, ASK 39, S.A.G; Devigne-
Quyo, Jaarlijks rapport van de klas sculptuur, 1855-1856, D58, ASK 40, S.A.G. 
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sectie van het ‘beeldhouwen naar antieke standbeelden’. Van Biesbroeck en zijn klasgenoten 

Auguste Heyse en Benoit Wante onderscheidden zich opnieuw, prof. Devigne-Quyo noemde 

hen leerlingen met beaucoup d’application du progrès et d’assiduité.21                

In 1858 begon Van Biesbroeck uiteindelijk aan de laatste en hoogste sectie, die van sculptuur 

naar de natuur ofwel levend model, waarvoor in totaal zes leerlingen werden toegelaten. Maar 

liefst vijf jaar lang zal hij deze sectie volgen, tot in 1863 wanneer hij de schoolbanken officieel 

verliet.22 Louis Van Biesbroeck zat in de klas met Leopold De Maere, met wie hij later nog zal 

samenwerken voor de omzetting van zijn beeld Prometheus in marmer.23 Beiden distingeerden 

zich als de meest verdienstelijke leerlingen. Volgens prof. Devigne-Quyo verdiende Van 

Biesbroeck bovendien nog een afzonderlijke vermelding aangezien hij het voorbije jaar een 

enorme vooruitgang had geboekt.24   

Jaarlijks organiseerde de Academie wedstrijden voor alle cursussen die het organiseerde. Zo 

ontstond een gezonde competitiedrang onder de studenten wat hen aanspoorde zich volkomen 

in te zetten voor de kunst. Deze wedstrijden werden meestal in april gehouden en enkel de beste 

leerlingen konden zich opgeven. In schooljaar 1857-1858 nam Van Biesbroeck voor het eerst 

deel aan de ‘Grand Concours de Sculpture’. Andere kandidaten waren Leopold De Maere, 

Ignace de Bouycke, August Heyse en Benoit Wante.25 In de sectie van sculptuur naar een antiek 

standbeeld behaalde Van Biesbroeck de tweede prijs26, wat een constante blijkt doorheen zijn 

academisch parcours. Ook in de twee daaropvolgende jaren, 1859 en 1860, behaalde Van 

Biesbroeck de tweede prijs.27  

 

                                                
21 Devigne-Quyo, Jaarlijks rapport van de klas sculptuur, 1856-1857. D159, ASK 40, S.A.G. 
22 Vanaf schooljaar 1864-1865 werd Van Biesbroeck niet meer genoemd in de jaarlijkse verslagen van 
de professoren. Zijn broer, Jules Van Biesbroeck, dook wel op in de wedstrijdverslagen in de ‘section 
de dessin’. Sommige secundaire literatuur (André Despretz in het Nationaal Biografisch Woordenboek, 
zie 12) gaat ervan uit dat Louis Van Biesbroeck vanaf dan overstapt naar de klas ‘tekenen naar model’ 
bij prof. Theodor Canneel. Vermoedelijk werden de twee broers door elkaar gehaald. Zie H75, ASK 44, 
S.A.G. 
23 De geboorte- en sterftedatum van Leopold De Maere zijn vooralsnog ongekend. Zie deel II, 
hoofdstuk 5.2 voor de samenwerking tussen Van Biesbroeck en De Maere.  
24 P. Devigne-Quyo, Jaarlijks rapport van de klas sculptuur, 1858-1859, 27 april 1859. D95, ASK 41, 
S.A.G. 
25 P. Devigne-Quyo, Jaarlijks rapport van de klas sculptuur, 1857-1858, 5 juni 1858. D35, ASK 41, 
S.A.G. 
26 Programme de la distribution des prix de l’année scolaire 1857-1858. H56, ASK 41, S.A.G. 
27 P. Devigne-Quyo, Jaarlijks rapport van de klas sculptuur, 1858-1859, 27 april 1859. D95, ASK 41, 
S.A.G. 
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Bovenstaand beeld (Afb. 4) toont een tekening die door Louis Van Biesbroeck tijdens 

schooljaar 1858-1859 is gemaakt. De tekening wordt bewaard in het artistiek archief van het 

K.A.S.K. en stelt een anatomisch uitgewerkte mannelijke figuur voor. Volgens bibliothecaris 

Katia Ballegeer werden enkel de tekeningen/platen die de eerste of tweede prijs hadden 

gewonnen in het archief bewaard. Hoewel het waarschijnlijk is dat Van Biesbroeck bovenop 

de klas beeldhouwen ook vakken als tekenen, kunstgeschiedenis of anatomie volgde geven 

zowel de wedstrijduitslagen als de jaarlijkse verslagen echter geen blijk dat Van Biesbroeck 

ook daadwerkelijk voor deze cursussen was ingeschreven. 

Uit de wedstrijdrapporten blijkt dat de jury, die bestond uit een team van experten uit het 

werkveld, jaar na jaar tevreden was over de ensembles en de goede uitvoering van de 

kunstwerken. In 1860 bestond de jury uit de directeur van de Brusselse Academie, Eugène 

Simonis (1810-1882), de Antwerpse beeldhouwer Jozef Geefs (1808-1885) die op dat moment 

docent beeldhouwen was aan de Antwerpse academie, de Gentse beeldhouwers Jean Franck 

(1804-?) die verbonden was aan de academie in Leuven en Antoon Van Eenaeme (1827-

Afb. 4 Louis Van Biesbroeck, anatomisch uitgewerkt mannelijk 
figuur, 1858-1859. 6833, Campus Bijloke, K.A.S.K. 
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1873).28 Geen van hen bekleedde een functie aan de Gentse academie, maar ze waren wel 

verbonden aan andere academies in België. Dit doet vermoeden dat de jury uitsluitend uit 

externe personen was samengesteld. 

Naast de jaarlijkse wedstrijden gaf de academie de studenten ook erkenning d.m.v. subsidies, 

wat weggelegd was voor studenten qui le distinguent par leur zèle, leur conduite, leurs 

dispositions et qui vert besoin d’être aidé pour continuer leurs études artistiques.29 Deze 

subsidie kwam er in samenspraak met het stedelijk bestuur en de Minister van Binnenlandse 

Zaken. Van Biesbroeck werd in 1862 beloond voor het goede werk dat hij al die jaren had 

verricht. Op een totaalbudget van 400 frank dat over de vijf leerlingen verdeeld werd, ontving 

hij 200 frank.30 Een jaar later ontving Van Biesbroeck opnieuw 100 frank op een totaalbudget 

van 450 frank (dat verdeeld werd onder zes studenten (zie bijlage III)).31 Ook oud-studenten 

konden enkele jaren na het afronden van hun studie nog beroep doen op deze financiële 

bemoedigingen. Zo vroeg Van Biesbroeck in 1867, vier jaar nadat hij was afgestudeerd, een 

subsidie aan om naar het buitenland te trekken ‘om er zijn studies voort te zetten’. De oud-

student werd beloond voor zijn inzet en verdiensten tijdens zijn schoolloopbaan en ontving in 

1869 maar liefst 300 frank.32 Van Biesbroeck bezocht Parijs, Rome, Firenze, München en 

Nürnberg in 1869-1870.33 In zekere zin zouden we deze reizen kunnen beschouwen als een 

afsluiting, een vervolmaking als het ware, van Van Biesbroecks vorming. Aanknopend bij de 

traditie van de Grand Tour kwam hij tijdens deze reis door Italië in contact met de klassieke 

kunst en cultuur, die hem ongetwijfeld veel inspiratie hebben geleverd voor zijn verdere carrière 

als beeldhouwer. In München werd tijdens Van Biesbroecks bezoek in 1869 de I. 

Internationalen Kunstausstellung in het Glaspalast georganiseerd, een befaamde internationale 

tentoonstelling die volgens de Franse kunsthistoricus Eugène Müntz (1845-1902) de stad 

München ‘als een tempel van kunst’ op de wereldkaart zette.34 Het is dus best mogelijk dat Van 

Biesbroeck ook deze tentoonstelling plande te bezoeken. 

                                                
28 Wedstrijdrapport van schooljaar 1859-1860, 31 mei 1860, D39, ASK 42, S.A.G. 
29 Schepencollege van de stad Gent, Brief aan de directie van de Koninklijke Academie in Gent, 4 
februari 1864. C39, ASK 44, S.A.G. 
30 État des gratifications accordées, à titre d’encouragement, A1, ASK 43, S.A.G. 
31 Directie van de Koninklijke Academie van Gent, Brief aan het schepencollege van de stad Gent, 29 
januari 1864. C38, ASK 44, S.A.G. 
32 Koninklijke Academie van Gent, Brief aan het schepencollege van de stad Gent, 21 mei 1867. C103, 
ASK 45, S.A.G.  
33 André Despretz, “Lodewijk van Biesbroeck”, 73. 
34 Robin Lenman, Artist and Society in Germany, 1850-1914 (Manchester University Press, 1997), 
109.  
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2. Atelier 

Wanneer Van Biesbroeck in 1870 met Pharaïldis Colpaert (1840-1920) in het huwelijk trad35, 

vestigde het prille gezin zich een jaar in de Willem Tellstraat 7 in Gent, gevolgd door de 

Slachthuisboulevard 9. In 1873 kondigen de saloncatalogi een nieuw adres aan, namelijk de 

Kleine Bellevuestraat 45 (huidige Rozemarijnstraat) waar ze tot 1883 zouden blijven wonen. 

Ondertussen is Van Biesbroeck reeds een succesrijk kunstenaar en docent en gaat hij op zoek 

naar een meer permanente woning met aansluitend atelier om met zijn vrouw en vier kinderen 

te wonen. De buurt van de gewezen ‘citadelle’ nabij het stadspark werd in die periode verkaveld 

door het stadsbestuur, waardoor er percelen bouwgrond vrijkwamen. Het stadsbestuur 

organiseerde daarop een openbare verkoop met ‘kaarsbranding’ waarop Van Biesbroeck 4635 

Belgische Frank bood op een perceel in de Egmontstraat. Hij was zo tevreden met de ligging 

en de oppervlakte van de bouwgrond dat hij op 18 september 1882 een brief stuurde naar het 

Gentse schepencollege met de vraag om vaart te zetten achter de verkoop:  

Je prends la respectueuse liberté de venir vous prier de vouloir bien faire en forte que la 

vente que je demande puisse se faire sans trop de retard. Une commande importante que 

le gouvernement veut bien me confier me met dans l’obligation d’avoir un atelier 

spacieux et convenable. Depuis longtemps je suis trop à l’étroit et je dois songer avant 

tout à une meilleure installation. Le terrain en question me conviendrait parfaitement et 

je devrais bien qu’être installé pour l’année prochaine.36 

Uit de brief kunnen we opmaken dat Van Biesbroeck al een tijdje op zoek was naar meer ruimte 

voor zijn artistieke praxis, en dat het perceel in de Egmontstraat hem daarvoor perfect leek. 

Enkele weken later werd de verkoop uiteindelijk officieel. Op 9 oktober 1882 werd door beide 

partijen, de stad en Van Biesbroeck, het proces-verbaal getekend waarin een overeenkomst 

werd getroffen. Het bouwperceel zou bestaan uit lot 25 en delen van lot 24 en lot 26 waardoor 

een totale oppervlakte van 282 vierkante meter werd bereikt (zie bijlage IV). Notaris van dienst 

was Joannes Josephus Julianus Ghesquiere.37 De bouwgrond was nu officieel van de familie 

Van Biesbroeck, de plannen voor het huis en het atelier konden uitgetekend worden. 

                                                
35 André Despretz, “Lodewijk van Biesbroeck” in vol. 12 van Nationaal Biografisch Woordenboek. 
(Brussel: Paleis der Academiën, 1987), 73. 
36 Van Biesbroeck, Brief aan het Gentse schepencollege, 12 september 1882. Verkaveling 
Egmontstraat 1882, G3034, S.A.G. 
37 Proces-Verbaal, 9 oktober 1882. Verkaveling Egmontstraat 1882, G3034, S.A.G. 
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Enkele maanden later waren de bouwplannen (zie bijlage V, VI) klaar en konden ze voorgelegd 

worden aan de overheid,38 die ze op 14 februari 1883 goedkeurde.39 Deze bouwplannen worden 

bewaard in het Stadsarchief van Gent en tonen de voorgevel en het grondplan. Er wordt geen 

specifieke architect vermeld, vermoedelijk is Van Biesbroeck dus medeverantwoordelijk voor 

het ontwerp en de inrichting van de kunstenaarswoning. Ook vermelden de plannen of 

bouwovereenkomsten geen huisnummer, maar de saloncatalogi situeren de woning van Van 

Biesbroeck vanaf 1883 in de Egmontstraat 13 en vanaf 1891 in de Egmontstraat 17. Het huidige 

adres van de kunstenaarswoning is Lamoraal Van Egmontstraat 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Bouwplannen van grondplan en voorgevel van het huis Van Biesbroeck in de Egmontstraat Gent, 1 
februari 1883. G12/1883/E/2, S.A.G. 
39 Machtiging bouwplannen huis Van Biesbroeck in de Egmontstraat Gent,14 februari 1883. 
G12/1883/E/2, S.A.G. 

Afb. 5 Huis Van Biesbroeck, Lamoraal Van Egmontstraat 25, Gent. 
Foto genomen door Laura Narli op 1 augustus 2017. 
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De gevel (Afb. 5) die vandaag het Gentse straatbeeld siert komt nagenoeg volledig overeen met 

het gevelontwerp uit 1883.40 Enkel de ornamentatie is op de oorspronkelijke plannen nog niet 

volledig uitgewerkt. Het huis bestaat uit drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak. 

De midden-travee omvat de voordeur en een balkon in de twee bovenste bouwlagen. De 

vensters en fries worden bekroond met guirlandes en druiplijsten. Langsheen de vensters is 

eveneens ornamentatie voorzien: pilaren gaan over in een kapiteel die op de benedenverdieping 

met acanthusbladeren zijn afgewerkt. De balustrade van de tweede bouwlaag is uitgewerkt in 

S-vormige florale stalen structuren. Ook deze balustrades van de balkonnetjes zijn ongewijzigd 

gebleven.41  

De voordeur geeft uit op de hal, die decoratief is aangekleed met bas-reliëfs (Afb. 6) boven de 

lambrisering. Deze bas-reliëfs zijn door Louis-Pierre Van Biesbroeck zelf gecreëerd en stellen 

‘De geschiedenis van de beeldhouwkunst’ (Egypte, Griekenland, Rome en de Middeleeuwen) 

voor. Het betreft een chronologisch verhaal dat van rechts naar links dient gelezen te worden. 

Boven de deuren bevinden zich bas-reliëfs met engeltjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Façade Principal, Maison Van Biesbroeck, 1 februari 1883. G12/1883/E/2, S.A.G. 
41 Jolien De Ridder, Victoria Van Riel en Jana Wijnsouw, “Onderzoek naar een Gentse 
kunstenaarswoning. Casus B: Egmontstraat 25.” Studie voor het vak ‘Capita Selecta uit de 
Architectuurgeschiedenis en de Monumentenzorg’, 2010-2011, Universiteit Gent, 5. 

Afb 6. Hal met bas-reliëfs in de huidige staat. Foto genomen door Laura Narli op 5 
mei 2017.  
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Deze hal geeft links en rechts uit op twee kleinere ruimtes die aan de straatkant liggen, en 

waarschijnlijk dienstdeden als ontvangstruimtes of formeel salon. Vervolgens wordt de 

verbinding gemaakt met een zeshoekige kamer die door een wintertuin (die vandaag verbouwd 

is tot één grote ruimte) uitgeeft op de tuin. De gang en traphal vormen de curve van deze 

zeshoekige ruimte. In het souterrain waren waarschijnlijk enkele dienstruimtes in 

ondergebracht.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf de tuin is het atelier, dat zich op de tweede verdieping (!) bevond, zichtbaar (Afb. 7, 8). 

Helaas zijn de plannen van de bovenverdiepingen onvindbaar, waardoor we ons moeilijk een 

idee kunnen vormen van het oorspronkelijke atelier. Enkel de grote, noordelijk georiënteerde 

                                                
42 De Ridder, Van Riel en Wijnsouw, “Onderzoek naar een Gentse kunstenaarswoning”, 6. 

Afb 7. Achtergevel van de kunstenaarswoning in de huidige staat, 
Lamoraal Van Egmontstraat 25, Gent. Foto genomen door Laura 
Narli op 5 mei 2017.  
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ramen die de gehele achtergevel overspannen geven er blijk van dat hier ooit een atelier 

gevestigd was. De ruimte zelf is vandaag eerder smal, wat doet vermoeden dat de ruimte in de 

loop der jaren verkleind werd.  

Het is merkwaardig dat het atelier van beeldhouwer Van Biesbroeck op de tweede verdieping 

is gesitueerd. Jana Wijnsouw, Jolien De Ridder en Victoria Van Riel drukken in hun studie over 

de kunstenaarswoning het vermoeden uit dat de monumentale sculptuur niet in deze 

atelierruimte tot stand kan gekomen zijn. Van Biesbroeck was reeds in 1877 aangesteld als 

docent beeldhouwen aan de Gentse academie, en had dus toegang tot de verschillende ateliers 

van de academie. De atelierruimte in zijn woning zou dan eerder gefungeerd kunnen hebben 

als een studieruimte waarin de conceptie van zijn beelden tot stand kwam en Van Biesbroeck 

zijn lessen voorbereidde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ‘De mise-en-scène van het 19de-eeuwse kunstenaarsatelier’ onderzoekt Linda Van Santvoort 

de indeling van de atelierwoning van de Brusselse beeldhouwer Guillaume De Groot (1839-

1922): onder het zogenaamde ‘salonatelier’ waar de kunstenaar de gasten ontving was het 

‘atelier des praticiens’ ondergebracht. De afgewerkte kunstwerken werden vervolgens in een 

afzonderlijke ruimte geëxposeerd. Op deze manier kon de kunstenaar in alle discretie de 

Afb 8. Vermoedelijke atelier-/studieruimte van de 
kunstenaarswoning in de huidige staat. Foto genomen door 
Laura Narli op 5 mei 2017.  
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onafgewerkte beeldhouwwerken ontwerpen, zonder voorbarige kritiek te moeten trotseren.43 

Eenzelfde indeling zou het geval kunnen zijn geweest bij de atelierwoning van Van Biesbroeck. 

De mogelijkheid bestaat immers dat Van Biesbroeck in de tuin of in de kelder een praktische 

ruimte had ingericht voor de creatie van zijn sculptuur.  

Ook interessant is het feit dat Van Biesbroeck vaak vrienden of kennissen persoonlijk 

uitnodigde om afgewerkte sculpturen te komen bekijken (zie bijlage X). Ook zijn dochter, 

Marguerite Van Biesbroeck, exposeerde er dikwijls haar kunstobjecten. Zo kondigde de Gazette 

Van Gent op 20 november 1903 (zie bijlage VII) aan dat Marguerite een tentoonstelling 

geopend heeft van ceramieke schilderkunst, het is te zeggen van geschilderde vazen, schotels, 

potten enz. Die tentoonstelling mag bezocht worden door allen die belangstel en (sic) in die 

lieve kunst, welke vooral door vrouwen beoefend wordt.44  

Niet alleen vrienden of kennissen, maar evenwel volslagen vreemden waren blijkbaar welkom 

om haar tentoonstelling te bezoeken en eventueel enkele kunstobjecten aan te kopen. Het is 

daarom plausibel dat de salons aan de straatkant dienstdeden als ontvangs- en 

tentoonstellingsruimtes. Op deze manier was er immers een afzonderlijke circulatie voor 

bezoekers (of modellen) mogelijk.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Linda Van Santvoort, De Mise-en-Scène van het 19de-eeuwse Kunstenaarsatelier (Leuven: Peeters, 
2003), 125. 
44 “Tentoonstelling,” Gazette van Gent, 20 november 1903. 
45 De Ridder, Van Riel en Wijnsouw, “Onderzoek naar een Gentse kunstenaarswoning”, 6-7. 
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3. Oeuvre 

Louis-Pierre Van Biesbroecks actieve jaren als beeldhouwer liepen van circa 1865, wanneer hij 

de schoolbanken verliet en voor de eerste keer tentoonstelde op de Gentse salons, tot begin 

jaren 1900, wanneer zijn sculptuur de gevel van le nouveau musée in Gent sierde. Dat zijn 

oeuvre na ongeveer veertig jaar tijd maar uit een 70-tal werken46 (zie catalogue raisonné) bestaat 

is bijgevolg opmerkelijk, maar toch niet geheel onbegrijpelijk. Van Biesbroeck was immers 

eveneens werkzaam als docent in de Gentse kunstscholen47 en was een toegewijd lid van vele 

commissies en verenigingen, waardoor hij zijn tijd als het ware in drie moest verdelen. 

In dit hoofdstuk wordt het artistiek oeuvre van Louis-Pierre Van Biesbroeck voor het eerst 

samengebracht, besproken en beschouwd in het licht van nationale en internationale tendensen 

in de negentiende-eeuwse beeldhouwkunst. De reconstructie van Van Biesbroecks oeuvre is 

voornamelijk het resultaat van onderzoek in de saloncatalogi en contemporaine kranten- en 

tijdschriftartikels. Helaas bieden deze nooit veel meer dan titels van werken, waardoor het 

moeilijk is een volledig beeld van zijn oeuvre te vormen. Slechts van ongeveer de helft van zijn 

werken48 hebben we een beeltenis omdat ze terecht zijn gekomen in museale collecties of in de 

openbare ruimte, of omdat de werken door privépersonen zijn gefotografeerd en digitaal 

beschikbaar zijn gesteld. Het gebrek aan informatie en beeldmateriaal van de andere werken 

bemoeilijkte bijgevolg de bespreking van het oeuvre van Van Biesbroeck in zijn totaliteit.  

In de periode 1865-1900 ondergaat de Belgische beeldhouwkunst grote veranderingen en 

vernieuwingen. De sculptuur uit de jaren 1860 wordt nog steeds gedomineerd door een 

verderzetting van de stijlconventies die beeldhouwers Guillaume Geefs (1805-1883) en Charles 

Fraikin (1817-1893) in de eerste helft van de negentiende eeuw hadden bestendigd, wat door 

contemporaine critici als een stagnatieperiode werd ervaren. Sommige kunstenaars deden 

pogingen om op die artistieke ‘stilstand’ een antwoord te bieden door de nadruk te leggen op 

de emoties en gesticulatie van de voorgestelde figuren, maar het zou nog tien jaar wachten zijn 

vooraleer er definitief gebroken werd met de voorgaande traditie.49  

                                                
46 Hoewel André Despretz in het Nationaal Biografisch woordenboek aangeeft dat Van Biesbroecks 
oeuvre uit een 100-tal werken bestaat, heb ik maar een 70-tal werken kunnen identificeren. Zie André 
Despretz, “Lodewijk van Biesbroeck” in vol. 12 van Nationaal Biografisch Woordenboek (Brussel: 
Paleis der Academiën, 1987), 72-76. 
47 Aan de Industriële Hogeschool van 1872-1901 en aan de Koninklijke Academie van 1875-1905.  
48 Zie Catalogue Raisonné. 
49 P. Billiouw, and Jacques Van Lennep. De 19de-eeuwse Belgische Beeldhouwkunst (Brussel: 
Generale Bank, 1990), 87-89. 



DEEL I  Van Biesbroeck creëert 

 
 

21 

De jaren 1870 markeerden het begin van een vernieuwende en erg productieve periode waarin 

Belgische beeldhouwers stilaan afstappen van de traditionele praktijk en de oude canons. Er 

werd minder dan voorheen teruggegrepen naar de antieke oudheid of de sculptuur uit begin van 

de negentiende eeuw, en er werd ook minder uitgegaan van geïdealiseerde modellen waardoor 

geïndividualiseerde figuren voorop kwamen te staan. Materialen als terracotta of brons werden 

populair aangezien deze materialen een zekere spontaneïteit toelieten. Naast de traditionele 

monumentale sculptuur groeide ook steeds meer de aandacht voor de kleinere formaten.50   

Al deze kenmerken wijzen dus op een vernieuwingsbeweging in de Belgische beeldhouwkunst 

van de tweede helft van de negentiende eeuw, de periode waarin Van Biesbroeck actief was als 

beeldhouwer. We kunnen ons bijgevolg de vraag stellen of deze veranderingen ook in het 

oeuvre van Van Biesbroeck merkbaar zijn. De weinige secundaire literatuur die enkele pagina’s 

wijdde aan Van Biesbroeck spreken echter van een academische, classicistische stijl. André 

Despretz stelt bijvoorbeeld in het Nationaal Biografisch woordenboek dat Van Biesbroeck geen 

stijlvernieuwer was:  

Als nauwgezet en oprecht kunstenaar hield hij zich aan klassieke vormen en technieken, 

wat vaak tot onpersoonlijkheid en archaïsme leidde. Zijn streng academisme komt 

meestal koud en artificieel over.51  

 

In het volgende hoofdstuk zal op een genuanceerde manier worden nagegaan in welke mate 

Van Biesbroeck meeging met die vernieuwingen, of zijn stijl eerder aanleunde bij een 

academisch conservatisme. 

 

  

                                                
50 Billiouw en Van Lennep, De 19de-eeuwse Belgische Beeldhouwkunst, 89. 
51 André Despretz, “Lodewijk van Biesbroeck”, 72-76. 
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3.1. Typologie en materiaalgebruik 

Van Biesbroeck beschouwde zichzelf als een ‘statuaire’ (zie bijlage I), wat vrij vertaald kan 

worden als ‘standbeeldenmaker’ en de connotatie oproept van ‘monumentale sculptuur’.52 Als 

we zijn oeuvre in beschouwing nemen blijkt het aandeel van de standbeelden inderdaad het 

grootst (zie figuur 1). Maar liefst 28 van 70 beeldhouwwerken zijn standbeelden. Het gaat hier 

dan voornamelijk over werken die in opdracht werden uitgevoerd, zowel voor de staat als voor 

privépersonen. Dit is te wijten aan het feit dat er voor de beeldhouwkunst, en specifiek voor de 

monumentale sculptuur, nauwelijks een ‘vrije’ markt bestond. Materialen zoals marmer of 

brons waren erg duur waardoor de beeldhouwer vaak genoodzaakt was opdrachten af te 

wachten.53 Daarom legden de meeste beeldhouwers zich ook toe op het maken van sculptuur in 

kleinere formaten en minder kostbare materialen, aangezien dit een belangrijke potentiële bron 

van inkomsten zou kunnen voorstellen.54   

Vanaf ca. 1881 floreerde bijvoorbeeld de productie van statuettes. Deze beeldjes op kleinere 

schaal kregen een vaste plaats in de burgerlijke interieurs55 waardoor ze een enorme populariteit 

kenden en hiervoor vaak door de bronsgieter in serie werden uitgevoerd. Na enige tijd kwam 

echter al snel kritiek op de ‘petite sculpture’ die de salons overbevolkte.56 Van Biesbroeck heeft 

zes statuettes op zijn naam staan, kleine mannen- en vrouwenfiguren die meestal ten voeten uit 

zijn weergegeven: Triomferende David, Ruth, De Muziekles, Het spel van de Baby, Kinderlijke 

Voorkeur en Lady Macbeth.  

Bustes kenden vanaf de jaren 1870 eveneens een grote populariteit en maakte vanaf dan een 

groot percentage uit van de geëxposeerde werken. Van Biesbroeck heeft er 26 gecreëerd, 

hoofdzakelijk in het brons en in terracotta. Terracotta was een goedkoper materiaal dat 

                                                
52 Zie Étienne Souriau, Vocabulaire d’Esthetique (Parijs: PUF, 1990), 1309-1310: Un statuaire est un 
sculpteur qui fait des statues. La statuaire est l’art de faire des statues, c’est une branche de la sculpture. 
Dz Franse Kunsthistorica Anne Pingeot geeft echter nog een andere betekenis. Pingeot beschouwt een 
statuaire eerder als een praticien, nl. een beeldhouwer die het origineel ontwerp van een andere 
beeldhouwer in steen, vaak marmer, uitvoert, maar hiernaast ook een carrière als autonome kunstenaar 
kan hebben. De benaming ‘sculpteur-statuaire’ moet hen onderscheiden van de ambachtsmannen of 
ornamentele beeldhouwers, wat als een minder nobel beroep wordt beschouwd. Zie Anne Pingeot, et 
al., La Sculpture Française au Xixe Siècle (Parijs: Ed. de la Réunion des Musées Nationaux, 1986), 110. 
53 Frouke Van Dijke, ‘Het marmeren fossiel. Sculptuur in de Salon’ in Doede Hardeman, van Rodin tot 
Bourgeois (Hannibal, 2016), 52. 
54 Billiouw en Van Lennep. De 19de-eeuwse Belgische beeldhouwkunst, 89. 
55 Lut Pil, Beginnen met Rodin (Antwerpen: Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Middelheim, 
1989), 15. 
56 Billiouw en Van Lennep. De 19de-eeuwse Belgische beeldhouwkunst, 105. 
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gaandeweg de jaren 1870 door beeldhouwers vaker gebruikt werd. De Franse beeldhouwer 

Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887) zal bijvoorbeeld de voordelen van het materiaal, 

nl. de zin voor detail en spontaneïteit, snel inzien. De beeldhouwer kan het reliëf van de 

sculptuur immers subtiel nuanceren en kan kleine impressies zoals vingerafdrukken achterlaten. 

Ook kan de huid van de gebeeldhouwde gedetailleerder gemodelleerd worden.57 Onder de 

terracotta- en plaasteren bustes bevinden zich voornamelijk de bustes die hij maakte van zijn 

eigen kinderen, en ook enkele eigen artistieke creaties. De bronzen bustes betreffen bestellingen 

die hij vaak ook tentoonstelde op de salons. De enige marmerenbuste is een buste van Théophile 

Bureau (1827-1884), de directeur van de Nijverheidsschool in Gent waar Van Biesbroeck ook 

docent was.  

Verder heeft Van Biesbroeck ook enkele koperen medaillons gecreëerd die fungeerden als 

portret van de overledene in funeraire monumenten. Van Biesbroeck had de kunst van de 

metaalbewerking van jongs af aan meegekregen in het atelier van zijn vader. Het is daarom des 

te opmerkelijker dat Van Biesbroeck zich niet meer met deze kunstvorm heeft beziggehouden.  

Naast deze medaillons heeft hij ook ornamentele sculptuur voor enkele gebouwen in Gent 

vervaardigd. Dat Van Biesbroeck verantwoordelijk is voor een deel van de sculpturale decoratie 

van de gevel van het Museum voor Schone Kunsten is algemeen geweten, maar dat hij ook de 

gevel van het Laurentinstituut en de Verloren Brood-brug met zijn sculptuur versierde konden 

we op het spoor komen door een brief van Van Biesbroeck aan Joseph Casier, schatbewaarder 

van het Museum in Gent, naar aanleiding van de aankoop van een beeld (zie bijlage VIII).58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Billiouw en Van Lennep. De 19de eeuwse Belgische beeldhouwkunst, 89, 95. 
58 Louis Van Biesbroeck, brief aan Joseph Casier, schatbewaarder van het MSK Gent, 5 februari 1910. 
1910-A, Wetenschappelijk Dossier, Museum voor Schone Kunsten Gent.  
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Figuur 1: Kolomdiagram met schematisch overzicht van de typologieën in het oeuvre van 

Louis-Pierre Van Biesbroeck.  
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3.2. Stijl en iconografie  

Na de typologieën en het materiaalgebruik in Van Biesbroecks oeuvre te hebben behandeld zal 

in dit hoofdstuk de stijl en iconografie aan bod komen. Centraal hierbij staat de sculptuur 

waarvan beeldmateriaal voor handen is en die gecreëerd is vanuit Van Biesbroecks eigen, vrije 

inspiratie.59 Op basis van een gelijkaardige iconografie werden zo vier groepen gecreëerd. 

Respectievelijk ‘de Germaanse Thusnelda’, ‘de Shakespeareaanse lady’, ‘de heroïsche naakten’ 

en ‘de liefelijke kinderen’ zullen worden belicht. 

3.2.1. De Germaanse Thusnelda 

Een eerste iconografisch element in het oeuvre van Louis-Pierre Van Biesbroeck betreft 

Thusnelda (Cat. 18). Thusnelda was een Germaanse prinses uit de eerste eeuw na Christus die 

door een complot tussen haar eigen vader en de Romeinse veldheer Germanicus door deze 

laatste werd gevangengenomen. Haar vader verafschuwde immers haar toenmalige echtgenoot, 

de Germaanse leider Arminius, en verwachtte dat Thusnelda eenmaal in handen van 

Germanicus Arminius zou opgeven. Thusnelda weigerde echter Arminius te verraden en werd 

tijdens de triomftocht ter ere van Germanicus in handboeien door de straten van Rome gevoerd. 

Haar vader Segestes moest hierop toekijken, waardoor hij zich uiteindelijk realiseerde wat hij 

zijn dochter had aangedaan. Overmand door schaamte zakte hij vervolgens ineen.60   

Thusnelda (Afb. 11) werd door Van Biesbroeck voorgesteld wanneer ze in die triomfstoet loopt. 

Ze is gehuld in lange gewaden en heeft een ontblote schouder. Haar rechterarm houdt ze 

gekruist over haar lichaam en ze heeft één voet vooruit. In haar haar heeft ze een diadeem. Het 

beeld geeft een rustige, bijna stoïcijnse indruk en doet denken aan de Grieks-Romeinse 

klassieke sculpturen van godinnen, denk bijvoorbeeld aan de Giustiniani Minerva uit de 4de 

eeuw voor Christus. 

Ondanks het mistroostige lot van Thusnelda valt geen greintje emotie af te lezen uit haar 

houding of gezichtsuitdrukking. In dit opzicht kan Thusnelda vergeleken worden met het 

gelijknamige beeld (circa 1840) van de Duitse beeldhouwer Ernst Von Bandel (1800-1876), 

hoewel het beeld van deze laatste kunstenaar een eerdere onrealistische en onpersoonlijke 

indruk geeft. De Thusnelda van Van Biesboeck doet veel levensechter en ‘vleselijker’ aan, zo 

                                                
59 Om herhalingen te vermijden is ervoor gekozen om de kunstwerken in opdracht niet in dit hoofdstuk 
te bespreken. Mercator, de Schoenmakers, de Handschoenmakers, de Vergulders en de Allegorische 
vrouwenfiguren worden in deel 2 van deze masterproef behandeld. 
60 Ruth Sanders, German: Biography of a Language (Oxford University Press, 210), 45, 47.  
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blijkt uit de manier waarop hij de plooival van de gewaden op de rondingen van haar ‘echte’ 

lichaam afstemde. Ook de gedetailleerde weergave van de vingerknokkels getuigt van deze 

vaststelling. 

Interessanter is misschien wel de vergelijking met Zenobia (1859-1860, Afb. 9) van de 

Amerikaanse beeldhouwster Harriet Hosmer (1830-1908). Zenobia was een derde-eeuwse 

Palmyreense prinses die net zoals Thusnelda door de Romeinen gevangen werd genomen en 

vervolgens in een triomfstoet werd meegevoerd. Qua stijl en opvatting zien we veel 

gelijkenissen. De positie van de voeten en de handboeien geeft aan dat ook Hosmer ervoor heeft 

gekozen om haar tijdens de triomftocht af te beelden. Er is ook sprake van eenzelfde frontale 

weergave, en de gezichtsuitdrukking verraadt eenzelfde onbewogenheid. Net zoals Thusnelda 

getuigt ze van een beheerstheid, een karakteristiek die zelden aan vrouwen werd toegeschreven. 

Hoewel beide figuren zich in een onderworpen positie bevinden worden ze niet als frivool, 

zwak of afhankelijk weergegeven. Zowel Thusnelda als Zenobia dragen hun handboeien met 

waardigheid.61    

De keuze van Van Biesbroeck om een sculptuur van deze ‘barbaarse’ vrouw te maken is 

merkwaardig te noemen. In de schilderkunst wordt dit personage meermaals afgebeeld door 

voornamelijk Duitse kunstenaars62, maar in de geschiedenis van de beeldhouwkunst komt ze 

uiterst zelden voor. Andere voorbeelden zijn een beroemd beeld uit de tweede eeuw na Christus 

in de Loggia della Signoria in Firenze63 én het voorgenoemde beeld van Ernst von Bandel dat 

kaderde in de opwaardering van de Duitse nationaliteit.64 Thusnelda, de nobele heldin die haar 

mistroostig lot waardig accepteerde, stond immers symbool voor de Germaanse nationale 

trots.65 Deze Duits-nationalistische politieke context is echter allerminst van toepassing op Van 

Biesbroeck. Indien we echter willen nagaan waar Van Biesbroeck de inspiratie voor dit beeld 

heeft opgedaan kunnen twee pistes besproken worden. Enerzijds is het plausibel dat Van 

Biesbroeck tijdens zijn reis naar Firenze in 1869-1870 in contact was gekomen met dit minder 

voor de hand liggend onderwerp. Het antieke beeld is bovendien ook meermaals in gravure 

                                                
61 Deborah Charry, “Harriet Hosmer’s Zenobia, a Question of Authority” in Beyond the Frame: 
Feminism and Visual Culture, Britain 1850-1900 (Londen en New York: Routledge, 2000), 119. 
62 Onder meer door Carl Theodor Von Piloty, Thusnelda im Triumphzug des Germanicus, 1873; 
Angelika Kauffman, Hermann and Thusnelda, 1786; Johann Heinrich von Tischbein, Hermann und 
Thusnelda, 1822; Anton Romako, Thusnelda in Rom, ca. 1853; etc.  
63 Achille Ardigo, The Statues of the Loggia Della Signoria in Florence: Masterpieces Restored 
(Firenze: Giunti Editore, 2002), 27-29. 
64 Hans A. Pohlsander, National Monuments and Nationalism in 19th Century Germany (Bern: Peter 
Lang, 2008), 154-155. 
65 Ruth Sanders, German: Biography of a Language (Oxford University Press, 210), 47.  
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omgezet door kunstenaars als Enea Vico (1523-1576) en Hieronymus Cock (1518-1570)66, 

twee gevestigde waarden op het gebied van prentkunst wier prenten circuleerden in 

kunstenaarsmilieus. Een andere mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat Van Biesbroeck 

Thusnelda im Triumphzug des Germanicus (Afb. 10), het beroemde schilderij van de Duitse 

schilder Carl Theodor Von Piloty (1826-1886) op de wereldtentoonstelling van Wenen in 1873 

heeft gezien en er schetsen van heeft gemaakt67. Het schilderij werd daar immers tentoongesteld 

vooraleer het aangekocht werd door de Neue Pinakothek in 1874.68 De overeenkomst tussen 

het gezichtstype, het hoofd en de haartooi van beide Thusnelda’s is immers frappant.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 Achille Ardigo, The Statues of the Loggia Della Signoria, 36-37. 
67 In zijn verslag van de WT van Parijs in 1878 geeft Van Biesbroeck aan dat hij ook de vorige WT in 
Wenen heeft bezocht. Zie Louis Van Biesbroeck, Exposition Universelle de Paris. Rapport Adressé à 
M. Le Ministre de l'Intérieur sur les Arts Appliqués à l'Industrie, 6 december 1878. BIB.G.007650, 
Universiteitsbibliotheek Gent.  
68 “Thusnelda im Triumphzug des Germanicus”, laatst geraadpleegd op 25 maart 2017, 
https://www.pinakothek.de/kunst/carl-theodor-von-piloty/thusnelda-im-triumphzug-des-germanicus . 

Afb 9.  Harriet Hosmer, Zenobia in Chains, 
ca. 1858-1860. 
http://www.radford.edu/rbarris/Women%252
0and%2520art/amerwom05/HarrietHosmersc
ulptor.html 

Afb. 10 Detail van C. T. Von Piloty, 
Thusnelda, 1873. © Pinakothek München. 
https://www.pinakothek.de/kunst/carl-
theodor-von-piloty/thusnelda-im-
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Afb 11. Louis Van Biesbroeck, Thusnelda, ca. 1877. BIB.G.012935, 
Universiteitsbibliotheek Gent.
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3.2.2. De Shakespeareaanse Lady 

Een tweede opmerkelijk iconografische thema in het oeuvre van Van Biesbroeck betreft de 

zogenaamde ‘Shakespeareaanse Lady’, waaronder Lady Macbeth, Ophelia en Ruth gerekend 

kunnen worden.  

Lady Macbeth (Cat. 51, Afb. 12) is een personage uit de kortste tragedie van William 

Shakespeare (1564-1616), namelijk Macbeth (1606). Ze wordt door Van Biesbroeck in 

gebronzeerd plaaster ten voeten uit weergegeven, haar linkervoet staat vooruit en ze begeeft 

haar hoofd naar achteren waardoor haar lichaam een lichtjes gedraaide positie aanneemt. Ze is 

gehuld in lange gewaden en houdt haar handen over elkaar. De positie van het hoofd en de 

armen getuigt van een grote elegantie. Door de lichtjes opengesperde mond en de smachtende 

blik op het gezicht spreekt het beeld van een zekere serene emotionaliteit.  

 

 

 

 

Afb. 12 Louis Van Biesbroeck, Lady 
Macbeth, ca. 1896. Foto verkregen via mail 
van Yvonne Fullerton, achterkleindochter 
van Van Biesbroeck, op 12 maart 2017. 

Afb. 13 Detail van Louis Van 
Biesbroeck, Lady Macbeth, ca. 1896.  
Foto verkregen via mail van Yvonne 
Fullerton, achterkleindochter van Van 
Biesbroeck, op 12 maart 2017. 
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Dit vrouwtype komt bijna volledig overeen met een ander beeld van Van Biesbroeck, namelijk 

de plaasteren Ruth (Cat. 2, Afb. 14). De houding van de figuur is bijna identiek, bij Ruth zien 

we echter nog een iets sterkere kromming in de rug en wordt de rechterschouder ontbloot door 

haar loshangend gewaad. Het detail van de hals geeft het beeld ook een elegantere toets. Op het 

vlak van de uitvoering zijn er grotere verschillen te bespeuren. Terwijl Ruth blijk geeft van een 

gladdere bewerking van het oppervlak getuigt Lady Macbeth eerder van een ruwere afwerking 

waardoor de hand van de kunstenaar duidelijker zichtbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 14, 15, 16: Louis Van Biesbroeck, Ruth, 
ca. 1868. © Cor Engelen. 
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Interessant is het feit dat Ruth van verschillende standpunten kan bekeken worden. Haar 

gezichtsuitdrukking in het bijzonder lijkt te veranderen naarmate de positie van de toeschouwer 

verandert. Nu eens kijkt ze ongevoelig de andere kant op, dan weer lijkt ze verschrikt. De 

plooival van de gewaden en de lichaamshouding met de positie van de armen geeft de beelden 

bovendien ook een zekere diepgang, waardoor ze een algemene dynamische indruk geven. 

De Duits-Amerikaanse beeldhouwster Elisabet Ney (1833-1907) heeft eveneens een Lady 

Macbeth gecreëerd. De sculptuur (Afb. 17) dateert van 1905 en toont enkele iconografische 

gelijkenissen: een vrouwfiguur die met de handen bij elkaar en de rechtervoet achteruit 

lamenterend de andere kant op kijkt. Ze is gehuld in lange losse gewaden en de linkerschouder 

is ontbloot.69  Ook de Lady Macbeth in de Brancroft Gardens in Stanford-upon-Avon (GB, Afb. 

18)70 vertoont een zelfde compositie. Van Biesbroeck houdt dus duidelijk rekening met de 

iconografische code die verbonden is aan deze figuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 Emily Fourmy Cutrer, The Art of the Woman. The Life and Work of Elisabet Ney (Texas A 
University Press, 2016), 211-212. 
70 “Brancroft Gardens”, laatst geraadpleegd op 24 maart 2017, 
http://www.visitstratforduponavon.co.uk/attractions/bancroft-gardens. 

Afb. 17 Elisabet Ney, Lady 
Macbeth, 1905.  
http://americanart.si.edu/collection
s/search/artwork/?id=18677 

Afb. 18 Lord Ronald Gower, Lady 
Macbeth, ca. 1888. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:Lady_Macbeth_statue,_Stratford-
upon-Avon_-_DSC08965.JPG 
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Ophelia (Cat. 56, Afb. 19, 20) is een tweede figuur die wordt opgevoerd door Shakespeare. Ze 

is een personage uit Hamlet (1599-1602) met een even tragisch lot als Lady Macbeth. Ophelia 

was hopeloos verliefd op Hamlet, maar haar liefde voor hem bleef onbeantwoord. Ook het besef 

dat Hamlet haar vader, koning Polonius, per ongeluk vermoordde maakte haar gek. Uiteindelijk 

stierf ze de verdrinkingsdood. Volgens haar eigen moeder was het een ongeluk nadat ze al 

treurend van de takken van een wilg was gevallen, volgens de priester was er echter sprake van 

een zelfmoordactie waarbij ze zichzelf verdronk in de beek. Shakespeare blijft raadselachtig en 

laat het onduidelijk of haar einde verkozen was of een speling van het lot.71    

De meest bekende verbeelding van Ophelia’s tragische lot betreft wellicht het schilderij van Sir 

John Everett Millais (1829-1896), waar Ophelia in een bosrijke omgeving als het ware wordt 

opgezogen door het water. Ook Van Biesbroeck kiest ervoor om het personage weer te geven 

tijdens haar verdrinking: een bronzen levensgrote buste stelt Ophelia voor op het moment dat 

ze wordt opgenomen door het water, waarbij haar zware nat geworden gewaden aan het 

wateroppervlak tevoorschijn komen. Het beeld, waarvan Van Biesbroeck ook een tekening 

(Afb. 21) heeft gemaakt ter ere van de 80ste verjaardag van de Belgische kunstschilder César 

de Cock (1823-1904), toont ook hier een grote elegantie. Ze draagt een bloemenkrans rond het 

hoofd en heeft ook een bloemetje in haar hand. Haar hoofd lijkt ze wanhopig en angstig af te 

wenden. Haar lichtjes opengesperde mond lijkt te suggereren dat ze haar laatste adem uitblaast.  

                                                
71 “Ophelia: van Femme Fragile naar Femme Fatale”, laatst geraadpleegd op 25 maart 2017, 
http://archief.motleysalon.com/Archief/Nummers/20/Xtra/ophelia-van-femme-fragile-naar-femme-
fatale/ 

Afb. 19, 20: Louis Van Biesbroeck, Ophelia, ca. 1899. Foto’s verkregen via e-mail van Loretta 
Nussbaum, medewerker van de bibliotheek, op 17 maart 2017. 
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De gelaatsuitdrukking en de lichtjes opengesperde mond die zowel bij Lady Macbeth, Ruth en 

Ophelia kan worden terugvonden doet bovendien denken aan het beroemde beeld van de 

Italiaanse beeldhouwer Bernini (1598-1680) dat zich in de Cornari-kapel in de Santa Maria 

della Vittoria-kerk in Rome bevindt. De extase van Theresia toont eenzelfde ‘extatische 

contemplatie’72 of een buiten-zichzelf-zijn. Dichter bij huis vinden we diezelfde bevlogen blik 

terug bij een beeld van de Antwerpse beeldhouwer Joseph Jacques Ducaju (1823-1891), 

namelijk de marmeren Babylone (1884, Afb. 22).73  

                                                
72 Michael J Call, “Boxing Teresa: the counter-reformation and Bernini's Cornaro Chapel” Woman's Art 
Journal 18, nr. 1 (1997): 34-39. 
73 “Joseph Ducaju, Babylone”, laatst geraadpleegd op 1 april 2017,  
’https://www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection/joseph-ducaju-babylone. 

Afb. 21 Louis Van Biesbroeck, vrouw met bloemenkrans, 1903. 
Universiteitsbibliotheek Gent, BHSL.HS.3632. 
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Van Biesbroecks keuze voor Lady Macbeth en Ophelia kan gekaderd worden in een algemene 

tendens van de negentiende eeuw waarbij een groeiende aandacht aanwezig was voor de teksten 

van William Shakespeare. Voornamelijk vanaf het midden van de negentiende eeuw nam dit 

fenomeen een internationale vorm aan.74 Prerafaëlitische kunstenaars zoals Millais (1829-

1896), Hunt (1827-1910) en Rossetti (1828-1882) lieten zich graag rechtstreeks inspireren door 

de teksten van Shakespeare en de tot de verbeelding sprekende tragische vrouwelijke 

personages. In België wordt dit enkele decennia later opgepikt door kunstenaars die actief 

waren binnen het symbolische en de romantiek, die als reactie op het neoclassicisme literaire 

bronnen zoals Dante, Goethe en Shakespeare vooropstelden.75  

                                                
74 Constance C. McPhee, “Shakespeare and art, 1709-1922”, Metropolitan Museum of Art, Heilbrunn 
Timeline of Art History 2016, laatst geraadpleegd op 14 juni 2017, 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/shaa/hd_shaa.htm.  
75 Antoinette Le Normand-Romain, Anne Pingeot, and Reinhold Hohl. Sculpture: The Adventure of 
Modern Sculpture in the Nineteenth and Twentieth Century. (Keulen: Taschen, 1996), 34. 
 

Afb 22. Joseph-Jacques Ducaju, Babylone, ca. 1884. 
http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B119241&obj
nr=20016237&nr=12 
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Tijdschriften zoals De Vlaamse School en de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle besteedden 

aandacht aan de Engelse cultuur en literatuur, Pol de Mont (1857-1931) publiceerde in 1887 

bijvoorbeeld een uitvoerige bespreking over de vertaalde werken van Shakespeare. Belangrijk 

hierbij is ook Maurice Maeterlinck (1862-1949) die ‘de nieuwe mystiek’ toegankelijk maakte 

in zijn toneelstukken en poëzie, en zo al gauw als de Belgische Shakespeare werd 

omschreven.76 Toch blijft het interessant dat Van Biesbroeck net kiest voor Lady Macbeth en 

Ophelia, twee van de meest tragische vrouwelijke personages in de toneelstukken van 

Shakespeare. Lady Macbeth representeert ambitie en de diepe en donkere emoties die daarmee 

gepaard gaan en de dominante rol van de huiselijke vrouw. Ze speelt een significante rol in het 

leven van haar echtgenoot, maar haar laatste interventie in diens leven zal hun tragische einde 

betekenen.77  Ophelia symboliseert dan weer de worsteling die gepaard gaat met het volwassen 

worden. Als kind is ze zorgeloos, maar wanneer ze in de pubertijd klem zit tussen haar identiteit 

als dochter en geliefde, breekt ze.78  

 
 

                                                
76 Stefan van den Bossche, Zuiver en Ontroerend Beweegloos: Prerafaëlitische Sporen in de Belgische 
Kunst en Literatuur (Antwerpen: Garant, 2016), 229, 410-411. 
77 Ana Maribel Moreno G., Desdemona, Lady Macbeth, and Cleopatra: Tragic Women in 
Shakespeare’s Plays, (iUniverse, 2015), 2, laatst geraadpleegd op 29 juni 2017, 
https://books.google.be/books?id=lp25CgAAQBAJ&pg=PT7&lpg=PT7&dq=desdemona,+lady+macb
eth+and+cleopatra&source=bl&ots=IdluApaDow&sig=wHbQJol850RLgDL2mgisNZ7yrEY&hl=nl&
sa=X&ved=0ahUKEwi2hsShyLPVAhWRbVAKHetfBGEQ6AEIUjAG#v=onepage&q&f=false 
78 ‘Wie mooi wil zijn, moet sterven’, laatst geraadpleegd op 25 maart 2017, 
https://www.groene.nl/artikel/wie-mooi-wil-zijn-moet-sterven.  
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3.2.3. De (heroïsche) naakten 

Met de heroïsche naakten zijn we aanbeland bij de iconografische en stilistische bespreking van 

de naakte mannenfiguren in Van Biesbroecks sculpturaal oeuvre. De Napolitaanse 

Bloemendrager, de Gelukkige Visser, de Triomferende David, de Geketende Prometheus en 

Excelsior zullen in deze sectie aan bod komen. 

Ondanks het feit dat beeldmateriaal van de Napolitaanse Bloemendrager (1872, Cat. 4) 

ontbreekt kunnen we ons het beeld toch voor de geest halen. l’Indépendance Belge geeft 

namelijk een gedetailleerde beschrijving van hoe de sculptuur door Van Biesbroeck was 

geconcipieerd: een jongeman van het Napolitaanse type draagt al lachend een boeket bloemen 

in zijn rechterhand en houdt deze omhoog.79 Van Biesbroecks keuze voor deze iconografie is 

allerminst uit de lucht gegrepen. Deze sculptuur kadert immers in de tendens van de 19de-

eeuwse kunst waarbij de representatie van adolescenten ontzettend populair was.80 Thijs de 

Keukeleire geeft in ‘Onder het vijgenblad: het mannelijk naakt in de Belgische 19de-eeuwse 

beeldende kunst’ meer duiding bij deze neiging, en stelt dat de negentiende-eeuwse fascinatie 

voor het jongenslichaam het resultaat was van de fascinatie voor de liminale status van de 

jongeling:  

De jongen onderscheidt zich van zowel het kleine kind als de volwassen man… 

Voortvloeiend uit dit transitionele statuut vertoont de jongen dan ook een intrigerende 

combinatie van jeugdige naïviteit en mannelijkheid in wording, een eigenzinnig 

samengaan van kinderlijke onschuld en de aankondiging van seksuele maturiteit… 

Tezelfdertijd biedt het onderwerp de kunstenaar de gelegenheid om tegelijk nostalgisch 

terug te kijken naar de eigen jeugd en hoopvol vooruit te blikken naar de toekomst.81 

Daarbij aansluitend was ook de italianiserende thematiek geliefd. Vele kunstenaar trokken op 

Italiëreis, Louis Van Biesbroeck inclusief, en ervoeren Napels en het pittoreske zuiden als tot 

de verbeelding sprekend. Het Napolitaanse type laat zich herkennen aan de muts en de 

scapulier, een devotioneel object dat rond de hals werd gedragen.82 

 

                                                
79 “Exposition des beaux-arts”, L’Indépendance Belge, 9 oktober 1872, 2. 
80 Billiouw en Van Lennep. De 19de-eeuwse Belgische Beeldhouwkunst, 90. 
81 Thijs Dekeukeleire, “Onder het vijgenblad: het Mannelijke Naakt in de Belgische 19de-eeuwse 
Beeldende Kunst” (Master Thesis, Universiteit Gent, 2013), 53. 
82 Ibidem, 53-54. 
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De Franse beeldhouwer François Rude was de eerste die met zijn Jeune pêcheur napolitain 

jouant avec une tortue (1833, Afb. 23) de conventies van het naakt in de kunstgeschiedenis 

deed daveren. Een niet-geïdealiseerde representatie van de natuur en de toevoeging van een 

innemende glimlach op het gelaat van de vissersjongen was tot dan toe ongezien. Kinderen en 

jongelingen werden al sinds de antieke beeldhouwkunst voorgesteld, maar de levendige en 

pittoreske vormgeving van de figuur was nieuw.83 Al snel inspireerde dit beeldhouwwerk 

meerdere kunstenaars en werd de Napolitaanse jongeling een echte trend die tot de komst van 

Rodin in de jaren 1880 zal aanhouden. De Franse beeldhouwer Jean-Baptiste Carpeaux (1827-

1875) is hiervoor tekenend met Jeune pêcheur à la coquille (1858), maar ook Belgische 

kunstenaars vervoegden zich al snel. De Napolitaanse acquaiuolo (1864, Afb. 24) van de 

Luikse beeldhouwer Adolphe Fassin (1828-1900) en Napolitaan speelt roglia (1859) van de 

Luikse beeldhouwer Antoine Sopers (1823-1882) geven dit treffend weer. De jongelingen 

werden als dynamisch en uit het leven gegrepen voorgesteld, maar straalden tegelijk ook een 

zekere engelachtigheid uit.84 

                                                
83 Valérie Montalbetti and François Rude, “Jeune pêcheur napolitain jouant avec une tortue”, laatst 
geraadpleegd op 29 mei 2017, http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/young-neapolitan-fisherboy-
playing-tortoise; Antoinette Le Normand-Romain, Anne Pingeot, and Reinhold Hohl, Sculpture. The 
Adventure of Modern Sculpture in the Nineteenth and Twentieth Century (Keulen: Taschen, 1996), 38.  
84Billiouw en Van Lennep. De 19de-eeuwse Belgische Beeldhouwkunst, 91. 

Afb 23. François Rude, Jeune pêcheur 
napolitain jouant avec une tortue, 1833  
© 2011 Musée du Louvre/Thierry Ollivier. 

Afb. 24 Adolphe Fassin, de Napolitaanse 
acquaiuolo, © Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België / foto : 
Vincent Everarts Photographie, Brussel. 
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Van Biesbroecks sculptuur De Gelukkige Visser (circa 1887, Cat. 33, Afb. 25) stelt een 

gelijkaardig onderwerp voor. Een vissersjongen leunt tegen een boomstam aan en houdt in zijn 

handen een vishengel en een gevangen vis vast. Zijn gelaat vertoont een gemoedelijke glimlach. 

Aangezien attributen zoals de wollen muts of de scapulier ontbreken gaat het hier vermoedelijk 

niet om een Napolitaans type. Ook het anekdotische karakter lijkt hier ietwat gereduceerd. De 

vissersjongen is echter minder geïndividualiseerd waardoor het type eerder klassiek aandoet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de triomferende David (Cat. 1) zijn we aanbeland bij het eerste heroïsche naakt in Van 

Biesbroecks oeuvre. De bewaarplaats van deze statuette uit 1865 is niet bekend en ook 

beeldmateriaal ontbreekt. Het is bijgevolg moeilijk een stilistische analyse uit te voeren. Het 

enige aanknopingspunt is een illustratie gemaakt door de Gentse drukker Charles ’t Felt.85 Deze 

                                                
85 Charles 't Felt, Catalogue Illustrée du Salon de 1865 (Gent: Van Melle, 1865). 

Afb 25. Louis Van Biesbroeck, 
Gelukkige Visser, ca. 1887. 
http://www.vlaamsekunstcollectie.be
/collection.aspx?p=0848cab7-2776-
4648-9003-
25957707491a&inv=1910-A 
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illustratie toont de Israëlische koning David die net Goliath met de knuppel van koning Saul 

heeft gedood. Hij steunt met zijn linkerbeen triomfantelijk op het afgehakte hoofd van de reus 

terwijl hij beide armen in de lucht uitstrekt. Het is niet geheel duidelijk of ’t Felt deze illustratie, 

gezien het onderschrift, voor humoristische doeleinden heeft vervormd, of dit daadwerkelijk 

Davids houding was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tweede heroïsche naakt is De Geketende Prometheus (Cat. 25, Afb. 27). Prometheus is een 

figuur uit de Griekse mythologie, een titaan, die rebelleerde tegen de oppergod Zeus door het 

vuur te stelen van de goden om het aan de mensen te geven. Zo gaf hij de mensen techniek en 

doorbrak hij de machteloosheid van de mens tegenover de oppermachtige goden. Wanneer Zeus 

te horen krijgt van Prometheus’ hybris laat hij Prometheus voor eeuwig vastketenen aan de 

bergketen Kaukasus. Dagelijks wordt zijn lever, die telkens terug groeit, door een adelaar 

opgegeten.86  

Zowel in de schilderkunst als in de beeldhouwkunst wordt de titaan ontelbare keren 

voorgesteld, nu eens met de vuurkorf in zijn hand, dan weer vastgeketend aan de rots. Van 

                                                
86 Laurens Ham, Door Prometheus Geboeid: de Autonomie en Autoriteit van de Moderne Nederlandse 
Auteur (Hilversum: Literatoren, 2015), 12. 

Afb 26. Charles ’t Felt, David Triomphant de 
Louis Van Biesbroeck, 1865, Universiteits-
bibliotheek Gent, BIB.G.019819  
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Biesbroeck kiest ook hier voor deze laatste voorstellingswijze. We zien een volledig naakte 

Prometheus die aan zijn handen en voeten geboeid is aan de rots, de adelaar is geland op zijn 

zij en pikt in zijn lever. Hij kijkt vol onrust naar de adelaar en zijn spieren zijn volledig 

opgespannen, waardoor het beeld getuigt van een fikse dosis kracht en heroïek. Met dit beeld 

lijkt Van Biesbroeck zich in te schrijven in de traditie van het beeldenhouwen naar Grieks 

model, en meer bepaald de stijl van de laat-hellenistische periode die gekenmerkt wordt door 

naturalisme en de aandacht voor drama en pathos. Eenzelfde uitwerking van de spieren is 

bijvoorbeeld terug te vinden in de beroemde Laocoongroep uit de eerste eeuw voor Christus.87 

De mythe van Prometheus is een dankbaar onderwerp voor vele kunstenaars. De titaan staat 

symbool voor de spanning tussen vrijheid en onvrijheid, wat geïnterpreteerd kan worden als het 

lot van de kunstenaar bij uitstek. Prometheus provoceerde Zeus die hem voor eeuwig aan de 

rots ketende. In deze radicale onvrijheid behield Prometheus echter zijn innerlijke vrijheid, door 

op het Lot te vertrouwen. In de Romantiek raakte men dan ook mateloos gefascineerd door deze 

paradoxale figuur. Men zag in Prometheus het prototype van een individueel scheppend 

kunstenaar, die met zijn kunst kon rebelleren tegen de gevestigde orde.88 Ook de kunstenaar 

schippert immers voortdurend tussen zijn eigen artistieke creativiteit en die van de 

opdrachtgever, de periode, etc.  

In de variant van de mythe boetseerde Prometheus de mens uit klei waarna hij hen het vuur gaf 

dat hij van de goden stal. Zo gaf hij de mensen de techniek van het metaalbewerken zodat deze 

een technische beschaving zou kunnen stichten en zo niet langer gebonden was aan de 

belemmeringen van de natuur.89 Prometheus kan derhalve gezien worden als de eerste 

beeldende kunstenaar, maar ook als de ‘patroonheilige’ van de sculptuur en de 

metaalbewerking, aangezien het vuur een cruciale rol speelt in deze kunsten. Het vuur van 

Prometheus zou symbool kunnen staan voor de creativiteit en artistieke inspiratie van een 

kunstenaar,90 maar het kan echter ook geïnterpreteerd worden als de kunsten zelf. Prometheus 

hielp de mensen uit hun zwak en noodlottig bestaan, net zoals kunst een verlichting in harde 

tijden kan bieden. Net zoals vuur heeft kunst het potentieel om mensen samen te brengen en te 

verbinden, een cultureel symbool te worden, bijna een oermotief. 

                                                
87 William R. Biers, The Archaeology of Greece (Londen: Cornell University Press, 1996), 313.  
88 Laurens Ham, Door Prometheus Geboeid: de Autonomie en Autoriteit van de Moderne Nederlandse 
Auteur (Hilversum: Literatoren, 2015), 11-12. 
89 Carol Dougherty, Prometheus (Londen: Routledge (Taylor & Francis group), 2006), 5. 
90 Dougherty, Prometheus, 19.  
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Afb 27. Louis-Pierre Van Biesbroeck, De Getekende Prometheus, 1887-1889. T 291, 
Stadsarchief Gent. 
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Excelsior betekent ‘hoger’ in het latijn. Dit is meteen ook de benaming van het derde heroïsche 

naakt (Cat. 43, Afb. 28) in Van Biesbroecks oeuvre. Een naakte mannelijk figuur met een 

lendendoek en een stok in zijn rechterhand steunt met zijn rechterbeen op een rotsachtige steen. 

Hij kijkt omhoog en houdt zijn handen in de lucht – opvallend is de gelijkenis met de vroegere 

Triomferende David. Het lijkt alsof hij zich met alle macht uitstrekt om alsmaar hoger te 

klimmen, alsof de hemel binnen handbereik is. Net zoals bij De Geketende Prometheus is er 

ook hier sprake van een geïdealiseerd lichaam, maar dan eerder in de traditie van de klassiek 

Griekse beeldhouwkunst. Terwijl Prometheus gekarakteriseerd wordt door één en al 

opgepompte spierspanning getuigt Excelsior van een eerder slanke, geïdealiseerde anatomie.  

 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb 28. Louis Van Biesbroeck, Excelsior, 1897.  Huidige 
standplaats: Ijkmeesterstraat, Gent. 
www.gentdoordejarenheen.be/index.php?module=Nieuws&func=
display&sid=119 
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Merkwaardig is de gelijkenis tussen Excelsior en het gelijknamige gedicht (zie bijlage IX) van 

de Amerikaanse poëet Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882). ‘Excelsior’ gaat over een 

jongeman die met een vlag met daarop het woord Excelsior de Alpen intrekt. Hij passeert hierbij 

een dorp waarvan de bewoners hem waarschuwen voor de gevaren, maar de jongeman wijkt 

niet af van zijn plan. Vastberaden zet hij zijn tocht verder, tot zijn avontuur uiteindelijk verkeerd 

afloopt en hij verongelukt. Longfellow gaf zelf aan dat hij het leven van a man of genius wilde 

illustreren, iemand die al zijn angsten en verleidingen kon weerstaan ten voordele van het 

volbrengen van zijn ultieme doel.91  

Net zoals het gedicht is Van Biesbroecks Excelsior voor verschillende interpretaties vatbaar. 

Een eerste invulling is van toepassing op de mens, die zich bewust is van haar eindigheid maar 

tegelijk steeds hunkert naar ‘hoger’ en ‘beter’. Het universum is onverschillig tegenover de 

mens, net daarom zoeken we naar een manier om betekenis te geven aan het leven. In de 

zelfontplooiing kan de mens een antwoord vinden, waardoor een levensdrift ontstaat die alle 

ellende overstijgt. Excelsior kan bijgevolg symbool staan voor dit ongebreideld vertrouwen in 

het leven, ondanks de vele tegenslagen die de mens op zijn pad tegenkomt. Een tweede 

interpretatie heeft betrekking op het algemene vooruitgangsoptimisme dat eigen was aan de 

negentiende eeuw in Europa. Onder invloed van de industrialisering werden groei, 

vernieuwing, ontwikkeling en expansie als idealen beschouwd, maar al snel zal blijken dat deze 

utopische concepten zeer snel zullen losbarsten. De mensonwaardige omstandigheden van de 

arbeiders en de woelige revoluties in het midden van de eeuw tonen de keerzijde van de 

medaille, net zoals Excelsior de keerzijde van zijn blinde geloof aan den lijve ondervindt.92 

Excelsior kan bijgevolg evengoed als maatschappijkritisch worden geïnterpreteerd, aangezien 

de tweedeling vooruitgang-ondergang inherent aanwezig lijkt te zijn aan het steeds hoger en 

verder te willen reiken.  

 
 
 
 

                                                
91 “Excelsior” in Delphi Complete Works of Henry Wadsworth Longfellow (Hastings: Delphi Classics, 
2012), laatst geraadpleegd op 27 juli 2017, 
https://books.google.be/books?id=Z2EbAgAAQBAJ&pg=PT7&dq=the+complete+works+of+longfell
ow+delphi+classics&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiNrb_djLTVAhUBKlAKHVKiD54Q6AEIKTAA#
v=onepage&q&f=false 
92 Gita Deneckere, 1900: België op het Breukvlak van Twee Eeuwen (Tielt: Lannoo, 2006), 7, 21. 
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3.2.4. De liefelijke kinderen 

Met de liefelijke kinderen zijn we toegekomen bij de laatste iconografische categorie in deze 

bespreking van Van Biesbroecks oeuvre. Hiermee wordt gedoeld op Van Biesbroecks eigen 

kinderen, die hij meermaals in zijn carrière via de sculptuur heeft weergegeven. Dit hoeft geen 

verrassing te zijn aangezien er vaak sprake was van een directe relatie tussen kunstenaar en 

model.93  

Van Biesbroeck had vijf kinderen: George Jacob Van Biesbroeck (1872-1879), Marguerite Van 

Biesbroeck (1875-1966), Albert Van Biesbroeck (1877-1893), George Achille Van Biesbroeck 

en Julia Van Biesbroeck (1884-1908). Hoewel hij ze waarschijnlijk allemaal vereeuwigde zijn 

maar 4 bustes gekend: de buste van Marguerite (Cat. 16, Afb. 30), de buste van Julia (Cat. 34, 

Afb. 31), de buste van George-Achille (Cat. 55, Afb. 33) en de buste van George-Jacob (Cat. 

17, Afb. 29). Ook de marmeren sculptuur Kinderlijke Voorkeur (Cat. 7, Afb. 32) beeldt George 

Jacob uit, Van Biesbroecks oudste zoon die helaas op 7-jarige leeftijd overleed.94 

Marguerite, Julia en George Jacob, allen afgebeeld op jonge leeftijd, worden in een 

ongedwongen en ontspannen houding weergegeven. Meteen valt de levensechtheid op, de 

warmte ook die van de beelden kan worden afgelezen. De zachte en glimmende blik geeft de 

bustes een intiem karakter, een vertrouwelijkheid die niemand anders dan hun eigen vader lijkt 

te kunnen hebben verwezenlijkt. Deze blik spreekt van de bijzondere band die bestaat tussen 

vader en kind.  

 

 

 

 
    
 
                      
 
 
 
 
 
 
                                                
93 Jean Buyck, Marc Lambrechts, et al., Het kind in onze Kunst van 1800 tot Heden (Brussel: ALSK, 
1983), 13. 
94 Artikel uit Amerikaanse krant i.v.m. schenking Kinderlijke Voorkeur aan ‘Tuscon Medical Center’ 
in de VS. Verkregen via postpakket van Yvonne Fullerton op 11 april 2016. 

Afb 29. Louis Van Biesbroeck, Buste van George-Jacob. Foto 
verkregen via postpakket van Yvonne Fullerton op 11 april 2016.  



DEEL I  Van Biesbroeck creëert 

 
 

45 

 

 
Hoewel de kinderen zich rond dezelfde leeftijd lijken te bevinden, heeft van Biesbroeck ze op 

een gedifferentieerde manier weergegeven. Julia vertoont een zachtheid, zelfs een beetje een 

fragiliteit, terwijl George Jacob dan weer lachend en spelend wordt voorgesteld. De buste van 

Marguerite presenteert op haar beurt een opgewektheid. Ook het haar is telkens anders 

vormgegeven. De buste van George Van Biesbroeck, die volgens de nabestaanden George op 

18-jarige leeftijd voorstelt, is dan weer van een ander karakter. Hier is in plaats van een 

sentimentaliteit een seriositeit te bemerken. Van Biesbroeck beeldt zijn zoon op een waardige 

en respectvolle manier af, als een jongadolescent waarvan de volwassenheid ontluikt.  

In 1994 poneerde André Despretz 95de vaststelling dat de gelijkenis met het hoofd van Excelsior 

frappant is. Hoewel George Achille op het moment van de totstandkoming slechts 12 jaar oud 

was zou het best kunnen dat Van Biesbroeck beroep deed op zijn kinderen om model te staan 

voor zijn vele beeldhouwwerken. In 1892 was zijn andere zoon Albert Van Biesbroeck 

bijvoorbeeld 15 jaar oud. Misschien werd zijn gezicht wel gebruikt ter inspiratie.     

                                                
95 André Despretz, “De lange weg van Lodewijk van Biesbroecks ‘Excelsior’”, 268.   

Afb 30. Louis Van Biesbroeck, Buste van 
Marguerite, ca. 1878. Foto verkregen via 
postpakket van Yvonne Fullerton op 11 april 
2016. 

Afb 31. Louis Van Biesbroeck, Buste van 
Julia. Foto verkregen via postpakket van 
Yvonne Fullerton op 11 april 2016. 
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Afb 32. Louis Van Biesbroeck, Kinderlijke Voorkeur, ca. 1874. Foto verkregen via 
mail van Yvonne Fullerton op 25 maart 2016. 

Afb 33. Louis Van Biesbroeck, Buste van George 
Achille, ca. 1898. Foto verkregen via postpakket van 
Yvonne Fullerton op 11 april 2016.  
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In het vorige deel is het oeuvre van Louis-Pierre Van Biesbroeck aan bod gekomen. In dit 

tweede deel nemen we de volgende stap, en wordt ingegaan op de presentatie, circulatie en 

receptie van Van Biesbroecks sculptuur. Hoe gaf Van Biesbroeck zichtbaarheid aan zijn oeuvre, 

en hoe werd zijn sculptuur onthaald door het publiek? 

Ten eerste nam Van Biesbroeck frequent deel aan de driejaarlijkse salons, die de belangrijkste 

plek vormden voor een kunstenaar om zijn/haar werk aan het publiek te tonen. Vervolgens 

kwamen ook enkele van zijn beeldhouwwerken in de publieke ruimte te staan, waarbij deze 

openbare ruimte gold als een permanente expositieplek. Maar er waren ook alternatieven om 

eigen werk te exposeren. Veel kunstenaars hielden bijvoorbeeld regelmatig zogenaamde ‘open 

ateliers’. Zo nodigde Van Biesbroeck, wanneer een beeld was afgewerkt, kennissen en vrienden 

persoonlijk uit om het beeld te komen bekijken in zijn atelier (zie bijlage X).96  

Verder stelde Van Biesbroek ook enkele keren tentoon in het Kunstgenootschap en de Cercle 

Artistique et Littéraire de Gand (die het Kunstgenootschap in 1879 opvolgde). Van Biesbroeck 

was bestuurslid van 1875 tot 1910, maar ondanks zijn vele jaren lidmaatschap heeft hij zelf 

maar zeven keer in de vereniging geëxposeerd: een eerste keer op de kersttentoonstelling van 

het Kunstgenootschap in 1877, en verder op de kersttentoonstelling van de Cercle Artistique in 

1880, 1892 en 1895, en op groepstentoonstellingen van 1882 (2) en 1896 (zie bijlage XI). Deze 

laatste tentoonstelling kan eigenlijk eerder beschouwd worden als een semi-individuele97 

tentoonstelling, bestaande uit kunstwerken van de schilders Louis Tytgadt (1841-1918), Désiré 

de Keghel (1839-1901), Alfons Cogen (1842-1921) en hijzelf als enige beeldhouwer. Hij stelt 

er elf  kunstwerken tentoon, waaronder zeven bustes.98 

Een geïllustreerd artikelte uit Le Petit Bleu van 7 november 1896 (Afb. 34)99 sprak met lovende 

woorden over Van Biesbroecks inzendingen:  

 

                                                
96 Louis Van Biesbroeck, Uitnodigingskaartje gericht aan August Wagener. BIB.VLBL.FI.B.057.04, 
Universiteitsbibliotheek Gent. 
97 Semi’ aangezien het een viermans-tentoonstelling betrof met focus op de individuele oeuvres van de 
kunstenaars in kwestie. 
98 Cercle Artistique et Littéraire de Gand, Exposition de L. Tytgadt, D. De Keghel, A. Cogen, L. Van 
Biesbroeck, Catalogue. (Gent: s.n., 1896), 4. 
99 Biesbroeck, Louis Van. S.l.: s.n., n.d, BIB.VLBL.FI.B.057.04, Universiteitsbibliotheek Gent. 
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Naast de kersttentoonstellingen was de jaarlijkse tombola ook één van de belangrijkste 

activiteiten van het kunstgenootschap. De leden konden een kunstwerk aan de vereniging 

schenken/verkopen, welke door de andere leden of externe kunstliefhebbers kon worden 

getrokken via loting. Een lotje kostte gemiddeld 20 frank, de opbrengst van de tombola ging 

naar liefdadigheid.100 Van Biesbroecks werk was regelmatig vertegenwoordigd op de tombolas. 

Op de tombola van 31 december 1876 werd bijvoorbeeld een plaasteren portretmedaillon van 

Van Biesbroeck verloot. Fernand Scribe was de gelukkige met het juiste lot.101 Een jaar later 

werd een onbekend beeldhouwwerk door een een zekere mr. Braet getrokken.102 In 1877 werd 

                                                
100 Fran Bombeke, “"Le Cercle Artistique et Littéraire de Gand". Een Studie naar de Werking en het 
Beleid van de "Section des Arts Plastiques" (1879-1820)” (Master Thesis, Universiteit Gent, 2014), 
66-68. 
101 “Faits Divers,” Le Bien public 16, 3 januari 1868.  
102 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890. Tombola van 1876, uitslag der trekking van zaterdag 13 
januari 1877, 83. BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent. 

Afb 34. Recensie tentoonstelling Cercle Artistique et Littéraire de Gand.  
Le Petit Bleu, 7 november 1896. BIB.VLBL.FI.B.057.04, Universiteitsbibliotheek Gent. 
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Van Biesbroecks terracotta Amor (Cat. 22, Afb. 35) getrokken door de Gentse kunstschilder 

Gustave Den Duyts (1850-1897), die ook lid was van het Kunstgenootschap.103 Amor werd 

bovendien voorzien als premie voor de leden. Op de zitting van 25 januari 1878 vroeg Louis 

Van Biesbroeck inlichtingen bij de mouleerder in verband met de vermenigvuldiging van het 

beeld.104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de aanloop van de tombolatrekking werden de kunstwerken ook vaak tentoongesteld in het 

stadhuis.105 Ook werden catalogi (zie bijlage XII) opgemaakt die verspreid werden onder de 

liefhebbers.106  De tombola’s betekenden voor de kunstenaarsleden bijgevolg een belangrijke 

vorm van publiciteit en een alternatieve afzetmarkt naast de driejaarlijkse salons. 

                                                
103 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890. Uitslag van de trekking der tombola, 31 december 1877, 
134. BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent. 
104 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890. Algemeene maandelijksche zitting, 25 januari 1878, 157. 
BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent. 
105 “Fait Divers,” Le Bien Public, 4 januari 1876.  
106 Louis Van Biesbroeck, kaartje gericht aan E. Van der Haeghen i.v.m. de catalogus van de Tombola, 
23 december 1877. BIB.VLBL.HFII.K.006.02, Universiteitsbibliotheek Gent.  

Afb 35. Louis Van Biesbroeck, Amor, ca. 1896. 
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4. De salons 

De driejaarlijkse salons in Gent, Brussel en Antwerpen waren voor veel Belgische kunstenaars 

de enige of voornaamste mogelijkheid om hun werk aan de wereld te tonen. Kunstenaars 

werden er ontdekt door het publiek en opgepikt door critici en potentiële kopers en 

opdrachtgevers. De pers volgde de salons bovendien op de voet en de eventuele erkenning via 

medailles en prijzen vormden een extra stimulans.107  

Vanaf 1865 tot 1902 sloeg Louis-Pierre Van Biesbroeck geen enkel Gents salon over. Zijn 

deelname aan de Brusselse en vooral de Antwerpse salons was echter beperkter. In vergelijking 

met Gent en Brussel speelde de sculptuur op de Antwerpse salon een secundaire rol. De nadruk 

lag er hoofdzakelijk op de schilderkunst, wat daar een verklaring van zou kunnen zijn.108 

De algemene organisatie van de Gentse salon werd verzorgd door de ‘Société pour 

l’Encouragement des Beaux-Arts dans la Ville de Gand’ die in 1835 werd opgericht en de steun 

kreeg van de stad en de academie. Het bestuur van deze vereniging bestond uit een 

directiecommissie en werkende leden die bijna allemaal actief waren in en rond het Gentse 

kunstenbeleid.109 Onder de leden van de S.E.B.A. zaten ook enkele kunstenaars, waaronder Van 

Biesbroeck.110 Hij maakte deel uit van die kring van mensen die zich op verscheidene vlakken 

in het Gentse kunstenbeleid manifesteerden, en had bijgevolg interne contacten met enkele 

bestuursleden van de salons. 

De kunstcriticus Ricordami stelt in zijn studie van het salon van 1886 dat Ceux qui se risquent 

à la sculpture sont rares et tout le monde croit pouvoir peindre.111 Niet in het geval van Van 

Biesbroeck alleszins, want hij was een passioneel beeldhouwer en heeft zich zijn hele carrière 

lang toegelegd op de beeldhouwkunst. Dit was echter een kunstvorm die bijna altijd (onterecht) 

lager gewaardeerd werd dan de schilderkunst. De pers had meer aandacht voor de schilderkunst 

dan de beeldhouwkunst, die maar enkele regeltjes tekst in hun besprekingen kreeg. Op de salons 

                                                
107 Frouke Van Dijke, ‘Het Marmeren Fossiel. Sculptuur in de Salon’, in Doede Hardeman, Van Rodin 
tot Bourgeois, (S.l.: Hannibal, 2016), 51. 
108 Jacques Van Lennep, De 19de-eeuwse Belgische Beeldhouwkunst, 94. 
109 An-Sofie Van Loocke. “La Société Royale Pour l’Encouragement des Beaux-Arts Dans la Ville de 
Gand en de Gentse Salons (1853-1913). De Salons van Gent in de Periode 1853-1913: Ontstaan en 
Evolutie, Werking, Organisatie en Kunst” (Master Thesis, Universiteit Gent, 2015), 18, 21. 
110 Société Royale pour l'Encouragement des Beaux-Arts à Gand. Xxxve Exposition, Centenaire 1792-
1892. Catalogue Illustré (Gent: Vander Haeghen, 1892), 2. 
111 Ricordami, Salon de Gand 1886: Étude et Critique (Brussel: Lefevre, 1886), 1, 62. 
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zelf liet de presentatie van de sculptuur dikwijls te wensen over. Kunstcritici alluderen dan ook 

op deze kwestie. E.L. Coppieters nam in zijn bespreking van de salon van 1883 onder andere 

aanstoot aan de plaatsing van de beeldhouwwerken. Hier en daar stonden de beelden verspreid 

tussen de bloemen en de planten, om dan nog vaak te dienen als decoratie voor de zalen. 

Volgens hem was de oplossing simpel: de beelden groeperen in een speciale ruimte zoals dat 

reeds gebeurde in de salons van Parijs.112  

 

4.1. Intrede op de salons 

In 1865 vertoonde de 26-jarige Louis-Pierre van Biesbroeck zich voor het eerst op het toneel 

van de salons in Gent, die toen nog doorgingen in het ‘Paleis van de Universiteit’, vandaag 

gekend als de Aula van de Universiteit Gent. Hij stelde er zijn statuette Triomferende David 

(Cat. 1) tentoon,113 die al meteen werd opgepikt door de pers. Ter ere van deze salon maakte de 

Gentse drukker Charles ’t Felt een geïllustreerde catalogus waarin ook een plaatje (Afb. 26) 

van Van Biesbroecks statuette in te vinden is. Het onderschrift “O dieu d’Israël! Envoyez moi 

4 anges pour porter le sabre et 2 pour la tête de notre ennemi” en de karikaturale uitwerking 

van de figuur doet vermoeden dat dit plaatje met een tikkeltje 19de-eeuwse humor moet worden 

opgevat.114  

In 1868, wanneer het Gentse salon voor de eerste keer in het Casino plaatsvond, en 1871 nam 

Van Biesbroeck nogmaals deel aan het salon van Gent.115 Het is echter wachten tot 1872 

vooraleer Van Biesbroeck zijn kunstwerken elders exposeerde. In 1872 stelde hij in Brussel 

zijn plaasteren standbeeld Napolitaanse Bloemendrager (Cat. 4) tentoon116, een beeld dat ook 

werd opgemerkt door de pers. Op 9 oktober 1872 verscheen in L’Indépendance Belge:  

Le jeune bouquetier napolitain de M. Van Biesbroeck n’a pas la mérité de l’originalité. 

On a bien souvent représenté un jeune garçon dans l’attitude de la course et tenant un 

objet quelconque dans sa main droite levée. Ici l’objet est un bouquet que le petit 

                                                
112 E.L. Coppieters, Critique du Salon triennale de Gand, 1883 (Gent: Volksdrukkerij, 1883), 83. 
113 XXVIe Exposition Triennale de Gand, Salon de 1865. Notice sur les Tableaux et Objets d’Art Exposés 
au Palais de l’Université (Gent: Vanderhaeghen, 1865), 63. 
114 Charles 't Felt, Catalogue Illustrée Du Salon De 1865 (Gent: Van Melle, 1865), Nr.556. 
115 XXVIIe Exposition Triennale de Gand, Salon de 1868. Notice sur les Tableaux et Objets d’Art 
Exposés au Casino (Gent: Vanderhaeghen, 1868), 84. 
XXVIIIe Exposition Triennale de Gand, Salon de 1871. Notice sur les Tableaux et Objets d’Art Exposés 
au Casino (Gent: Vanderhaeghen, 1871), 112. 
116 Exposition Générale des Beaux-Arts, Salon de 1872, Catalogue Explicatif (Brussel: imprimerie 
d’Adolphe Mertens, 1872), 131. 
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marchand présente, on le suppose, en souriant, à quelque pratique qui passe en équipage. 

La figure pourrait être plus étudiée ; mais elle est assez réussie comme ensemble de 

mouvement et comme expression.117 

Volgens de journalist getuigde het werk dus niet van originaliteit aangezien een Napolitaanse 

jongeman reeds vele malen in de sculptuur was gerepresenteerd. Zoals in het vorige hoofdstuk 

werd aangegeven sprong Van Biesbroeck inderdaad mee op de kar van het populaire 

Napolitaanse thema. Toch onderscheidde Van Biesbroeck zich door de beweging en expressie 

waarvan het beeldje spreekt, waardoor het over het algemeen toch een geslaagde indruk gaf. 

Hyacinthe de Bruyn spreekt eveneens over ‘de brillantes qualités’118. Hij was een priester en 

tevens kunsthistoricus en publicist, die net als Van Biesbroeck lid was van de Koninklijke 

Commissie voor Monumenten.119 Het kunstwerk werd uiteindelijk aangekocht voor 1200 

Frank120 door een zekere Mr. Armoux die woonachtig was in Beaune (Cote d’or, FR). De 

bronzen versie kon aangekocht worden voor 3000 frank.121 

Twee jaar later, in 1874 in Gent, stelde Louis-Pierre Van Biesbroeck maar liefst zeven 

kunstwerken tentoon: een bronzen versie van Jonge Napolitaanse Visser, de marmeren 

Kinderlijke Voorkeur (Cat. 7), de plaasteren Mignon (Cat. 8), de terracotta buste van M. J. J. V. 

B. (Cat. 9), de terracotta Lachend Kind (Cat. 10),  een plaasteren versie van Dood van de Heilige 

Jozef (Cat. 11) en Monumentale Heraldische Leeuw (Cat. 13). Van alle exposanten stelde Van 

Biesbroeck het meeste kunstwerken tentoon. Enkel de landschapschilders Victor Papeleu 

(1810-1881) en Georg Gillis Haanen (1807-1879) kwamen in de buurt, met zes tentoongestelde 

kunstwerken.122 Het lijkt alsof Van Biesbroeck alle sculptuur die hij tot dan toe had gecreërd 

tegelijkertijd wilde tentoonstellen, alsof het na een kleine tien jaar tijd was voor een tussentijdse 

retrospectieve. In de pers werd er alleszins met lovende woorden over Van Biesbroeck 

gesproken: M. Van Biesbroeck a un contingent important… Il n’est pas seulement praticien 

                                                
117  “Exposition des Beaux-Arts,” l’Indépendance Belge, 9 oktober 1872. 
118 Hyacinthe de Bruyn, Exposition Triennale des Beaux-Arts de Bruxelles, 1872, Compte Rendu du 
Salon. Etude sur l’Art Belge Contemporain (Brussel: C. Muquardt, 1872), 124. 
119 “Hyacinthe De Bruyn”, laatst geraadpleegd op 14 april 2014, 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Coucke. 
120 Exposition Générale des Beaux-Arts, Salon de 1872, Numéros et Prix (Brussel: imprimerie 
d’Adolphe Merten,1872), 6. 
121 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Joseph Casier, schatbewaarder van het MSK Gent, 5 februari 1910. 
1910-A, Wetenschappelijk Dossier, Museum voor Schone Kunsten Gent.  
122 XXIXe Exposition Triennale de Gand. Salon de 1874. Notice sur les Tableaux et Objets d'Art Exposés 
au Casino (Gent: Vanderhaeghen, 1874), 95, 123. 
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habile, il est homme d’étude et penseur, ce qui ne gâte rien dans un art tel que la sculpture.123 

Deze commentaar doet vermoeden dat Van Biesbroeck midden jaren 1870 aanzien kreeg op de 

salons en niet alleen beschouwd werd als een bekwame vakman, maar ook als een 

onafhankelijke kunstenaar die via kennis en studie zijn sculptuur concipieerde.  

Het daaropvolgende jaar maakt Van Biesbroeck in Brussel indruk met Mignon (Cat. 8) :  

Het standbeeld Mignon van den Gentschen beeldhouwer Van Biesbroeck, trok zoozeer 

door zijne verdiensten de aandacht der commissie tot zich, gelast met den aankoop der 

kunstvoorwerpen voor de Tombola, dat men met den artist in onderhandeling trad om 

hem zijn werk af te koopen. Brusselsche dagbladen hebben reeds aangekondigd, dat het 

voor de Tombola aangekocht was; volgens onze eigene inlichtingen heeft de 

onderhandeling dien gunstigen uitslag niet gehad. Het schijnt dat de Brusselsche 

Commissie zich jegens de Gentsche Artisten niet zeer milddadig toont.124  

Uiteindelijk zag de saloncommissie dus omwille van een onbekende reden af van de aankoop 

van het beeld voor de tombola.  

Het daaropvolgende Gentse salon van 1877 was een hoogtepunt in Van Biesbroecks carrière. 

Naast enkele kleinere werkjes stelde Louis-Pierre zijn Thusnelda (Cat. 18)125 tentoon. In de 

saloncatalogus werd een fragmentje tekst van Tacitus bijgevoegd ter contextualisering van de 

figuur: La fille de Ségeste, plus animée de l’esprit de son époux que de celui de son père, 

s’avançait trop fière pour s’abaisser aux larmes ou aux prières, les mains serrées contre la 

poitrine et les yeux fixés sur le sein où elle portrait fils d’Arminius (Tacite, Annales, I, 57.). 

Van Biesbroecks Muziekles (Cat. 19) en Thusnelda werden in zaal S tentoongesteld, de zaal 

waar voornamelijk sculptuur, architectuur en aquarelkunst tentoongesteld werd. Zoals op het 

grondplan (zie bijlage) te zien is was dit de eerste ruimte die de bezoekers doorliepen.    

La grande figure de Thusnelda126 werd eveneens opgepikt in de pers: als werk vol ernstige 

hoedanigheden trekt de algemeene aandacht, de statige Thusnelda van den heer Lodewijk Van 

                                                
123 “l’Exposition Triennale de Gand,” Journal de Gand, 1 oktober 1874, paginanummer ongekend.  
124 “De Gentsche Kunstenaars te Brussel,” De Eendracht, 31 oktober 1875, 37.  
125 Willem Rogghé, De Salon van Gent in 1877 (Gent: Hoste, 1877), 45;  de ‘kleine werkjes’ volgens 
de woorden van Willem Rogghé zijn De Muziekles en Buste van een Kind (zie XXXe Exposition 
Triennale de Gand. Salon de 1877. Notice sur les Tableaux et Objets d’Art Exposés au Casino (Gent: 
Vanderhaeghen, 1877). 
126 “Salon de Gand,” Journal de Bruxelles, 16 oktober 1877.  
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Biesbroeck, aldus de Gentse boekdrukker Willem Rogghé (1824-1896).127 Ook in het 

Fondsenblad van 5 september 1877 werd er melding gemaakt van Thusnelda:  

De heer van Biesbroeck heeft een monsterstandbeeld vervaardigd: eene Germaansche 

prinses, die, geketend, aan den optocht van Germanicus deelneemt. Het is breed van 

bewerking, hoofd en armen zijn vleeschig, bijzonderlijk de linkerkant is grootsch van 

lijnen. Men heeft het eene schone plaats gegeven, van waar het eenen goeden indruk 

maakt.128 

Thusnelda maakte inderdaad een goede indruk, een dermate goede indruk dat koning Leopold 

II het beeld aankocht129 en het een plaats gaf in de bibliotheek van het Koninklijk Paleis in 

Brussel (zie bijlage XIV).130 Sinds de oprichting was het gebruikelijk dat de koninklijke familie 

de driejaarlijkse salons bezocht. De koning was tenslotte een belangrijke kunstmecenas, wat 

zich liet voelen in de verkoop van de kunstwerken.131  

 
4.2. 1880, het jaar van de onderscheidingen 

Het jaar 1880 was een hoogtepunt voor Van Biesbroeck. Naar goede gewoonte nam hij deel 

aan het salon in Gent. Volgens een artikeltje in de Gazette van Gent overtrof dat salon alle 

voorgaande salons. De reporter schreef deze verdienste toe aan de Minister van Schone Kunsten 

van Frankrijk, omdat hij ervoor heeft gezorgd dat zowel jonge Franse artiesten als oudere, 

‘merkwaardige’ Franse schilderijen naar Gent kwamen. Daaraan gekoppeld bestond er onder 

de Belgische kunstenaars blijkbaar een gezonde competitie om aan het publiek te tonen wat ze 

waard waren, hoe zij er naar hunkerden om den lof der kunstvereerders te verdienen en te 

mogen plaats nemen in de rei der bevoorrechten, wier namen door de bazuin der faam worden 

opgevangen en als meesters in de kunst aan de wereld worden verkondigd.132 De tentoonstelling 

werd bovendien door ontzettend veel mensen bezocht, op een bepaalde maandag werden maar 

                                                
127 Willem Rogghé, De Salon van Gent in 1877 (Gent: Hoste, 1877), 45. 
128 “Salon Van Gent,” Fondsenblad, 5 september 1877, 1.  
129 “Oeuvres d’art acquises par Le Roi à l’exposition de Gand, 1877”, nota uit het archief Balat-Fologna, 
nr. 53. Documenten verkregen via mail van Baudouin D’hoore, archivaris bij de Dienst Archieven van 
het Koninklijk Paleis, 19 september 2016. 
130 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Joseph Casier, schatbewaarder van het MSK Gent, 05/02/1910. 
1910-A, Wetenschappelijk Dossier, Museum voor Schone Kunsten Gent. De huidige bewaarplaats van 
Thusnelda is onbekend.  
131 H. Rolin, Société Royale pour l'Encouragement des Beaux-Arts dans la Ville de Gand. Rapport fait 
à l'Assemblée Générale, au Nom de la Commission Directrice, le 29 octobre 1858. BIB.187K028/22, 
Universiteitsbibliotheek Gent.  
132 “De Gentsche Tentoonstelling van Schoone Kunsten,” Gazette Van Gent, 31 oktober 1880, 2. 
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liefst 3714 toegangskaarten verkocht.133 Het lijkt erop dat het salon van 1880 werkelijk een 

succesvolle editie was.  

Louis-Pierre stelde er zijn plaasteren Geketende Prometheus (Cat. 24) en de marmeren buste 

van M. Bureau (Cat. 26), directeur van de Nijverheidsschool, tentoon.134 Vooral zijn Geketende 

Prometheus trok de aandacht. De reporter van La Fédération Artistique was van mening dat 

het energieke beeld echter beter tot zijn recht zou komen in de open lucht dan in het salon. Hij 

schreef het volgende: 

Immense machine que son Prométhée enchainé. Cela vous a des visées à la fois réalistes 

et monumentales. L’exécution, pour vouloir être trop énergique, entraîne une certaine 

lourdeur. Par exemple les extrémités de la figure deviennent presque bestiales. Mais ce 

sont de ces choses qu’il faut voir en plein air et non dans un Salon des Beaux-Arts, 

quelque vaste qu’il soit. M. Van Biesbroeck a du talent et de l’ambition. Espérons que 

maintenant qu’il a remporté sa médaille, il reviendra à un art plus fin et plus en rapport 

avec les conditions décoratives de notre époque. – J’allais oublier un buste, en marbre, 

de M. Bureau, directeur de l’Ecole Industrielle de Gand. Très réussi.135 

Het succes van de Geboeide Prometheus had haar effect. Met deze inzending behaalde Louis-

Pierre Van Biesbroeck immers een gouden medaille (zie bijlage XV), samen met nog 15 andere 

kunstenaars (van de 980 exposanten!). Onder hen onder andere Jean Delvin, Isidoor Verheyden, 

David Oyens, Bastien Lepage, én niemand minder dan Auguste Rodin met zijn L'Age 

d'airain.136 De jury erkende in haar laureaten des qualités d’inspiration et de facture dignes 

d’encouragement.137 

De precieze samenstelling van de ‘jury des récompenses’ is vooralsnog onbekend. Wat wel 

vaststaat is dat deze jury o.a. was samengesteld uit de ‘jury de placement’, die op zijn beurt was 

                                                
133 “De Gentsche Tentoonstelling van Schoone Kunsten,” Gazette van Gent, 30 september 1880, 2. 
134 XXXIe Exposition Triennale de Gand. Salon de 1880. Notice sur les Tableaux et Objets d'Art 
Exposés au Casino (2e éd. Gent: Vanderhaeghen, 1880), 186. 
135 “Les Artistes Belges au Salon Gantois,” La Fédération Artistique 8, nr. 3 (1880): 22. 
136 “Binnenlandsche Nieuwstijdingen,” Gazette van Gent, 1 oktober 1880, 1; “Le Salon de Gand,” Le 
Bien Public, 30 september 1880, 2. 
Rodin stelde Het Bronzen Tijdperk tentoon, zijn eerste vrijstaand beeld waarmee hij heel wat 
verontwaardiging opwekte op het salon van 1877 in Parijs. Zijn beeld werd als té natuurgetrouw 
beschouwd en het ontbreken van een duidelijke pose zorgde voor een unheimlich effect bij de 
toeschouwers. Men was niet vertrouwd met de mogelijkheid tot meerduidige interpretatie.  
Zie Lut Pil, Beginnen Met Rodin. (Antwerpen: Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Middelheim, 
1989), 20. 
137 “Le Salon de Gand,” Journal de Gand, 28 oktober 1880, 2.  
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samengesteld uit leden van de directiecommissie: H. Rolin (voorzitter, 1804-188), A. Wagener 

(1829-1896, vicevoorzitter), F. Vander Haeghen (secretaris, 1830-1913), Ch. Boddaert 

(toegevoegd secretaris, 1842-1923), S. De Smet De Lange en Ch. De Buck (schatbewaarders), 

Th. Canneel (commissielid, 1817-1892), Ch. Pauli (commissielid, 1819-1880), P. Voituron 

(commissielid, 1824-1891), A. Neyt, (commissielid) Ad. Pauli (commissielid, 1820-1895) en 

J.F.J. Heremans (commissielid, 1825-1884).138 

Op zondag 15 mei 1881 werd er vanuit de Cercle Artistique et Littéraire de Gand een banket 

georganiseerd ter ere van Louis Van Biesbroeck, Gustave Den Duyts (1850-1897) en Jean 

Delvin (1853-1922), allen leden van de Cercle Artistique die een gouden medaille hadden 

gewonnen. Het banket ging door in Hotel de la Porte, de inschrijvingsprijs bedroeg 5 Frank. 58 

mensen namen deel aan het banket, ook waren vertegenwoordigers van de dagbladpers (La 

Flandre Liberale, Journal de Gand, Gazette Van Gent) aanwezig.139 

 
In hetzelfde jaar nam Van Biesbroeck deel aan de Exposition Historique de l’Art Belge in 

Brussel. Deze tentoonstelling kwam er naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van België en 

had plaats in het paleis van Schone kunsten in Brussel dat op 1 augustus 1880 (tevens ook de 

startdatum van de expositie) geïnaugureerd werd. De architect van dienst was Alphonse Balat 

(1818-1895), die onder andere ook de serres van Laken op zijn naam heeft staan. Van 

Biesbroeck exposeerde er 5 beeldhouwwerken die hij al eerder tentoonstelde: Napolitaanse 

Bloemendrager, Kinderlijke Voorkeur, Mignon, Marguerite en Thusnelda.140 Dit laatste 

kunstwerk bevond zich ondertussen in de collectie van Koning Leopold II. Van Biesbroeck 

wilde het beeld toch graag exposeren, en stuurde daarom op 23 mei 1880 een brief naar Jules 

Devaux, minister van het Koninklijk Paleis in Brussel (zie bijlage XVI). In de brief vraagt Van 

Biesbroeck toestemming aan de koning om het beeld te mogen exposeren op de historische 

expositie. In 1878 was Thusnelda immers al even tijdelijk verhuisd voor het salon in Brussel, 

dus hoopte Van Biesbroeck op de goede wil van de Majesteit, te meer omwille van de nationale 

                                                
138 XXXIe  Exposition Triennale de Gand. Salon de 1880. Notice sur les Tableaux et Objets d'Art Exposés 
au Casino (Gent: Vanderhaeghen, 1880), n.p. 
139 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890. Algemene vergadering van vrijdag 22 april 1881, 
BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent; Auguste Van Loo, CALG, Rapport sur les Travaux du 
Cercle depuis le 4 Mai 1879, Date de sa Fondation (Gent: s.n., 1905), 11. 
140 Exposition Historique de l'Art Belge 1830-1880: Catalogue (Brussel: Callewaert, 1880), 156 ; 
Dumas, Catalogue Illustré de l'Exposition Historique de l'Art Belge et du Musée Moderne de Bruxelles, 
d'Après les Dessins Originaux des Artistes (Brussel: Rozez, 1880), 25-28. 
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feestdag die dan uitgebreid gevierd zou worden.141 Mr. Jules Devaux stuurde aan op de 

intactheid van het beeld (zie bijlage XVII)142, waarop Van Biesbroeck op 1 juni 1880 de 

garantie gaf dat Thusnelda de tentoonstelling heelhuids zal overleven, en zo niet zou Van 

Biesbroeck zelf de kosten van de reparatie dekken (zie bijlage XVIII).143 Het transport van en 

naar het salon moest Van Biesbroeck regelen met E. Fologne, de architect van het Paleis.144 

Onderstaande illustratie (Afb. 36) van de grote hal uit de geïllustreerde catalogus van de 

‘historische expositie’ geeft ons een beeld van hoe de beeldhouwkunst werd tentoongesteld. 

Alhoewel de beelden helaas niet identificeerbaar zijn is het niet ondenkbaar dat Louis’ 

Thusnelda in deze hal werden geplaatst.145  

                                                
141 Louis Van Biesbroeck, Brief aan M. Devaux, minister van het Koninklijk Paleis in Brussel, 23 mei 
1880. AKP, Bevelen van de koning, nr. L16/9. Documenten verkregen via mail van Baudouin D’hoore, 
archivaris bij de Dienst Archieven van het Koninklijk Paleis, 19 september 2016. 
142 Jules Delvaux, Brief aan Louis Van  Biesbroeck, 29 mei 1880. AKP, Bevelen van de koning, nr. 
L16/9. Documenten verkregen via mail van Baudouin D’hoore, archivaris bij de Dienst Archieven van 
het Koninklijk Paleis, 19 september 2016. 
143 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Jules Devaux, minister van het Koninklijk Paleis in Brussel, 1 juni 
1880. AKP, Bevelen van de koning, nr. L16/9. Documenten verkregen via mail met Baudouin D’hoore, 
archivaris bij de Dienst Archieven van het Koninklijk Paleis, 19 september /2016. 
144 Jules Devaux, Brief aan Louis Van Biesbroeck, 2 juni 1880. AKP, Bevelen van de koning, nr. L16/9. 
Documenten verkregen via mail van Baudouin D’hoore, archivaris bij de Dienst Archieven van het 
Koninklijk Paleis, 19 september 2016. De geboorte- en sterftedatum van E. Fologne zijn onbekend. 
145 Ik maak deze veronderstelling op basis van de ‘explication du catalogue’, die informatie bood voor 
de bezoekers in verband met de volgorde van de kunstwerken en het verloop van de tentoonstelling. Zie: 
Dumas, Catalogue Illustré de l'Exposition Historique de l'Art Belge et du Musée Moderne de Bruxelles, 
d'après les Dessins Originaux des Artistes (Brussel: Rozez, 1880). 

Afb. 36 Interieurzicht van de Historische Expositie van België in 1880. Dumas, Catalogue Illustré 
de l'Exposition Historique de l'Art Belge et du Musée Moderne de Bruxelles, d'après les Dessins 
Originaux des Artistes (Brussel: Rozez. 1880). 
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“Als erkenning van zijn talent” is Louis-Pierre Van Biesbroeck, naar aanleiding van de 

exposition historique, bij Koninklijk Besluit van 4 mei 1881 benoemd tot Ridder in de 

Leopoldsorde. Onder andere de schilders Edouard Agneessens (1842-1885), Louis Tytgadt 

(1841-1918), Jan Van Beers (1852-1927), Jan Verhas (1834-1896) en beeldhouwer Thomas 

Vinçotte (1850-1925) vielen dezelfde eer te beurt.146 

 
4.3. Na de erkenning: het sluitstuk 

Na deze twee grandioze verwezenlijkingen in het jaar 1880 was het in 1881 weer tijd voor het 

Brusselse salon. Naast zijn plaasteren Geketende Prometheus (Cat. 24) en bronzen Buste van 

een Jongeman (Cat. 27) stelde Van Biesbroeck er ook de Buste van Alexandre Colin (Cat. 28) 

tentoon. Uit de saloncatalogus kunnen we afleiden dat Van Biesbroeck deze buste had 

uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Musea van Schilder- en Beeldhouwkunst, die het 

vandaag de dag nog steeds in haar bezit heeft.147  

In 1887 in Brussel148 en in 1888 in Antwerpen stelde Van Biesbroeck De Gelukkige Visser (Cat. 

33) tentoon, eerst in gips, daarna in brons. De bronzen versie was eigendom van de staat en 

bevond zich in het Provinciaal Gouvernementshotel in Antwerpen.149  

De plaasteren Gelukkige Visser bevond zich vanaf 1910 in het Museum voor Schone Kunsten 

in Gent. In een brief van 1909150 (zie bijlage XIX), gericht aan het schepencollege en de 

burgemeester, vraagt Louis-Pierre om enkele experten naar zijn atelier/huis te sturen om de 

beeldhouwwerken die er nog staan te beoordelen, en eventueel op te nemen in de collectie van 

het museum. In 1909 werd inderdaad een kunstwerk van hem aangekocht door de 

museumcommissie van het MSK, namelijk De Gelukkige Visser. Van Biesbroeck wilde graag 

zijn Leed en Hoop (Cat. 37) aan het museum schenken, maar de commissie aanvaarde deze 

schenking echter niet. Het stelde de aankoop van een ander werk voor, namelijk De Gelukkige 

                                                
146 “Actes Officiels,” Le Progrès, 19 mei 1881, 3. 
147 Exposition Générale des Beaux-Arts: Catalogue Explicatif (Brussel: Mertens, 1881), 156, 170. 
“Buste van Alexandre Colin”, laatst geraadpleegd op 16 juli 2017, http://www.opac-
fabritius.be/nl/F_database.htm; “Buste van Hubert Van Eyck”, laatst geraadpleegd op 16 juli 
2017,  http://www.opac-fabritius.be/nl/F_database.htm 
148 Exposition Générale des Beaux-Arts: Catalogue Explicatif (Brussel: Mertens, 1887), 105. 
149Exposition Triennale et Jubilaire des Beaux-Arts 1888: Catalogue Explicatif (Antwerpen: 
Buschmann, 1888), 119. De huidige bewaarplaats van de bronzen Gelukkige Visser is ongekend. 
150 Louis Van Biesbroeck, Brief aan de burgemeester en het schepencollege van de stad Gent, 
11/09/1909. 1910-A, Wetenschappelijk Dossier, Museum voor Schone Kunsten Gent. 



DEEL II  Van Biesbroeck exposeert 

 
 

60 

Visser.151 Op 18 januari 1910 werd uiteindelijk de aankoop van het plaasteren beeld 

geratificeerd op 500 Frank.152 Op 25 januari (zie bijlage XX) werd de cheque van 500 Frank 

uitgeschreven153, waarna Louis-Pierre op 5 februari een brief terugschreef om te melden dat hij 

de cheque via de bank goed ontvangen had.154  

In 1892 vierden de driejaarlijkse salons in Gent hun honderdjarig bestaan. Van Biesbroeck zal 

er de terracotta buste van Marguerite (Cat. 16) en de pleisteren Excelsior (Cat. 42) exposeren. 

Deze laatste werd tentoongesteld in de grote zaal, naast sculptuur van Jules Lagae, Dominique 

Vanden Bossche, J. De Rudder, Albert Desenfans, Stéphan Sinding en Louis-Jean Mast.155 Ter 

ere van die verjaardag werd een Catalogue Illustré uitgegeven, maar jammer genoeg komt er 

geen reproductie van Excelsior of de buste in voor. Een foto van het salon (Afb. 37) die bewaard 

wordt in de Universiteitsbibliotheek Gent geeft echter meer resultaat. Niet Excelsior, maar de 

buste van het Marguerite is erop terug te vinden. Toch opmerkelijk dat op het moment van de 

tentoonstelling dochter Marguerite reeds 18 jaar oud was.156 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

                                                
151Louis Van Biesbroeck, Brief aan de burgemeester en het schepencollege van de stad Gent, 11 
september 1909. 1910-A, Wetenschappelijk Dossier, Museum voor Schone Kunsten Gent. 
152 Burgemeester en de schepenen van de stad Gent, Brief aan de commissie van het museum, 18 januari 
1910. 1910-A, Wetenschappelijk Dossier, Museum voor Schone Kunsten Gent. 
153 Overeenkomst voor de aankoop van de plaasteren Gelukkige Visser van Van Biesbroeck, 25 januari 
1910. 1910-A, Wetenschappelijk Dossier, Museum voor Schone Kunsten Gent.  
154 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Joseph Casier, schatbewaarder van het MSK Gent, 05 februari 1910. 
1910-A, Wetenschappelijk Dossier, Museum voor Schone Kunsten Gent.  
155 Société Royale Pour l'Encouragement des Beaux-Arts à Gand, Xxxve Exposition, Centenaire 1792-
1892. Catalogue Illustré (Gent: Vander Haeghen, 1892), 106. Geen illustratie. Ook in 1893 in Brussel 
stelde hij Excelsior tentoon.  
156 Deze informatie ben ik bekomen door e-mailverkeer met Yvonne (Van Biesbroeck) Fullerton, de 
achterkleindochter van Louis-Pierre die in de VS woont.  
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Afb. 37 Het salon van 1892, Gent. 
BIB.FOT.GF.000728, Universiteitsbibliotheek 
Gent. 

Afb. 38 Louis Van Biesbroeck, Buste 
van Marguerite, ca. 1878. Foto 
verkregen via postpakket van Yvonne 
Fullerton op 11 april 2016. 
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In 1899 participeerde Louis Van Biesbroeck aan de Provinciale Tentoonstelling van Oost-

Vlaanderen, die van juni tot september doorging in het Citadelpark in Gent. Allerlei 

uiteenlopende aspecten van de provincie werden gegroepeerd en in de kijker gezet. Er werden 

concerten gehouden, diverse industrieën en nijverheden (boeknijverheid, weefnijverheid, 

huidevetters, rijtuigmakerij, kunstsmederij, ‘vrouwenarbeid’, etc.) exposeerden hun waar en 

toonden hun nieuwste ontwikkelingen, brouwers lieten hun dranken proeven, etc. De Gentse 

universiteit en de Sint-Lucas-school waren vertegenwoordigd en er was ook een aparte 

koloniale tentoonstelling te zien. Uiteraard konden de schone kunsten hier niet ontbreken. 

Louis-Pierre Van Biesbroeck was voorzitter was van de comiteit Schone Kunsten wat 

waarschijnlijk betekende dat hij mee instond voor het de selectie en het aanbod op de 

tentoonstelling. Hij stelt er bovendien zelf ook 5 beelden tentoon die op de Hoop (Cat. 57) na 

al eerder werden tentoongesteld: Morgenstond (Cat. 36), De Gelukkige Visser (Cat. 33), 

Mercator (Cat. 38) en Mignon (Cat. 8).157 

                                                
157 Ville De Gand. Exposition Provinciale De la Flandre-Orientale 1899: Catalogue (Gent: Vander 
Haeghen, 1899), 39, 47-50; Provinciale Tentoonstelling van Oost-Vlaanderen: Officieele Cataloog 
(Gent: Provincie Oost-Vlaanderen, 1899), 23 ; Officieel plan der Provinciale Tentoonstelling van Gent, 
Expositieblad (Gent: Buyck & Stepman, 1899). 

Afb. 39 Provinciale Tentoonstelling van Oost-Vlaanderen, Paleis van de Industrie. 1899, postkaart.  
© Delcampe.net. 
https://www.delcampe.net/nl/verzamelingen/search?search_mode=all&excluded_terms=&is_searcha
ble_in_descriptions=0&is_searchable_in_translations=0&term=exposition+provinciale+gand+1899
&show_type=all&display_ 
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Een jaar later maakt Van Biesbroeck in Brussel indruk met zijn Ideaal en Pessimisme (Cat. 58) 

en Ophelia (Cat. 56).158 De anonieme criticus, die aangenaam verrast was door Van 

Biesbroecks weergave van Ophelia maar de titel van Ideaal en Pessimisme niet gepast vond, 

schreef het volgende: 

Un homme assis tient un livre, une femme semble vouloir attirer ailleurs son attention ; 

voilà de quoi signifier, selon de M. Louis Van Biesbroeck, Idéal et Pessimisme. Elles sont 

bien, ces figures. Mais il faut être d’une grande perspicacité pour deviner qu’il s’agit là 

d’idéal et de pessimisme… Nous demanderons si ce n’est le positivisme ou le réalisme 

que l’auteur du groupe a voulu opposer à l’idéal ? L’Ophélie du même artiste, est une 

gracieuse figure, non pas descendant le cours du fleuve entre deux eaux, ainsi que l’on 

représentée plusieurs peintres, mais la tête renversée en arrière, comme si elle chantait 

une mélodie d’Ambroise Thomas.159 

Gents kunstcriticus Karel Lybaert (1854-1922) was iets positiever:  

Een Gentse beeldhouwer, dien wij steeds met genoegen op alle tentoonstellingen met 

goed gestudeerde werken zien verschijnen, is Louis Van Biesbroeck. Zijn Ideaal en 

Pessimisme (groep) en Ophelia zijn twee werken waarin de hand van den meester 

doorstraalt, die veel kennis verraden en behandeld zijn, gelijken velen het, wel is waar, 

den dag van heden niet meer verstaan, maar die toch in elk geval goede werken moeten 

genoemd worden, al hellen zij dan ook nog al te sterk over naar het klassisisme.160 

Het laatste salon waar Louis Van Biesbroeck aan participeerde was dat van 1902 in Gent. De 

salon kende toen een speciale editie, aangezien ze voor het eerst doorging in het nieuw 

opgerichte museum. Ongetwijfeld zal deze primeur heel wat nieuwsgierigen hebben gelokt die 

naast de tentoongestelde kunst ook erg geïnteresseerd waren in het nieuwe museumgebouw. 

Net op dit salon exposeerde hij zijn Inspiratie (Cat. 59) en Studie naar de natuur (Cat 60), beide 

modelli (schetsen, maquettes) voor het peristilium van het nieuwe museum (zie infra).161 

                                                
158 Exposition Triennale des Beaux-Arts. Salon de 1900. Catalogue Explicatif (Brussel: Monnom, 1900), 
106. 
159 “Le salon de Bruxelles,” l’Indépendance Belge, 4 november 1900, 2. 
160 Karel Lybaert, Het Brusselse salon van Schoone Kunsten in 1900 (Antwerpen: Jan Boucherij, 1900), 
27. 
161 Ville De Gand. Xxxviiie Exposition. Salon de 1902: Catalogue des Tableaux et Objets d'Art 
Exposés au Nouveau Musée (Gent: Vander Haeghen, 1902), 160; “Le Salon de Gand,” Le Vingtième 
Siècle, 15 september 1902, 1.  
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5. Kunst in de openbare ruimte 

De tweede helft van de negentiende eeuw wordt vaak gekarakteriseerd als de eeuw van de 

‘statuomanie’. Nooit eerder sierden zoveel beeldhouwwerken de publieke ruimte, die vaak 

werden opgericht na het ontstaan van moderne natiestaten. Dit was zeker ook het geval voor 

het jonge België in de nasleep van haar onafhankelijkheidsstrijd in 1830. Met de hulp van de 

lokale en nationale overheden werden steden omgedoopt tot musea waarbij de standbeelden 

beschouwd werden als het ‘geheugen van het volk’. De sculptuur werd uit de stoffige 

museumzaal gehaald en geplaatst in publiekelijk toegankelijke pleinen en parken.162 Maar 

misschien meer dan een verfraaiing van de stedelijke omgeving fungeerde de publieke 

sculptuur ook als een politiek krachts- en machtsmiddel. Zoals Jacques Van Lennep in de 

‘Beelden van Brussel’ stelt had een monument een missie te vervullen die ten goede kwam aan 

de natie.163 Vaderlandslievende gevoelens werden opgewekt door het verheerlijken van 

heldenfiguren en het representeren van de idealen van de natie. Een collectieve ideologie werd 

uitgedragen, die educatieve en morele effecten op het volk kon teweegbrengen.164 

In zijn verslag van de Wereldtentoonstelling van 1878 in Parijs doet Van Biesbroeck zijn 

bewondering voor Frankrijk uit de doeken. De Franse overheid leverde immers al sinds de 

middeleeuwen grote inspanningen om de kunsten aan te moedigen, denk maar aan de bouw van 

de indrukwekkende gotische kathedralen. Vandaag de dag is dat niet anders, aldus Van 

Biesbroeck165:  

J’applaudi de tout cœur en voyant que les groupes et statues les plus réussis de ces 

derniers temps, tels que la Gloria Victis de Mercié, l’Education maternelle de 

Delaplanche (Afb. 40), œuvres dignes des beaux temps de l’art, ont été acquis par l’Etat 

pour être placés dans des squares de création récente à Paris. Cette exposition publique 

et permanente d’œuvres choisies ne doit pas être un des moyens les moins puissantes 

pour entretenir le goût et l’amour du beau dans toutes les classes de la société.166 

                                                
162 Jacques Van Lennep, Catherine Leclercq, Patrick Derom, De Beelden van Brussel (Antwerpen: 
Pandora, 2000), 64, 161. 
163 Jacques Van Lennep, De Beelden van Brussel, 162. 
164 Jacques Van Lennep, De Beelden van Brussel, 162, 164. 
165 Louis-Pierre Van Biesbroeck, Exposition Universelle de Paris, Rapport Adressé à M. Le Ministre 
de L'intérieur sur les Arts Appliqués à l'Industrie, 6 december 1878, 12-13. BIB.G.007650, 
Universiteitsbibliotheek Gent. 
166 Louis-Pierre Van Biesbroeck, Exposition Universelle de Paris, 6 december 1878, 12 
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Aangezien alle klassen van de samenleving ongelimiteerd toegang hadden tot deze permanente 

expositie werd het oprichten van beelden in de publieke ruimte ook gezien als een actie die ten 

goede kwam aan de democratie. Volgens de Brusselse Kunsthistoricus Edouard Fétis (1812-

1909) haalden de beeldhouwers dan ook erg veel voldoening uit het werken pour le monde 

entier:  

Les œuvres de la statuaire s’adressent à tous, sont comprises de tous: anciennes ou 

modernes, leurs beautés se dévoilent à tous les yeux, à tous les esprits. C’Est une grande 

satisfaction pour l’artiste qui crée une œuvre dans laquelle il met son âme et sa science, 

de pouvoir se dire qu’il travaille pour le monde entier, que sa pensée arrivera 

directement… à quiconque possède la faculté de voir et celle de réfléchir.167  

Ongetwijfeld verlangde ook Van Biesbroeck in 1878 naar het moment dat zijn sculptuur de 

parken en pleinen van Gent en omstreken zouden sierden. Enkel het monument voor August 

Corkole had tot dan toe immers reeds een plaats in de openbare ruimte verworven.  

                                                
167 Édouard Fétis, l’Art dans la Société et dans l’État (Brussel: Hayez, 1870) 20-21. 

Afb. 40 Eugène Delaplanche, l’Education 
Maternelle, 1875, Parijs, Samuel 
Rousseauplein.http://www.parisrues.com/div/0
7/paris-07-statue-education-maternelle.html  
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5.1. Monument voor August Corkole 

Het monument voor August Corkole (Cat. 21, Afb. 41) is het eerste kunstwerk van Van 

Biesbroeck dat een plaats kreeg in de publieke ruimte. 

Louis-Pierre Van Biesbroeck werd in 1875 lid van het Kunstgenootschap. In datzelfde jaar 

stierf de schatbewaarder van de vereniging, de schilder August Corkole (?-1875). Wanneer op 

16 november 1875 de begrafenisplechtigheid doorging, ontstond al snel de wens om een 

monument op te richten ter herdenking van deze man. Via een stemming onder de directieleden 

van het kunstgenootschap werd Louis-Pierre Van Biesbroeck in maart 1876 unaniem verkozen 

als ontwerper van dit monument. Op dat moment was hij een klein jaartje lid van de 

kunstenaarsvereniging.168 

Men vatte de koe bij de horens en richtte op 31 maart 1876 een ‘commissie voor het monument 

Corkole’ op. In deze commissie zetelden D’Hoy, De Bruycker, Van Loo, De Keghel, Den 

Duyts, De Maere en Van Biesbroeck. Bedoeling was zich te ontfermen over de uitvoering en 

oprichting van het monument Corkole.169  Uit het budget van het kunstgenootschap werd 500 

frank voorzien voor het gedenkteken. Van Biesbroeck vond dit bedrag toereikend:  

Wanneer men geenen te grooten omvang aan het gedenkteken geeft. Voor die som zou 

men eenen deftigen, hoewel eenvooudigen gedenksteen kunnen oprichten in arduin van 

eene hoogte van 2 meters met spaarzame beeldhouwwerk die voornamelijk in eene eiken 

of lauwerkroon zou bestaan.170  

Dit gezegd zijnde schetste Van Biesbroeck een ontwerp om zijn woorden kracht bij te zetten. 

Hierop stelde voorzitter Jules De Keghel (1835-1879) voor om Van Biesbroeck officieel met 

het ontwerp en de organisatie van de uitvoering te gelasten.171 

Op 27 september 1876 was de uitvoering van het gedenkteken voltooid. Van Biesbroeck legde 

het medaillon van Corkole naar zijn eigen ontwerp aan de leden voor, dat “zeer gelukkig in 

                                                
168 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890, Voorbereidende Vergadering der Commissie, vrijdag 24 
maart 1876, 26. BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent. 
169 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890, Algemene Vergadering, 31 maart 1876, 28. BIB.G.020310, 
Universiteitsbibliotheek Gent. 
170 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890, Commissie ter Oprichting van een Gedenkteken aan 
Corkole, Zitting op 12 april 1876, 30. BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent. 
171 Ibidem. 
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brons” gegoten was door bronsgieter Van Den Weghe.172 Van Biesbroeck overhandigde de 

plaasteren versie van het portretmedaillon ter nagedachtenis.173  

Er kon nu overgegaan worden tot de plaatsing van het monument. Op de zitting van vrijdag 20 

oktober 1876 signaleerde Van Biesbroeck echter dat dit nog niet aan de orde was, aangezien 

het bestuur van het kerkhof waar Corkole begraven ligt de grond niet kosteloos aan het 

kunstgenootschap kon verschaffen. Het kunstgenootschap diende hiervoor de som van 400 

frank te betalen, maar unaniem werd besloten hier niet op in te gaan. Het plan was om nu aan 

het gemeentebestuur te vragen om een afstand van grond te bekomen. De secretaris, Louis Van 

Biesbroeck dus, diende deze aanvraag aan het Schepencollege over te brengen.174 Begin 

november liet het Schepencollege echter weten dat het onmogelijk kon ingaan op deze 

aanvraag. Van Biesbroeck stelde daarop in de zitting van 3 november 1876 dat er geen andere 

mogelijkheid is dan de bereidwilligheid van het kerkhof af te wachten, in de hoop dat men het 

gedenkteken op het graf zelf mag plaatsen.175  

Het lijkt erop dat ook het kerkhof niet was ingegaan op hun verzoek, want uiteindelijk namen 

de nabestaanden van de kunstschilder de kosten van de grond en de grafkelder op zich. Op 

zondag 3 juni 1877 werd het gedenkteken uiteindelijk ingehuldigd op het gemeentekerkhof 

(Westerbegraafplaats Gent). Een groot aantal genodigden, voornamelijk kunstenaars en 

vrienden van Corkole, waren aanwezig op de intieme plechtigheid. Het Volksbelang van 

zaterdag 16 juni (zie bijlage XXII) sprak lovende woorden over het kunstwerk: dit gedenkteeken 

ontworpen door Lod. Van Biesbroeck is van een zeer gelukkig effect. Het bevat een bronzen 

medaillon van Corkole dat een echt kunstwerk is. De geestrijke en sympathieke trekken van den 

kunstenaar zijn er treffend in weergegeven.176  Onder het portretmedaillon staat het opschrift 

“Het Kunstgenootschap aan August Corkole kunstschilder.”177 

                                                
172 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890, Commissie ter Oprichting van een Gedenkteken aan 
Corkole, Zitting op 27 september 1876, 60. BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent. 
173 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890, Algemeene maandelijksche vergadering, vrijdag 29 
december 1876, 77. BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent. 
174 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890, Vergadering der Commissie op 20 oktober 1876, 65. 
BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent. 
175 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890, Algemeene Maandelijksche Vergadering, vrijdag 3 
november 1876, 68. BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent. 
176 “Kunst-, Letter- en ander Nieuws,” Volksbelang, 16 juni 1877, 3; Kunstgenootschap. Zittingen 
1875-1890, Zitting 24 mei 1877, 104. BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent. 
177 André Capiteyn, and Johan Decavele, In Steen en Brons van Leven en Dood: Inventaris van de 
Waardevolle Grafmonumenten en Portretgalerij van Verdienstelijke Personen Rustend op de 
Begraafplaatsen van de Stad Gent (Gent: Stad Gent, 1981), 61, 102. 
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Afb 41. Graf van August Corkole met medaillon van Louis Van Biesbroeck. Westerbegraafplaats 
Gent, Plein ACKE, rij 12, nr. 17. Foto genomen door Laura Narli op 1 augustus 2017.  
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5.2. Prometheus in het Citadelpark, Gent 

Zoals in hoofdstuk 4.2. aangegeven maakte Louis-Pierre Van Biesbroeck op het Gentse salon 

in 1880 indruk met zijn Geketende Prometheus. De pers bracht lovende kritieken en als kers op 

de taart behaalde hij een gouden medaille. Op 17 januari 1881 stuurde de ‘Commission chargée 

de faire des propositions à la ville pour l’acquisation de tableaux à déposer au musée’ een brief 

(zie bijlage XXIII) naar het Gentse stadsbestuur met daarin haar wens om Prometheus in brons 

te gieten en het te plaatsen op een van de publieke Gentse pleinen, omwille van de artistieke 

kwaliteiten. De commissie raamde de kosten op 14 000 frank, waarvan het hoopte dat de helft 

door de staat en de helft door de stad Gent kon gedragen worden.178 Op 31 januari 1881 gaf de 

staat haar fiat om voor 7000 frank, de helft van de kosten, tussen te komen.179 De andere helft 

zou het stadsbestuur moeten bijpassen, maar die wenste niet in te gaan op het voorstel wegens 

de slechte economische omstandigheden.180 

Vijf jaar lang gebeurde er  niet veel, tot Van Biesbroeck midden februari 1886 zijn beeld 

schriftelijk aanbood aan de stad pour contribuer à l’embellissement du parc de la citadelle. De 

schenking kwam er uit dankbaarheid voor de bonne et solide scholing die hij zowel in de Gentse 

stadscholen als de Academie had genoten. Van Biesbroeck zag de artificiële rotsen van de 

Zwitserse vallei als ideale plaatsing (Afb. 42): en harmonie complète avec la nature du sujet, à 

tel point qu’on pourrait croire que la disposition de cette partie du jardin eut ètè faite par vue 

de placement de cette oeuvre. Van Biesbroeck zou het erg vinden om het beeld ergens in een 

hagar te laten verkommeren.181 

 

                                                
178 Commission Chargée de Faire des Propositions à la Ville pour l’Acquisation de Tableaux à Déposer 
au Musée, Brief aan de Administration Communale de Gand, 17 januari 1881. T 291, S.A.G. 
179 Departement Binnenlandse zaken, brief aan Schepen Heremans, Administratie van Schone Kunsten, 
31 januari 1881. T 291, S.A.G. 
180 Schepencollege van de stad Gent, Brief aan Ministerie van Binnenlandse zaken, 4 februari 1881. T 
291, S.A.G. 
181 Louis Van Biesbroeck, Brief aan het Schepencollege van de Stad Gent, 10 februari 1886. T 291, 
S.A.G. 
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Na contact met Van Biesbroeck stelde de Gentse bronsgieter Karel Steyaert voor Prometheus 

in brons te gieten. De kosten zouden op 6000 frank komen indien ook de rots in brons moest 

worden gegoten. Indien de rots in steen of cement zou worden vervaardigd zou het op 5000 

frank komen (zie bijlage XXIV).182 De legering van het brons zou bestaan uit 87% koper, 8% 

tin, 5% zink, en het werk zou afgewerkt zijn zes maanden na de ontvangstdatum.183  

Ook aan andere firma’s werd een offerte gevraagd. De Société Anonyme des Hauts Fourneaux 

et Fonderies du Val d’Osne in Parijs kwam na de tekeningen te hebben bestudeerd op een 

raming tussen 4000-5000 frank.184 De Luikse firma Réquillé et Firls, Fonderie d’Ornaments 

                                                
182 Karel Steyaert, Brief aan het Schepencollege van de Stad Gent, 2 maart 1886; Karel Steyaert, Brief 
aan het Schepencollege van de Stad Gent, 6 maart 1886. T 291, S.A.G. 
183 Karel Steyaert, Brief de Schepen van Openbaar Onderwijs en Schone Kunsten van de stad Gent, 19 
april 1886. T 291, S.A.G. 
184 Société Anonyme des Hauts Fourneaux et Fonderies du Val d’Osne, Brief aan Schepencollege van 
de Stad Gent, 18 maart 1886. T 291, S.A.G. 

Afb. 42 Louis Van Biesbroeck, schets van de Zwitserse Vallei in het Citadelpark, 
Gent, 1886. Bijlage van brief aan het Schepencollege van de Stad Gent, 10 februari 
1886. T 291, S.A.G. 
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vroeg aanvankelijk 4000 frank, maar verlaagde nadien de prijs naar 3600 frank in de hoop dat 

zij de werken mochten volbrengen. Ze vroegen echter wel de toelating om het plaastermodel in 

stukken te zagen voor het mouleren, waarna achteraf alles in de oorspronkelijke staat hersteld 

zou worden.185 De Compagnie des Bronzes bood in 1880 aan het werk te verrichten voor 6500 

frank, en voerde omwille van de daling van de koperprijs een korting door van 500 frank: Nous 

pensons que notre maison a fait suffisemment ses preuves comme éxecution artistique et qu’il 

serait regrettable, au point de vue national, de voir porter cette commande à l’étranger.186  

 

 

De Gazette Van Gent hoopte dat Karel Steyaert voor het bronsgieten gevraagd zou worden. 

Volgens de Gentse krant verrichtte Steyaert immers grote pogingen om de nijverheid in onze 

stad te vestigen, en zijn pogingen verdienden dan ook alle aanmoediging.187 Van Biesbroeck 

kreeg echter al snel het idee om het beeld eventueel in steen te laten kappen, om zo meer contrast 

te verkrijgen met de groene omgeving van het park. Hij dacht aan witte Tercetsteen zoals voor 

                                                
185 Réquillé et Fils, Fonderie d’Ornaments, Brief aan Van Rysselberghe, 9 maart 1886. T 291, S.A.G. 
186 Compagnie des Bronzes, Brief aan M. Lippens, 8 mei 1886. T 291, S.A.G. 
187 “Binnenlandsche Nieuwstijdingen,” Gazette Van Gent, 2 maart 1886. 

Afb. 43 Louis Van Biesbroeck, schets met afmetingen van De Geketende Prometheus, ca. 
1886. T 291, S.A.G. 
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de Vismarkt gebruikt was, wat 3000 frank zou kosten. Als kapper voor het beeld dacht Van 

Biesbroeck aan zijn oud medestudent, Leopold De Maere, of aan enkele van zijn meest 

verdienstelijke leerlingen aan de Academie, zoals Leopold Mast, Domien Van den Bossche of 

Hippolyte Leroy, mes élèves qui sont déja tres avantageusement cornus. Een ander materiaal 

is Euvillesteen, dat ook gebruikt werd voor het Universiteitsgebouw in de Jozef Plateaustraat. 

Dit materiaal zou op 4000 frank komen, maar leende zich volgens Van Biesbroeck echter 

minder voor de sculptuur. Dan was er nog de Echaillonsteen, die qua uitzicht en kwaliteit 

overeenkwam met marmer en waarvan de kosten 5000 frank zouden bedragen. Carraramarmer 

zou tenslotte op 6000 à 7000 frank komen. De ‘Compagnie Générale des Carrières de 

Bruxelles’ had hem al eerder marmer geleverd voor Mercator.188  

Intussen werd bronsgieter Karel Steyaert nerveus en stuurde hij een brief naar de burgemeester. 

Volgens Steyaert had Schepen Dauge hem immers de garantie gegeven dat hij de bestelling zou 

krijgen, waardoor hij al kosten had gemaakt voor de inrichting van zijn atelier.189 Het 

Schepencollege antwoordde echter dat er überhaupt nooit sprake was geweest van een officiële 

bestelling.190  

In mei 1886 werd de knoop uiteindelijk doorgehakt, en werd de voorkeur aan steen gegeven. 

De Minister van Schone Kunsten neigde naar Echaillon en stelde uitdrukkelijk dat het beeld uit 

één blok gekapt moest worden. Indien aan deze voorwaarden werd voldaan zou de staat de helft 

van de totaalsom subsidiëren.191 Van Biesbroeck was er echter nog steeds niet uit of het beeld 

in Echaillon of marmer zou worden uitgevoerd. Hij vroeg hieromtrent raad aan Adolphe Pauli, 

zijn collega aan de Academie, die de voorkeur gaf aan marmer. Echaillon miste volgens Pauli 

homogeniteit.192 Van Biesbroeck, het schepencollege en de minister waren het met zijn oordeel 

eens, en deze laatste gaf zijn fiat voor een totaalsom van 8500 frank, waarvan de staat voor de 

helft zou tussenkomen.193 De realisatie van de rots werd toevertrouwd aan de firma Gautron die 

gevestigd was in de Leuvense straat 98 in Brussel. Deze firma had de grot en de waterval in het 

Citadelpark reeds vervaardigd en vroeg 450 frank.194 Enkele kleine uitgaven zoals het in orde 

                                                
188 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Mr. Dauge, Schepen van Schone Kunsten van de Stad Gent, 12 mei 
1886. T 291, S.A.G. 
189 Karel Steyaert, Brief aan de burgemeester, 13 mei 1886. T 291, S.A.G. 
190 Schepencollege Gent, Brief aan Karel Steyaert, 16 juni 1886. T 291, S.A.G. 
191 Minister van Schone Kunsten, Brief aan het Schepencollege van de Stad Gent, 31 mei 1886. T 291, 
S.A.G. 
192 Adolphe Pauli, Brief aan Louis Van Biesbroeck, 20 juli 1886. T 291, S.A.G. 
193 Schepencollege van de Stad Gent, Brief aan Louis van Biesbroeck, 14 september 1886. T 291, S.A.G. 
194 Firma Gautron, Brief aan het Schepencollege van de Stad Gent, 16 september 1886. T 291, S.A.G. 
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brengen van de aanplantingen in de omgeving, de plaatsing van het beeld en het voetstuk in 

gemetste baksteen zouden samen 500 frank kosten.195 

Begin september 1886 was er dus de garantie dat het beeld in marmer zou worden uitgevoerd. 

Van Biesbroeck wilde graag de moeizame zoektocht naar een marmerblok op zichzelf nemen:  

La recherche et l’arrangement d’un bloc étant chose difficile exigeant beaucoup de 

temps, j’aimerais bien être à même de répondre définitivement aux différentes 

propositions de maîtres de carrières qui m’arrivent.196 

In de gemeenteraadszitting van 7 december 1886 werden de kredieten gestemd.197 Een week 

later bedankte Van Biesbroeck het Schepencollege voor het verleende krediet, en verzekerde 

hij hen dat hij er alles aan zou doen om tot een mooie reproductie van het plaasteren standbeeld 

te komen, dat een grandioos effect zal teweegbrengen in het Citadelpark.198 

 
Midden mei 1887 arriveerde het blok marmer in het Rabotstation in Gent, waarna het twee 

dagen later naar het atelier van De Maere in de Van Akenstraat 2 werd getransporteerd. Leopold 

de Maere was aangesteld als ‘praticien’, die 5000 frank vroeg om het werk uit te voeren tegen 

ten laatste april 1889. Het transporteren van het blok marmer verliep niet zonder complicaties:  

C’est un bloc magnifique, la statue est entièrement dégrossie, malgré cela le bloc a 

encore un poids de 8000 kilo. Ce n’est pas sans peine que nous l’avons installé et au 

déchargement il y a une rupture de chaine de grue à la gare du rabot (grue qui laisse 

bien à désirer) qui a occasionné une chute formidable du bloc, d’une hauteur de plus de 

trois mètres qui aurait pu causer de grands malheurs, mais qui heureusement n’a fait 

d’autres dégâts que le défoncement partiel du wagon et le bris du timon du chariot. Le 

bloc est sorti sans encontre de ce choc terrible.199 

 
Vanaf dan konden de werken in het atelier van Leopold De Maere van start gaan. Midden juli 

stuurde het Schepencollege echter een alarmerende brief naar de Theodoor Canneel, directeur 

                                                
195 Schepencollege van de stad Gent, Brief aan Mr. Dauge, Schepen van Schone kunsten, n.d., nr. 34. T 
291, S.A.G. 
196 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Mr. Dauge, Schepen van Schone Kunsten, 9 september 1886. T 
291, S.A.G. 
197 Schepencollege van de stad Gent, Brief aan Louis Van Biesbroeck, 9 december 1886. T 291, S.A.G. 
198 Louis van Biesbroeck, Brief aan het Schepencollege van de tad Gent, 13 december 1886. T 291, 
S.A.G. 
199 Louis van Biesbroeck, Brief aan Mr. Dauge, Schepen van Schone Kunsten, 18 mei 1887. T 291, 
S.A.G. 
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van de Gentse Academie. Hoewel het College en het ministerie uitdrukkelijk geëist hadden dat 

het beeld uit één blok marmer zou worden gekapt, kwamen ze te weten dat De Maere een 

vleugel van de gier afzonderlijk zou kappen om die nadien aan het beeld te lassen.200 Theodoor 

Canneel stelde het College echter gerust: deze werkwijze was gebruikelijk, ook De Vigne’s 

beeld dat door het museum werd aangekocht werd immers op deze manier gecreëerd.201  

Nauwelijks drie dagen later, op drie augustus 1887, wilde het College weten wanneer het beeld 

zou afgewerkt zijn. Het drong erop aan dat het beeld voltooid zou zijn tegen de 

Gemeentefeesten van juli 1888. Van Biesbroeck kon echter moeilijk een precieze datum 

vooropstellen: L’exécution en marbre d’une œuvre aussi importante, qui sera un vrai 

monument, prend toujours plus de temps qu’on ne se le figure d’ordinaire, et il n’u a guère 

moyen de l’activer pare qu’elle doit être laisser aux soins d’un seul praticien, qui ne peut se 

faire d’aider que pour quelques dégrossissages partiels par un tailleur de pierres. Praticien De 

Maere was intussen al een maand bezig met het werk, en verwachtte een termijn van 15-16 

maanden om het beeld te voltooien. Van Biesbroeck drukte hen op het hart dat De Maere zich 

op niets anders dan Prometheus zou focussen.202 Het Schepencollege werd echter steeds 

ongeduldiger, en wees met een schuldige vinger naar De Maere. Deze laatste zou immers het 

werk aanvaard hebben voor een lage prijs, maar zich tegelijk ook bezig hebben gehouden met 

andere werken (zie bijlage XXV)203 Van Biesbroeck nam het echter opnieuw op voor zijn 

praticien (zie bijlage XXVI). De Maere had het werk inderdaad aangenomen voor een lage 

prijs, maar alleen om zo de kosten die voorzien waren voor de brons-uitvoering in achting te 

houden, aldus Van Biesbroeck. De Maere was volgens Van Biesbroeck een geëngageerde en 

gewetensvolle man, die intussen al meerdere opdrachten had geweigerd om zich volledig te 

focussen op Prometheus:  

Célibataire comme il est, vivant de très peu, il en fait plutôt une question d’amour propre, 

ancien lauréat de notre académie, il tient à montrer qu’en dépit de l’infériorité où le 

défaut d’instruction l’a mis, il a conservé des aspirations artistiques; et certes je crois 

                                                
200 Schepencollege van de stad Gent, Brief aan Theodoor Canneel, directeur van de Gentse Academie, 
13 juli 1887. T 291, S.A.G. 
201 Theodoor Canneel, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 1 augustus 1887. T 291, S.A.G. 
202 Louis Van Biesbroeck, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 5 augustus 1887. T 291, S.A.G 
; Schepencollege van de stad Gent, Brief aan Louis Van Biesbroeck, 10 augustus 1887. T 291, S.A.G ; 
Louis Van Biesbroeck, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 14 augustus 1887. T 291, S.A.G. 
203 Schepencollege van de stad Gent, Brief aan Louis Van Biesbroeck, 3 september 1887. T 291, S.A.G. 
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que c’est là plutôt un sentiment estimable…Il travaille activement et constamment à la 

statue, sans en excepter même le dimanche.204 

Van Biesbroeck stelde het Schepencollege voor een bezoek te brengen aan De Maere’s atelier 

om zo de twijfels te doen wegebben.205 Van Biesbroecks uitvoerige brief lijkt zijn effect te 

hebben gehad, aangezien het Schepencollege zich enkele dagen nadien excuseerde. Het was 

allerminst haar bedoeling om de kwaliteiten van Demaere in twijfel te trekken.206 

Op 17 april 1889, een kleine twee jaar later, liet Van Biesbroeck aan Schepen De Vigne weten 

dat de uitvoering van Prometheus zo goed als voltrokken was. Enkele bijzonderheden dienden 

nog afgewerkt te worden, maar Van Biesbroeck verzekerde hem ten stelligste dat er tussen 15 

mei en 1 juni tot plaatsing zal kunnen worden overgegaan.207 Uiteindelijk werd het beeld toch 

iets later, op 13 juni 1889, in het Citadelpark geplaatst (Afb. 44)). Tuinarchitect L. Ingelrelst 

uit de Guinardstraat 10 kon nu de aanplantingen verzorgen.208  

Op dinsdagnamiddag 16 juli 1889 vond om 16h30 de inauguratie plaats. Hoewel er geen 

officiële genodigden waren was de opkomst talrijk. Gemeenteraadsleden woonden de 

inhuldiging bij en schepen Bruneel hield een lauwerende toespraak:  

La légende mythologique rattache à Prométhée la divulgation du secret de la lumière et 

des arts. Elle nous montre les efforts faits pour dévoiler le beau et le grand : la lutte 

engagée pour la conquête de l’individualité et de la gloire… L’artiste nous montre 

Prométhée enchainé sur le roc aride, abandonné en pleine nature sauvage, mais gardant 

conscience de lui-même, fier de sa pensée, altiers dans ses douleurs, assuré de sa 

délivrance et de la justice qui lui sera rendue. Le symbole est énergique et puissant. Votre 

brillante œuvre, M. Van Biesbroeck, l’a rendu dans toute sa vérité et le praticien habile 

à qui vous avez confié de la reproduire dans le marbre vous a bien compris. Nous vous 

félicitons ! Nous vous remercions !... L’œuvre magistrale de notre concitoyen se détache 

maintenant toute blanche sur son fond de verdure sombre.209  

                                                
204 Louis Van Biesbroeck, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 6 september 1887. T 291, 
S.A.G. 
205 Ibidem. 
206 Schepencollege van de stad Gent, Brief aan Louis Van Biesbroeck, 9 september 1887. T 291, S.A.G. 
207 Louis Van Biesbroeck, Brief aan J. De Vigne, Schepen van Financiën der stad Gent, 17 april 1889. 
T 291, S.A.G. 
208 André Despretz, “Wel en wee van ‘Pietje Bluut”, 343. 
209 “Promethée dans le Parc,” Journal de Gand, 17 juli 1889, 1. 
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La Flandre Libérale stelde zich wel enkele vragen bij de correcte omgang met de mythologie 

(zie bijlage XXVII). Volgens de mythe werd Prometheus immers op de bergketen Kaukasus 

geketend, en het wasbovendien ook niet de gewoonte van roofvogels om in de diepte af te dalen. 

De krant vroeg zich bijgevolg af of een andere plaatsing niet beter had geweest.210 

 

De Geketende Prometheus veroorzaakte echter spoedig controverse. Volgens André Despretz 

werd het beeld niet veel later tot ‘Pietje Bluut’ omgedoopt wegens de onverhulde houding van 

de naakte titaan. Ouders zouden hun kinderen hebben verboden in de buurt van Prometheus te 

komen, waardoor Van Biesbroeck zich na een kleine 20 jaar gedwongen voelde om Prometheus 

van een vijgenblad te voorzien.211 La Flandre Libérale besteedde drie artikels aan deze kwestie: 

een open brief van Prometheus aan Van Biesbroeck (zie bijlage XXVIII), een brief van Phidias 

                                                
210  “Le Promethée de Van Biesbroeck,” La Flandre Libérale, 1 juli 1888, 1. 
211 André Despretz, “Wel en wee van ‘Pietje Bluut”, 343, 345. 

Afb 44. De Geketende Prometheus in het Citadelpark, Gent. 
https://www.delcampe.net/nl/verzamelingen/search?search_mode=all&excluded_terms=&is_s
earchable_in_descriptions=0&is_searchable_in_translations=0&term=Le+parc+statue+de+pro
methée&show_type=all&display_ongoing=ongoing&started_days=&started_hours=&ended_
hours=&display_only=ongoing&min_price=&max_price=&currency=all&seller_localisation
=&view=&order=sale_start_datetime 
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aan Van Biesbroeck (zie bijlage XXIX), en een brief van Praxiteles aan Phidias (zie bijlage 

XXX), waarin zijn beslissing tot het verhullen van Prometheus’ edele delen wordt afgekeurd, 

dan wel verdedigd.   

Zo hekelde Prometheus: Oh, maître, qu’avez-vous fait! Les superstitions syriennes vous font-

elles considérer comme une disgrâce ce que nous avons de commun avec tous les hommes et e 

qui ne dois être pour personne un sujet de honte ou d’orgueil? Puis, je vous attendrai, un matin 

d’été: votre ciseau brisera l’infâme ciment qui voile ma nudité et votre œuvre tressaillira de 

nouveau sous la morsure de la douleur.212 

Als antwoord nam Phidias het echter voor zijn disciple Van Biesbroeck op: votre Promethée 

oublie que j’eus le bonheur de vivre sous un climat plus doux que le vôtre, plus propice au libre 

développement du corps humain, dégagé d’entraves protectrices contre les intempéries des 

saisons.213 Phidias vond dat de kunstenaar bijgevolg gerechtvaardigd was bepaalde 

aanpassingen door te voeren, zeker wanneer het niets toevoegde aan de algehele kwaliteiten 

van het kunstwerk. 

De daaropvolgende brief was van Praxiteles aan Phidias, die verrast was dat Phidias Van 

Biesbroecks aanpassingen goedkeurde. Ook zijn verklaring vond hij maar niets, integendeel. 

Volgens Praxiteles had deze aanpassing net alles te maken met de groeiende druk van het 

katholicisme en haar chasteté maladive.214  

Of de kerk directe invloed heeft uitgeoefend op Van Biesbroeck om Prometheus te censureren 

is vermoedelijk onwaarschijnlijk. Waarschijnlijk doelde Praxiteles eerder op een toenemende 

preutsheid die ontstond onder indirecte invloed van de kerk en de algemene maatschappij. Het 

naakte mannelijk lichaam in een dergelijke suggestieve houding, geplaatst op een publieke 

plaats in Gent zal voor enkele mensen een brug te ver zijn geweest. Waarschijnlijk waren het 

hoofdzakelijk de buurtbewoners die druk op Van Biesbroeck, die zelf niet ver woonde, 

uitoefenden, uit angst voor de onzedelijkheden in hun buurt.   

                                                
212 “Lettre ouverte à Louis Van Biesbroeck, statuaire,” La Flandre Libérale, 29 mei 1908, 2. 
213 “Lettre de Phidias à Louis Van Biesbroeck, statuaire,” La Flandre Libérale, 3 juni 1908, 2. 
214 “Lettre de Praxitèle à Phidias,” La Flandre Libérale, 4 juni 1908, 2.  
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Vandaag getuigt enkel de lege sokkel (Afb. 45) in de Zwitserse vallei van de Geketende 

Prometheus. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdween het beeld immers onder mysterieuze 

omstandigheden. Volgens Suzanne Van Wesemael-Janssens werd het beeld vanuit Mariakerke 

gebombardeerd waardoor men op de vrijgekomen plaats een openluchttheater heeft aangelegd, 

dat vandaag nog steeds aanwezig is. André Despretz vond eveneens een notitie omtrent het 

beeld van Gents kunsthistoricus Oscar Roelandts (1877-1950), waarin hij aangeeft dat het beeld 

in juli 1941 ‘verminkt’ werd. Een andere plausibele verklaring zou kunnen dat zijn dat het beeld 

in juli 1941 in de nabijheid van de sokkel ondergedolven werd aangezien het in de weg stond 

voor een nooduitgang van een bunker.215  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
215 André Despretz, “Wel en wee van ‘Pietje Bluut”, 345-346. 
 

Afb. 45 De lege sokkel van de Geketende Prometheus in het Citadelpark Gent. Foto 
genomen door Laura Narli op 18 mei 2016 
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5.3. Mercator en de ambachten in de Kleine Zavel, Brussel 

Van Biesbroecks enige beelden in de publieke ruimte buiten Gent betreffen Mercator en de 

ambachten, die figureren in de Kleine Zavel in Brussel. 

De Kleine Zavel kwam in 1879-1890 tot stand onder leiding van architect Hendrik Beyaert 

(1823-1894) en kaderde in een verfraaiing van de wijk onder burgemeester Karel Buls. Centraal 

in het parkje staat het monument van Egmont en Hoorn (1864), dat van 1865 tot 1877 de Grote 

Markt in Brussel sierde. In 1872 werd echter beslist om het beeld te demonteren aangezien het 

Broodhuis op de Grote Markt werd gerestaureerd. Men zocht ondertussen naar een andere 

locatie voor het monument van de vrijheidsstrijders, en vond die in het plantsoen dat zich voor 

het Egmontpaleis bevond, de Kleine Zavel. In 1876 ging het tuinproject van start onder 

deskundige leiding van architect Hendrik Beyaert en de Duitse tuinarchitect Louis Fuchs (1818-

1904). Deze laatste vatte het parkje op in neo-renaissancestijl, geïnspireerd op de tuinen van 

zestiende-eeuws kunstenaar Hans Vredeman de Vries (1527-1609). De omheining werd door 

Beyaert verzorgd. Deze bestond uit traliewerk in smeedijzer dat via 48 sierzuilen wordt 

samengehouden. Op elk van deze zuilen is een bronzen beeld van de 16de-eeuwse ambachten 

geplaatst (zie bijlage XXXI). Centraal achteraan in het park is het monument van de graven 

Egmont en Hoorn opgesteld. 216 Rondom rond bevinden zich marmeren beelden van bekende 

tijdgenoten zoals Cornelis Floris De Vriendt, Bernard Van Orley en Gerard Mercator, waarvan 

Van Biesbroeck de uitvoerder was.217 Bedoeling was om de Kleine Zavel op te vatten als een 

Belgisch pantheon van de 16de eeuw.218  

Louis-Pierre Van Biesbroeck was de maker van drie beelden die de middeleeuwse ambachten 

voorstelden: de schoenmakers, de handschoenmakers en de vergulders. De overheid vond het 

belangrijk om een eenheid te creëren tussen de 48 beelden. Vandaar werd de Brusselse 

kunstschilder Xavier Mellery (1845-1921) aangesteld om de ontwerpen te verzorgen. De 

kunstenaars dienden deze getekende ontwerpen te volgen, om zo herhalingen in houding, 

kostuums en conceptie te vermijden. Aangezien de ontwerptekeningen van Mellery verloren 

zijn is het onzeker of de kunstenaars in kwestie deze ontwerpen op de voet volgden, of er toch 

                                                
216 Jacques Van Lennep, Catherine Leclercq, Patrick Derom. De Beelden Van Brussel (Antwerpen: 
Pandora, 2000), 83.  
217 “Faits Divers,” Courrier de l'Art 3, nr. 32, (1883): 388.  
218 Jacques Van Lennep, Catherine Leclercq, Patrick Derom. De Beelden Van Brussel (Antwerpen: 
Pandora, 2000), 83. 
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sprake was van enige vrijheid. Van Biesbroeck ontving 1000 frank per beeld. Het gieten van de 

beelden werd door de Compagnie des Bronzes verzorgd.219 

De 48 ambachten werden elk voorgesteld met de typische klederdracht en attributen van de 

gilde. Zo wordt de handschoenmaker (Cat. 40, Afb. 46) weergegeven met handschoenen in de 

rechterhand en een schaar in de gordel. De klederdracht met pofbroeken en kraag verraadt de 

zestiende-eeuwse invloed. De schoenmaker (Cat. 39, Afb. 47) houdt laarzen, schoenen en 

gereedschap vast. De vergulder (Cat. 40, Afb. 48) draagt op zijn beurt een pallet, penselen en 

een beker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
219 Jacques Van Lennep, Catherine Leclercq, Patrick Derom, De Beelden van Brussel (Antwerpen: 
Pandora, 2000), 84.  

Afb. 46 Louis Van Biesbroeck, Handschoenmaker, Park van de Kleine 
Zavel Brussel. http://www.standbeelden.be/standbeeld/2058 
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Afb 47. Louis Van Biesbroeck, Schoenmaker, Park van de Kleine Zavel 
Brussel. http://www.standbeelden.be/standbeeld/2075 
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Afb. 48 Louis Van Biesbroeck, Vergulder, Park van de Kleine Zavel 
Brussel. http://www.standbeelden.be/standbeeld/2059 
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De marmeren sculpturen van de 16de-eeuwse bekende figuren werden door de stedelijke 

overheid in 1883 besteld bij de beste beeldhouwers van dat moment. Architect Lodewijk Van 

Bodegem werd verzorgd door Jean Cuypers (1844-1897), de geus Hendrik van Brederode door 

Antoine Van Rasbourgh (1831-1902), beeldhouwer Cornelis Floris de Vriendt door Jules 

Pécher (1830-1899), botanicus Rombout Dodoens door Alphonse de Tombay (1843-1918), 

burgemeester Jean de Locquenghien door Godfried Van den Kerchove (1841-1915), schilder 

Barend Van Orley door Julien Dillens (1849-1904)), geograaf Abraham Ortelius door Jef 

Lambeaux (1852-1908), en de geograaf Gerard Mercator (Afb. 49) werd toegewezen aan Louis-

Pierre Van Biesbroeck. Ook hier fungeerde Xavier Mellery als de ontwerper van de sculpturen. 

Elk standbeeld zou 8000 frank kosten.220 Als materiaal werd gekozen voor marmer, om de 

beelden zo te contrasteren tegen het groen van het gebladerte.221 De commissie voor 

Monumenten hield toezicht op de op de uitvoering van de beelden. Mercator (Cat. 38, Afb. 49) 

van Van Biesbroeck werd als één van de eerste beelden goedgekeurd.222  

Het park van de Kleine Zavel werd op de vooravond van de Belgische nationale feestdag op 20 

juli 1890 door burgemeester Charles Buls met veel pracht en praal geïnaugureerd.Omdat 

tegelijk de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van België werd herdacht, werd ook 

een stoet, geïnspireerd op de zestiende eeuw, door de Brusselse straten georganiseerd. Aan de 

kunstenaars in kwestie werd gevraagd om de wagens te ontwerpen. Honderdduizenden mensen 

kwamen samen om deze festiviteiten te vieren, ook al regende het pijpenstelen.223 

                                                
220 “Faits Divers,” Courrier de l'Art 3, nr. 32, (1883): 388.  
221 Jacques Van Lennep, Catherine Leclercq, Patrick Derom. De Beelden van Brussel (Antwerpen: 
Pandora, 2000), 85. 
222 Bulletin des Commissions Royales d’Art et d’Archéologie, Peinture et Sculpture (Brussel: C. 
Muquardt, 1884) 337, 429.  
223 “Au square du Petit Sablon,” La Réforme, 21 juli 1890, 1.  
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De echte naam van Gerard Mercator was Gerard de Cremer (1512-1594). Hij was een beroemde 

geograaf, kosmograaf en wiskundige. Mercator is gehuld in lange gewaden en houdt een 

wereldbol vast. Daarop kon men naar verluidt vroeger de contouren van Australië herkennen. 

Dit is opmerkelijk, want Australië is een continent dat in de zestiende eeuw nog niet ontdekt 

was, daar kwam men pas in de 18de eeuw toe. Toen dit nieuws opdrachtgever en burgemeester 

Karel Buls ter ore kwam wilde hij een dergelijke ‘blunder’ liever geheimhouden. Was dit een 

fout veroorzaakt door Xavier Mellery, of Van Biesbroeck? Hoe dan ook, vandaag vinden we 

geen contouren van continenten meer terug. Die zijn vervangen door tijdszones. Wanneer deze 

ingreep juist gebeurd is blijft vooralsnog onbekend.224 

                                                
224 “Gérard Mercator, Kleine Zavel Brussel”, laatst geraadpleegd op 15 maart 2016,  
http://brussellait23.rssing.com/chan-5601751/all_p3.html 

Afb. 49 Louis Van Biesbroeck, Mercator, ca. 1883-1885, Park van de Kleine 
Zavel Brussel. http://www.standbeelden.be/standbeeld/254 
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5.4. Excelsior op het Graaf Van Vlaanderenplein en in het Zuidpark 

Ook Excelsior, een beeld dat Louis exposeerde in 1892 in Gent en in 1893 in Brussel, kwam in 

de openbare ruimte terecht. Het beeld werd in Brussel opgemerkt door de commissie van het 

salon, die Excelsior (Afb. 50) aanwees om door een provinciaal museum te worden 

verworven.225 Er werd automatisch aan het museum in Gent gedacht, maar Van Biesbroeck was 

echter meer te vinden om het beeld ‘en plein air’ te plaatsen. Net zoals Prometheus dacht hij 

dat Excelsior, ditmaal in het brons, een uitstekend effect zou kennen in het park: C’est pour le 

bronze qu’elle a été conçue: sa dimension, sa largeur, le sujet même, une allégorie de l’esprit 

du progrès qui tend toujours et quand même à une perfection plus élevée, est bien fait pour être 

produit au grand public et compris par tous.226 Het feit dat Van Biesbroeck met Prometheus 

reeds vertegenwoordigd was in het park vormde geen bezwaar. Excelsior was immers anders 

qua concept en materiaalgebruik en zou aan de andere zijde van het park komen te staan, in de 

buurt van het huidige Museum voor Schone Kunsten. De kostprijs voor de bronzen uitvoering 

zou op 8000 frank komen. Aangezien de staat voor de helft wilde tussenkomen, zou de stad 

4000 frank moeten voorzien, en Van Biesbroeck stelde voor dit vanuit de kredieten van de 

parkversiering te verstrekken.227 

Op 16 december 1893 lichtte Jules de Burlet, minister van Binnenlandse Zaken, de beslissing 

van de Brusselse jury omtrent de eventuele aankoop van de tentoongestelde kunstwerken toe 

aan het Gentse Schepencollege (zie bijlage XXXII). De aankoop van de plaasteren Excelsior 

kwam op 4000 frank, de bronzen uitvoering op 8000 frank.228 Een maand later liet de stad echter 

weten dat er geen kredieten beschikbaar waren voor de aankoop van het kunstwerk.229 In 

anderhalf jaar tijd probeerde van Biesbroeck nog enkele keren, maar zonder veel succes. 

Midden januari 1896 deed Van Biesbroeck een laatste een poging om het Schepencollege te 

overtuigen. Hij had ondertussen besloten zijn werk te verkopen aan de halve prijs: 2000 frank 

voor de plaasteren versie en 4000 frank voor de bronzen versie. Ook wees hij op het belang van 

de steun van de verschillende overheden aan de sculptuur: Il est bien connu que sans l’appui 

de l’état et des administrations communales les arts ne sauraient vivre et c’est surtout le cas 

                                                
225 “Après le Salon,” l’Art Moderne 13, nr. 46 (1893): 363. 
226 Louis Van Biesbroeck, Brief aan het Schepencollege van de Stad Gent, 5 december 1893. T 297, 
S.A.G. 
227 Ibidem. 
228 Jules de Burlet, Minister van Binnenlandse Zaken, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 
16 december 1893. T 297, S.A.G. 
229 Schepencollege van de stad Gent, Brief aan Jules de Burlet, Minister van Binnenlandse Zaken, 16 
januari 1894. T 297, S.A.G. 
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pour la sculpture monumentale, il n’y a que l’art facile et décadent qui à la vogue.230 Tegelijk 

stuurde Van Biesbroeck een brief naar de nieuwe burgemeester Emile Braun (1849-1927), 

waarin hij de moeilijke situatie van de Gentse kunstenaars aankaartte:  

Permettez-moi encore d’appeler votre attention sur la situation difficile des artistes 

dans notre ville, et en particulier sur celle des statuaires… Si cette intervention devrait 

m’être définitivement refusée je me serais primé d’un encouragement et d’un aide qui 

m’est bien nécessaire pour continuer mes études et travaux et dans une position bien 

pénible…  Je pense que même les socialistes qui se disent partisans de l’art monumental 

est populaire ne pourraient d’y opposer.231  

Het Schepencollege wenste zich echter nog niet uit te spreken alvorens het beeld, dat zich nog 

in Brussel bevond, te hebben gezien.232 Op 6 maart 1896 kwam het standbeeld vanuit de 

hoofdstad aan. Enkele kleine reparaties waren nodig, waarna het binnen enkele dagen 

gepresenteerd kon worden op het Graaf Van Vlaanderenplein. Van Biesbroeck vroeg hierom 

aan architect Charles Van Rysselberghe (1850-1920) een tijdelijke piedestal te maken (zie 

bijlage XXXIII). Als bijlage voegde van Biesbroeck een schets toe met de gewenste afmetingen 

van het voetstuk en de plaatsing (zie bijlage XXXIV, XXXV).233  

Uiteindelijk was het wachten tot 24 maart 1896 vooraleer het Schepencollege Excelsior ging 

bestuderen.234 Negen maanden later werd in de gemeenteraadszitting van 30 december 1896 

officieel beslist om Excelsior aan te kopen voor 5000 frank (4000 frank voor het standbeeld en 

1000 frank voor de sokkel), als definitieve standplaats werd het Arteveldeplein (het huidige 

Sint-Annaplein) gekozen.235 Het ministerie liet echter weten dat men voor het krediet diende te 

wachten tot 1898.236 Deze laatste bevestigde de subsidie van 2000 frank, maar trapte dus niet 

                                                
230 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Mr. Bodaert, Schepen van Schone Kunsten van de stad Gent, 18 
januari 1896. T 297, S.A.G. 
231 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Emile Braun, Burgemeester van de stad Gent, 28 januari 1896. T 
297, S.A.G. 
232 Ibidem. 
233 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Charles Van Rysselberghe, Stadsarchitect van de stad Gent, 6 maart 
1896. T 297, S.A.G. 
234 Louis Van Biesbroeck, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 23 maart 1896. T 297, S.A.G. 
235 Schepencollege van de stad Gent, zitting van 6 januari 1897. T 297, S.A.G.  
236 Minister van Agricultuur en publieke werken, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 12 
januari 1897. T 297, S.A.G. 
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in de verhoging van 1000 frank voor de sokkel. Het ministerie kwam immers niet tussen in 

budgetten voor ‘accessoires’.237 

In maart 1897 koos Van Biesbroek ervoor om de piedestal in natuursteen te verwezenlijken. 

Op advies van Van Rysselberghe werd er gekozen voor een rotsvormige, omdat dit volgens 

deze laatste in harmonie zou zijn met het karakter van het standbeeld.238 Deze bestond uit een 

kubus steenslag en cement met een onregelmatige bezetting van gehouwen Doornikse steen. 

De sokkel meet 1,60 meter hoog en 0,80 meter breed (zie bijlage), de uiteindelijke kostprijs 

bedroeg 175 frank.239  

Op 5 april 1897 liet Van Biesbroeck aan het Gentse stadsbestuur weten dat hij het bronsgieten 

ging overlaten aan L. Goossens & K. Steyaert, pour contribuer à encourager une intéressante 

industrie en notre ville.240 Nauwelijks drie maanden later was het beeld afgewerkt. Volgens 

Van Biesbroeck kon er zo snel mogelijk worden overgegaan tot de plaatsing.241 Niet het 

Arteveldeplein maar het Graaf Van Vlaanderenplein werd op dat moment naar voren geschoven 

als definitieve standplaats.242 

Midden augustus 1897 werd het beeld op zijn definitieve standplaats opgesteld. Het is niet 

duidelijk of het beeld officieel geïnaugureerd werd en of er festiviteiten aan verbonden 

waren.243 In augustus 1971 werd Excelsior verplaatst naar het Zuidpark wegens de aanleg van 

parkeerfaciliteiten. Sinds 1999 bevindt Excelior, of de Vliegenvanger zoals in de volksmond 

werd gezegd, zich in de Ijkmeesterstraat in de wijk Nieuwpoort in Gent. Het Zuidpark werd 

toen heraangelegd, waardoor de stad besloot het een plaats te geven aan het complex sociale 

woningen dat ook de naam Excelsior draagt, naar de oude gelijknamige brouwerij die er vroeger 

gevestigd was.244 

 

                                                
237 Minister van Agricultuur en Publieke Werken, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 6 
maart 1897. T 297, S.A.G. 
238 Excelsior beklimt immers een berg, steeds hoger, steeds verder. 
239 Louis Van Biesbroeck, Brief aan het schepencollege van de stad Gent, 23 maart 1897. T 297, S.A.G; 
André Despretz, “De lange weg van Lodewijk van Biesbroecks ‘Excelsior’”, 268.  
240 Louis Van Biesbroeck, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 5 april 1897. T 297, S.A.G. 
241 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Charles Boddaert, Schepen van Schone Kunsten, 10 juli 1897. T 
297, S.A.G. 
242 André Despretz, “De lange weg van Lodewijk van Biesbroecks ‘Excelsior’”, 268. 
243 Onderzoek in de Gazette van Gent/Journal de Gand geeft geen resultaat.  
244“Ontwerpwedstrijd, Monumentale Site Vredesbos”, laatst geraadpleegd op 23 juli 2017,  
http://www.tombalthazar.be/Ontwerpwedstrijd%20Monumentale%20Site%20Vredesbos%20Gent%20
(met%20bijlagen).pdf 
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Afb. 50 Louis Van Biesbroeck, Excelsior, 1897, Zuidpark Gent. 
https://beeldbank.stad.gent/index.php/image/watch/952a78e4f94a43dd813e0de54cc94
639466c5f5647ae4338b3925c55b82b76fa82btj1nsy0u1mdxb7mbrts5ks5w63gdy?s=5
980620e49a6e&c=11 
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5.5. Le nouveau musée 

Zoals vermeld in hoofdstuk 4.3. nam de 63-jarige Van Biesbroeck in 1902 voor het laatst deel 

aan de driejaarlijkse salons, die dat jaar in Gent doorgingen. Bijzonder aan deze editie was het 

feit dat de kunstwerken voor het eerst in het nieuwe museum voor schone kunsten werden 

geëxposeerd.245 Precies op dit salon stelde Van Biesbroeck twee plaasteren beelden tentoon die 

fungeerden als modelli voor de beelden die de hoeken van het peristilium zouden versieren.246  

Het is niet duidelijk wanneer Van Biesbroeck de opdracht tot het vervaardigen van de bas-

reliëfs boven de inkompartij en de hoekbeelden van het stadsbestuur heeft gekregen. Naar alle 

waarschijnlijkheid gebeurde dit rond 1900, wanneer de constructie van het museumgebouw 

onder leiding van stadsarchitect Charles Van Rysselberghe (1850-1920) werd aangevat. Wel is 

zeker dat de ontwerpen van Van Biesbroeck voor de bas-reliëfs op de buitenmuur van de façade 

reeds in juni 1902 werden uitgevoerd door verschillende Gentse beeldhouwers. Deze bas-reliëfs 

stellen respectievelijk de schilderkunst, de beeldhouwkunst en de architectuur voor, telkens 

weergegeven in een medaillon dat gedragen wordt door twee putti.247 

De talrijke bezoekers van het Gentse salon waren ongetwijfeld even nieuwsgierig naar het 

nieuwe museumgebouw als de tentoongestelde kunst. Allicht zal dit een grote meerwaarde voor 

Van Biesbroeck hebben betekend, aangezien de bas-reliëfs op de opening van de salons reeds 

voltooid waren. Dit was echter nog lang niet het geval voor de allegorische figuren die de 

hoeken van het peristilium zouden sieren. Dit betrof, op zijn zachts gezegd, een werk van lange 

adem. 

Enkele maanden na het afsluiten van het salon ging de procedure voor het goedkeuren van de 

modelli voor de hoekbeelden van start. Begin februari 1903 bracht de Koninklijke Commissie 

voor Monumenten reeds een bezoek aan de twee ontwerpen die respectievelijk de ideale kunst 

of de verbeelding en de realistische kunst of de waarheid afbeeldden. De commissie was echter 

niet overtuigd. Ze was van mening dat Van Biesbroeck de ontwerpen diende te herbekijken, 

aangezien de beelden geen gelijkvormigheid vertoonden. De realistische kunst getuigde van 

een eerder zware figurenwerking in vergelijking met de ideale kunst. Bovendien stelde de 

                                                
245 Ville de Gand, Cataloque du Musée des Beaux-Arts (Gent: impr. De Vos, 1937), 11. 
246 Ville De Gand. Xxxviiie Exposition. Salon de 1902: Catalogue des Tableaux et Objets d'Art Exposés 
au Nouveau Musée (Gent: Vander Haeghen, 1902), 160 ; “Le Salon de Gand,” Le vigntième Siècle, 15 
september 1902, 1.  
247 Erik de Keukeleire, “Het museum van schone kunsten” in Ghendtsche Tydighen 34, nr. 1 (2005): 
23. 
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commissie zich vragen bij de onbepaaldheid van deze onderwerpen: comment un artiste, même 

idéal, saurait-il réaliser der conceptions aussi peu objectives.248 

Enkele weken later hadden Van Biesbroeck en architect Van Ryselberghe een eerste gesprek in 

verband met het omzetten van de plaasteren modellen in brons. Hierna stuurde Van Biesbroeck 

hem een brief (zie bijlage) met meer informatie. Meneer Tavernier zou de beelden in brons 

kunnen vervaardigen. Van Biesbroeck schatte de totale kosten op zo’n 30 000 frank, wat 

volgens hem een zeer goede prijs is aangezien de beelden in Brussel circa 60 000  frank hadden 

gekost. 40 000 frank zou eigenlijk ook nog een prix modique zijn volgens Van Biesbroeck, 

maar hij was zo vereerd om dit werk te mogen uitvoeren dat hij er zich toe verbond het werk 

uit te voeren voor 30 000 frank.249 

Het stadsbestuur was echter niet van plan deze som te betalen, en stelde 20 000 frank voor om 

alle kosten te dekken.250 Wel zou het alle noodzakelijke stappen ondernemen om de 

goedkeuring van het ministerie voor schone kunsten te krijgen, die de helft van deze som diende 

te betalen.251 Van Biesbroeck ging echter niet zomaar akkoord met deze prijsverlaging van 10 

000 frank. Hij besefte dat de middelen van de stad Gent niet dezelfde zijn als die van een stad 

als Brussel, maar 30 000 frank was volgens Van Biesbroeck een eerlijke prijs. Toch probeerde 

hij een compromis te sluiten. Hij stelde het schepencollege twee opties voor: 

Tout ce que je pourrais faire, comme une petite contribution de ma part à cette belle 

œuvre, ce serait de diminuer mon prix de deux milles francs que je comptais pour 

imprévus, le portant ainsi à vingt-huit mille francs… ou je pourrais accepter les 

conditions et le prix de vingt mille francs, si de votre part vous accepteriez la modification 

de mon projet de groupe en figure allégorique ailée, concernant autant que possible la 

silhouette et l’allure générale que j’avais eu vue.252 

Van Biesbroeck was dus bereid om af te zien van het bedrag van 30 000 frank, op voorwaarde 

dat de stedelijke overheid hem zou vrijlaten in de eventuele wijzigingen die hij wilde 

doorvoeren. Zo niet kon hij overeenkomen voor 28 000 frank en zouden de beelden worden 

                                                
248 Bulletin des Commissions Royales d’Art et d’Archéologie (Brussel: Van Langhendock, 1905), 26. 
249 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Charles Van Rysselberghe, 4 maart 1903. T 34, S.A.G. 
250 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Charles Bodaert, Schepen van Schone Kunsten, 22 maart 1903? T 
34, S.A.G. 
251 Schepencollege van de stad Gent, Brief aan Louis Van Biesbroeck, 25 maart 1903. T 34, S.A.G. 
252 Louis Van Biesbroeck, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 29 maart 1903. T 34, S.A.G. 
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uitgevoerd volgens de vooropgestelde, goedgekeurde modelli.253 Ondanks het aandringen van 

Van Biesbroeck was het schepencollege echter niet van plan af te wijken van de 20 000 frank.254 

In de periode maart – september 1903 vervaardigde Van Biesbroeck, op vraag van de 

Koninklijke Commissie voor Monumenten, enkele nieuwe modelli met extra aandacht voor de 

helderheid van conceptie en voldoende beweging in de figurenwerking. Ook hield Van 

Biesbroeck rekening met de prijsverlaging van 10000 frank. De nieuwe ontwerpen droegen 

zowel de voorkeur van Van Biesbroeck als van architect Van Rysselberghe, die zelfs voorstelde 

om ze in het stadhuis tentoon te stellen (zie bijlage XXXVI).255 In november 1903 werden de 

modelli op ware grootte echter meteen op het peristilium van het museum geplaatst. Van 

Biesbroeck ontving hiervoor 500 frank.256 De museumcommissie en de Koninklijke Commissie 

voor Monumenten dienden de beelden wederom goed te keuren, vooraleer naar de volgende 

stap in het proces kon worden overgegaan. 

Een half jaar later liet de museumcommissie echter weten dat het de modelli had onderzocht, 

maar genoodzaakt was een negatief advies te geven. De beelden zouden geen harmonie 

bewerkstelligen met de stijl en de proporties van het museumgebouw (zie bijlage XXXVII).257  

Van Biesbroeck en Van Rysselberghe waren verbaasd door deze beslissing. Op 25 oktober 

waren beide heren aanwezig op de vergadering van de museumcommissie, waar ze hun 

standpunt konden verdedigen.  Van Rysselberghe vertelde dat hij van meet af aan had 

samengewerkt met Van Biesbroeck aan de conceptie van de ontwerpen. Hij was bovendien van 

mening dat de stijl van de beelden geenszins contrasteerde met de stijl van het museumgebouw. 

Vervolgens gaf Van Biesbroeck een lange toespraak om de hele zaak te belichten vanuit zijn 

eigen gezichtspunt.258 

In zijn toespraak vertelde Van Biesbroeck dat het stadsbestuur hem de opdracht had gegeven 

tot het creëren van sculpturale decoratie voor de gevel van het nieuwe museum. Door de 

                                                
253 Louis Van Biesbroeck, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 29 maart 1903. T 34, S.A.G. 
254 Louis Van Biesbroeck, Brief aan de burgemeester en het Schepencollege van de stad Gent, 5 april 
1905. T 34, S.A.G. 
255 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Charles Boddaert, Schepen van Schone kunsten, 25 september 1903. 
T 34, S.A.G. 
256 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Charles Boddart, Schepen van Schone Kunsten, 16 juni 1904. T 34, 
S.A.G. 
257 Secretaris van de Museumcommissie, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 24 juni 1904. 
T 34, S.A.G. 
258 Commissie van het Museum voor Schone kunsten Gent, Vergadering van 15 oktober 1904. T 34, 
S.A.G. 
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reductie van haar budget had Van Biesbroeck zich genoodzaakt gezien om het project aan te 

passen om zo de kosten ietwat te drukken. De maquettes van dit tweede project werden door de 

museumcommissie en de Koninklijke Commissie voor Monumenten afgekeurd. Dit verbaasde 

Van Biesbroeck, die naar eigen zeggen tot dan toe enkel positieve commentaren had gehoord: 

Dans le public, je n’avais entendu que des appréciations favorables, beaucoup d’artistes 

trouvaient de l’élan et d’allure à ces maquettes, complétant bien la silhouette supérieure. 

J’en appelle à Mr. L’architecte, j’ai travaillé de concert avec lui et avec son entière 

approbation pour ce qui regarde les dimensions, les proportions et le caractère.259  

Van Biesbroeck koos ervoor de figuren vleugels te geven om ze een grootsheid te bereiken 

zonder in zwaarte te vervallen. De Koninklijke Commissie zou de figuren echter te groot 

hebben gevonden waardoor de zuilen in vergelijking te spichtig leken. Volgens Van Biesbroeck 

hadden de allegorische figuren echter niets te maken met de afzonderlijke zuilen, aangezien ze 

op de hoek van het peristilium kwamen te staan. Bovendien is een dergelijke eventuele 

aanpassing zeer gemakkelijk uit te voeren. Ook het verwijt dat de figuren niet in harmonie 

zouden zijn met de stijl en het karakter van het gebouw vond Van Biesbroeck overdreven: 

Je me permets de le croire exagéré. Il est assez singulier que moi, ce qui on souvent 

reproché des prédilections classiques, trop moderne dans le cas présent. Il y aurait trop 

de mouvement, d’après ce qu’on m’a dit. Encore une fois ne peut-on pas facilement 

atténuer dans une exécution définitive ce qu’une ébauche présente de trop heurté?260 

Getuigt het museumgebouw überhaupt van een rigoureus classicisme? vraagt Van Biesbroeck 

zich hierop af. N’y observe-t-on pas un heureux mélange de formes attiques avec des éléments 

romains?261 Gaat onze voorkeur niet beter uit naar een kunstwerk uit onze tijd, in plaats van 

een theoretisch purisme na te streven?  

Van Biesbroeck besefte maar al te goed dat dergelijke belangrijke kunstwerken steeds met 

problemen en contradicties te maken kregen. Als voorbeeld gaf hij de beelden op de façade van 

het museum in Brussel, door P. De Vigne. Ook deze beelden ontvingen aanvankelijk zeer veel 

kritiek, maar werden later beschouwd als één van de belangrijkste werken uit de Belgische 

sculptuur. Hierna sloot Van Biesbroeck zijn betoog af. Hij drukte de commissieleden op het 

                                                
259 Ibidem. 
260 Ibidem. 
261 Ibidem. 
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hart dat hij gefundeerde kritiek nooit zomaar uit de weg ging, en dat hij er zeker van was dat er 

in de nabije toekomst tot een consensus zou kunnen worden gekomen.262  

Van Biesbroeck leek indruk te hebben gemaakt met zijn toespraak, aangezien zowel de 

Koninklijke Commissie als de museumcommissie de ontwerpen goedkeurden. Hierdoor gaf de 

minister van schone kunsten zijn fiat voor de ‘interventie’ van de staat. Wel besliste hij om 

maar voor een kwart van de kosten, die door het stadsbestuur waren vastgelegd op 20 000 frank, 

tussen te komen. De totale som was dus 15000 frank, wat maar liefst de helft bedroeg van de 

som die Van Biesbroeck twee jaar eerder had vooropgesteld. Hierop liet Van Biesbroeck weten 

dat het onmogelijk was om de beelden aan deze prijs in brons uit te voeren. Wel tevreden dat 

het ministerie de ontwerpen uiteindelijk had goedgekeurd stelde hij voor om de beelden 

eventueel in steen uit te voeren.263 

De beslissing van het stadsbestuur omtrent het materiaal liet op zich wachten. Ondertussen werd 

Van Biesbroeck ongeduldig (zie bijlage):  

Vous comprendrez, je l’espère, dans quelle situation d’attente pénible je me trouve. Voilà 

plus de 2 ans que je fais des études et des projets pour cet objet. Dernièrement encore 

j’ai été au British Museum à Londres pour me retremper dans la contemplation des 

incomparables chefs d’œuvre de la sculpture grecque de ce musée.264  

Maar liefst 5 maanden later nam het stadsbestuur uiteindelijk de opmerkelijke beslissing om de 

beelden in geslagen koper uit te voeren (zie bijlage XXXVIII), en dit over te laten aan een 

Gentse specialist. De prijs hiervan werd vastgelegd op 16000 frank, waarvan de helft naar Van 

Biesbroeck zou gaan en de andere helft naar de uitvoerder van de beelden.265 Begin september 

had Van Biesbroeck nog geprotesteerd tegen deze beslissing. Zijn voorkeur ging duidelijk uit 

naar het brons, waarvan de uitvoering op 18000 frank werd geraamd. Hij was ervan overtuigd 

dat de kans groot was dat bronsgieter Goossens een reductie zou doorvoeren, en ging zelfs zo 

ver om die 2000 frank eventueel zelf te bekostigen.266 Toch bleef het stadsbestuur bij haar 

                                                
262 Commissie van het Museum voor Schone kunsten Gent, Vergadering van 15 oktober 1904. T 34, 
S.A.G. 
263 Louis Van Biesbroeck, Brief aan de Burgemeester en het Schepencollege van de stad Gent, 5 april 
1905. T 34, S.A.G. 
264 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Charles Boddart, Schepen van Schone Kunsten, 16 mei 1905. T 
34, S.A.G. 
265 Het Stadsbestuur van Gent, Brief aan de Minister van Schone Kunsten, 30 september 1905. T 34, 
S.A.G. 
266 Louis Van Biesbroeck, Brief aan de Burgemeester van de stad Gent, 9 september 1905. T 34, 
S.A.G. 
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keuze. De Gentse Gilles Tavernier werd aangesteld om de werken uit te voeren, die beloofde 

de beelden uit te voeren avec une exactitude, conforme aux modèles (zie bijlage XXXIX).267 

Eind november 1905 werd het definitieve model voor de allegorische figuur Waarheid 

afgewerkt. Het was nu wachten op de Koninklijke Commissie voor Monumenten om een 

definitief advies te geven aan de minister.268 Op 12 april 1906 gaf het uiteindelijk haar volledige 

goedkeuring.269 Hoewel het ministerie toch eerder te vinden was voor de uitvoering in brons270 

kwam het stadsbestuur niet op haar beslissing terug. De werkzaamheden konden nu officieel 

van start gaan. 

Een klein jaar verder waren beide beelden in geslagen koper afgewerkt. Van Biesbroeck liet op 

23 augustus 1907 weten dat er kon overgegaan worden tot de plaatsing op de hoeken van het 

peristilium van het museum (zie bijlage XL, Afb. 51). Ook vroeg hij om het tweede deel van 

de overeengekomen prijs, 4000 frank, te overhandigen.271 Het personeel van mr. Van Autryve, 

de aannemer die het museum bouwde, bracht de beelden op hun voetstukken aan. Elk beeld 

woog circa 275 kilogram en werd via ijzeren staven aan de voetstukken vastgeklonken.272 

Midden april 1908 liet het ministerie van schone kunsten weten dat de Koninklijke Commissie 

voor Monumenten een rapport had opgemaakt van de twee beelden die de gevel van het 

museum sieren waaruit blijkt dat de beelden une exécution artistique irréprochable vertonen. 

Hierop gaf het ministerie haar goedkeuring voor de liquidatie van haar aandeel in de kosten, 

namelijk 4000, 40 frank (zie bijlage XLI).273  

De officiële inauguratie van het museum vond op 9 mei 1904 plaats. Het lijkt erop dat er in 

1907 geen afzonderlijke inhuldiging was voorzien voor Van Biesbroecks allegorische beelden.  

 

                                                
267 P. Tavernier, Brief aan de Burgemeester en het Schepencollege van de stad Gent, 20 september 
1905. T 34, S.A.G. 
268 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Charles Boddaert, Schepen van Schone Kunsten, 28 november 
1905. T 34, S.A.G. 
269 Louis Van Biesbroeck, Brief aan het Schepencollege van de stad Gent, 21 mei 1906. T 34, S.A.G. 
270 Ministerie van Schone Kunsten, Brief aan het Stadsbestuur van Gent, 13 september 1906. T 34, 
S.A.G. 
271 Louis Van Biesbroeck, Brief aan de Burgemeester en het Schepencollege van de Stad Gent, 23 
augustus 1907. T 34, S.A.G. 
272 Louis Van Biesbroeck, Brief aan Emile Braun, Burgemeester van de stad Gent, 18 september 1907. 
T 34, S.A.G. 
273 Ministerie van Schone Kunsten, Brief aan de Burgemeester en het Schepencollege van de stad 
Gent, 18 april 1908. T 34, S.A.G. 
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Afb. 51 Museum voor Schone Kunsten Gent, voorgevel met koperen allegorische figuren en bas-
reliëfs door Van Biesbroeck. Foto genomen door Laura Narli op 10 maart 2016. 
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Na Louis-Pierre Van Biesbroecks oeuvre en tentoonstellingspraktijken in de vorige twee delen 

te hebben besproken, komt in dit derde en laatste deel de reflexieve zijde van Van Biesbroeck 

aan bod.  

Enkele jaren nadat Van Biesbroeck zich gevestigd had als een onafhankelijk beeldhouwer werd 

hij reeds benoemd als docent aan de Gentse Nijverheidsschool en de Academie. Hij zal actief 

blijven in het onderwijs tot begin jaren 1900, wanneer zijn leeftijd hem uiteindelijk verplichtte 

om op pensioen te gaan. Op dat moment is er sprake van een verschuiving in zijn carrière. Van 

Biesbroeck stopte eveneens met het actief creëren en exposeren van beeldhouwwerken, terwijl 

zijn activiteiten in de Gentse kunst- en erfgoedverenigingen de hoogte in gingen. 

Het Gentse kunstenbeleid en de erfgoedzorg werden gekarakteriseerd door een netwerk van 

dezelfde personen. Zo stelde Fran Bombeke in haar studie naar de Cercle Artistique et Littéraire 

de Gand vast dat vele intellectuelen verbonden waren aan de academie, en zich associeerden 

met de verenigingen zoals de Cercle Artistique et Littéraire, de Koninklijke Commissie voor 

Monumenten, en de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde.274 Niet toevallig was 

Van Biesbroeck lid van alle bovengenoemde instanties. Van Biesbroeck behoorde bijgevolg tot 

die selecte kring van intellectuelen die zich manifesteerden in het Gentse kunstenveld.  

Het eerste hoofdstuk zal dan ook ingaan op zijn docentschap aan de Gentse Nijverheidsschool 

(1871-1901) en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (1875-1905). In het tweede 

hoofdstuk zal zijn lidmaatschap van de diverse verenigingen zoals het Kunstgenootschap, de 

Cercle Artistique et Littéraire de Gand en zijn rol in de pacificatiefeesten aan bod komen. In 

het derde hoofdstuk zal tot slot dieper worden ingegaan op zijn belangstelling voor en 

bescherming van het historisch patrimonium van de stad Gent. De Koninklijke Commissie voor 

Monumenten en de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde zullen aan bod komen.

                                                
274 Fran Bombeke ““Le Cercle Artistique et Littéraire de Gand". Een Studie naar de Werking en het 
Beleid van de "Section des Arts Plastiques" (1879-1820)”, (Master Thesis, Universiteit Gent, 2014), 
50, 140.  
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6. Docentschap 

6.1. Nijverheidsschool, Gent  

Van 1872 tot 1901 was Louis-Pierre Van Biesbroeck professor aan de Industriële- of 

Nijverheidsschool.275 Deze school werd gecreëerd in 1827 onder impuls van het stadsbestuur 

en Koning Willem I (1772-1843), en was gevestigd op de site van het oud Sint-Agneteklooster 

(°1434) aan de Lindelei in Gent.276 

Het doel van de Nijverheidsschool wordt als volgt in de reglementen omschreven:  

Het onderwijs in de Nijverheidsschool gegeven heeft voornamelijk tot doel het vormen 

van nijverheidsoversten, bureeloversten voor de textiel-, scheikundige- en mechanische 

nijverheden, meester-knechten en werklieden voor deze zelfde nijverheden, 

handelsbedienden, teekenaars voor geweefsels, werktuigteekenaars en bouwteekenaars, 

geleiders van electrische inrichtingen, stokers-machinisten, en geleiders van 

automobilen.277  

Het onderwijs in de Nijverheidsschool was georganiseerd in drie afdelingen die 

achtereenvolgens door de studenten dienden te worden afgelegd. De ‘lagere afdeling’ hield de 

voorbereidende leergang in, waarvoor men minimum dertien jaar oud hoorde te zijn om te 

worden toegelaten. De ‘middelbare afdeling’ omvatte de zondag- en avondleergangen, 

waarvoor men minimim veertien jaar diende te zijn. De laatste en ‘hogere afdeling’ was 

ingericht voor studenten van minimum zestien jaar oud en omvatte de dagleergangen. 

Belangrijk was de focus op de praktijk. De theoretische cursussen dienden louter ter 

ondersteuning van de praktische vakken.278 

Één van die theoretische cursussen, namelijk ‘geschiedenis en theorie van de versieringskunst’,  

werd van 1872 tot 1901 door Louis-Pierre Van Biesbroeck gedoceerd (zie bijlage XLII).279 

                                                
275 Op 1 januari 1872 werd Van Biesbroeck op voorlopige basis benoemd tot professor geschiedenis van 
de ornamentele kunst. Ministerieel besluit van 16 mei 1973 zorgde voor een definitieve benoeming. 
Oscar Bergmans, Notice Historique sur l’École Industrielle de Gand (Gent: Imprimerie F. Meyer Van 
Loo, 1903), 107. 
276 Ville de Gand, École Supérieure Industrielle et Commerciale, 75e Anniversaire de sa fondation, 
Compte Rendu (Gent: La Nouvelle Imprimerie, 1904), 20 
277 Nijverheidsschool van Gent, Reglementen (Gent: Drukkerij C. Annoot-Braeckman, 1906), 1. 
278 Nijverheidsschool van Gent, Reglementen (Gent: Drukkerij C. Annoot-Braeckman, 1906), 1. 
279 Oscar Bergmans, Notice Historique sur l’École Industrielle de Gand (Gent: Imprimerie F. Meyer 
Van Loo, 1903), 107. 
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Onder impuls van de toenmalige directeur Théophile Bureau280, die 1871 dit idee aan de 

schoolcommissie voorlegde, werd deze nieuwe cursus op het programma gezet. Bedoeling van 

deze leergang was het bestuderen van de middelen en de bronnen die de ornamentatie of 

versieringskunst kan vinden in de schone kunsten, en de geschiedenis van de ornamentele kunst, 

met aandacht voor alle karakteristieken en stijlen aan de leerlingen over te brengen.281  

De cursus werd in het vlaams gedoceerd282 en was verplicht voor studenten uit het tweede jaar 

textiele industrie en studenten uit het tweede en derde jaar industriële kunsten, waaronder 

industriële beeldhouwers, schilders, decorateurs, ciseleurs, houtsnijders en stoffeerders 

gerekend werden.283 De cursus werd twee keer in de week gegeven. In 1872 bijvoorbeeld op 

zondag van 8 tot 9 uur ’s ochtends en op woensdag van 18h tot 19h. (zie bijlage XLIII).284  

Jaarlijks werden ook wedstrijden georganiseerd. Leerlingen konden een eerste, tweede of derde 

prijs winnen, of eervol vermeld worden. Ook Van Biesbroeck bekroonde elk jaar een aantal 

leerlingen. Zo gaf hij op 5 augustus 1894 (zie bijlage XLIV) de eerste prijs aan Albert Van 

Huffel (1877-1935), die vooraleer hij bekendheid verwierf als archtect o.a. decorateur en 

meubelmaker was.285 De tweede prijs gaf hij aan Jules de Praetere (1879-1947), een bekende 

drukker uit het Gentse die begin jaren 1900 les zou geven aan enkele Duitse 

kunstacademies.286287 

 

 

                                                
280 Théophile Bureau was directeur van de Nijverheidsschool van 1870 tot aan zijn overlijden in 1884.  
281 Oscar Bergmans, Notice Historique sur l’École Industrielle de Gand (Gent: Imprimerie F. Meyer 
Van Loo, 1903), 40 
282 École Industrielle de Gand. Année Scolaire 1869-1870, Frequentaire des cours, 1870. 
BIB.VLBL.HFI.E.014.01, Universiteitsbibliotheek Gent. 
283 École Industrielle de Gand. Projet de Revision du Règlement Organique, du Règlement sur les 
Concours et Examens et du Programme des Cours de 'Ecole Industrielle, n.d., BIB.G.023173/24, 
Universiteitsbibliotheek Gent. 
284 Nijverheidsschool Gent. Winterleergangen, schooljaar 1872-1873. BIB.VLBL.HFI.E.013.06, 
Universiteitsbibliotheek Gent 
285 “Albert van Huffel”, laatst geraadpleegd op 10 juli 2017, 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/5319 
286 “Jules de Praetere”, laatst geraadpleegd op 10 juli 2017, 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jules_De_Praetere 
287 Ecole Industrielle de Gand. Distribution des Prix, 5 augustus 1894, 9. BIB.VLBL.HFI.E.013.05, 
Universiteitsbibliotheek Gent. 
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Afb 52. Industriële Hogeschool Gent, voorgevel. Bron: Ville de Gand, École Supérieure 
Industrielle et Commerciale, 75e Anniversaire de sa fondation, Compte Rendu. (Gent: La 
Nouvelle Imprimerie, 1904), 1. 

Afb. 53 Industriële Hogeschool Gent, binnenplaats. Bron: Oscar Bergmans, Notice Historique 
sur l’École Industrielle de Gand (Gent: Imprimerie F. Meyer Van Loo, 1903), 17. 
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6.2. Koninklijke Academie, Gent 

Twee jaar na zijn definitieve benoeming aan de Nijverheidsschool werd Van Biesbroeck 

eveneens docent aan de Gentse Koninklijke Academie. Wanneer Pieter Devigne-Quyo, 

professor beeldhouwen, tijdens schooljaar 1874-1875 te kampen kreeg met een slepende ziekte 

beslist de directiecommissie van de academie Louis-Pierre Van Biesbroeck, oud-student, aan 

te stellen als professor sculptuur ad interim.288 Van Biesbroeck maakte als docent aan de 

Nijverheidsschool indruk op de commissie, die zijn kennis en kwaliteiten hoog ingeschatte.289 

Vanaf 1882 was Van Biesbroeck ook verantwoordelijk lesgever voor het vak ‘karakter en 

drachten der volkeren’ aan de academie.  

De enige bronnen waarin Van Biesbroeck als docent aan het woord komt zijn de jaarlijkse 

rapporten en verslagen van vergaderingen die zich in het administratief archief van het KASK 

bevinden (zie bijlage XLV).290 Deze documenten getuigen eerder van een feitelijk en 

statistisch291 karakter en gaan nauwelijks in op Van Biesbroecks doceerstijl en –methode. 

Bovendien is er in het archief enkel sprake van verslagen van de drie grote opleidingen: 

tekenkunst, sculptuur en architectuur. Het is dus niet duidelijk hoe Van Biesbroeck zijn lessen 

‘karakter en drachten der volkeren’ organiseerde. Toch kunnen enkele zaken worden afgeleid.  

Net zoals bij prof. Devigne-Quyo werd de klas beeldhouwen in verschillende secties 

georganiseerd: achtereenvolgens diende de student het ‘beeldhouwen naar ornamenten’, het 

‘beeldhouwen naar antieke buste’, het ‘beeldhouwen naar antiek standbeeld’ en het 

‘beeldhouwen naar levend model’ te volbrengen. Het gemiddelde leerlingenaantal van de klas 

beeldhouwen bedroeg 30 leerlingen, waarbij voornamelijk de hoge secties (beeldhouwen naar 

levend model en antiek standbeeld) het grootst aantal inschrijvingen kende.292 

Leerlingen van Van Biesbroeck waren o.a. Karel De Kesel (1849-1922), Louis Mast (1857-

1901), Hippolyte Leroy (1857-1943), Aloïs de Beule (1861-1935), Geo Verbanck (1881-1961), 

Leon Sarteel (1882-1942), George Minne (1866-1941), én zijn neef Jules-Pierre Van 

Biesbroeck (1873-1965).  

                                                
288 Uit de archiefdocumenten in het S.A.G kan niet afgeleid worden wanneer Van Biesbroeck defenitief 
benoemd werd.  
289 Séance de la direction, 7 augustus 1875, D39, ASK 51, S.A.G. 
290 Deze jaarlijkse verslagen komen bovendien vanaf 1882 niet meer voor in het archief. 
291 Hiermee doel ik op het feitelijk en opsommend karakter van de rapporten en vergaderingsverslagen, 
bv. het aantal studenten per sectie, opsomming van de verdienstelijke leerlingen, etc.  
292 Louis Van Biesbroeck, Rapport de 1875-1876, 20 augustus 1876, D72, ASK 52, S.A.G. 
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Uit de jaarlijkse rapporten kan afgeleid worden dat Van Biesbroeck veel waarde hechtte aan de 

frequente aanwezigheid van de studenten tijdens de lessen. Zijn voorganger prof. Pieter 

Devigne-Quyo gaf hieraan geen aandacht in zijn jaarlijkse verslagen, terwijl dit voor Van 

Biesbroeck jaar na jaar een belangrijke bekommernis was.293 Een andere bezorgdheid in 

vergelijking met prof. Devigne-Quyo was zijn aandacht voor de klasinfrastructuur. Twee jaar 

na zijn aanstelling, in 1877, diende Van Biesbroeck bij de directie een eerste verzoek in om de 

infrastructuur van de klas beeldhouwen te verbeteren. Deze was verouderd in vergelijking met 

de andere klassen tekenkunst en architectuur, en vormde volgens Van Biesbroeck bijgevolg een 

obstakel voor degelijk en modern onderwijs:    

…Si le cours de sculpture suit le mouvement de progrès général à notre Académie, cette 

insuffisance d’installation pourrait devenir un empêchement sérieux au développement 

de l’enseignement, et cela dans un avenir très prochain...294 

In 1879 klaagde Van Biesbroeck nogmaals over de gebrekkige uitrusting van de klas sculptuur, 

voornamelijk dan m.b.t. de sectie naar levend model. Het mankement was zodanig duidelijk 

geworden dat het absoluut noodzakelijk was dit tekort te verhelpen. Van Biesbroeck had 

daarom zelf een voorstel ontworpen voor de vernieuwing van de klasinrichting en hoopte dat 

het gemeentebestuur een positief advies zou uitschrijven.295 Een jaar later werd gehoor gegeven 

aan Van Biesbroecks verzoek om meer licht en andere meubels in de klas te voorzien. Het 

bedrag van deze wijzigingen werd op 863, 50 Frank geschat, waarvoor men beroep deed op het 

budget van 1879-1880.296 Van Biesbroeck was opgetogen:  

L’augmentation de mobilier que vous avez bien voulu accorder cette année a permis de 

mieux installer les élèves qui se présentent si nombreuses pour la classe de nature… Pour 

les autres classes aussi l’installation s’est trouvé excellente. Dans les deux classes 

supérieures il règne une grande émulation, dont les résultats des concours et 

l’appréciation du jury ont témoigné.297  

Naast het doceren was het verlenen van adviezen aan de overheid met betrekking tot de 

subsidies aan de studenten een belangrijke verantwoordelijkheid van Van Biesbroeck. Zo vroeg 

                                                
293 Louis Van Biesbroeck, Rapport de 1875-1876, 1876-1877, 1877-1878, 1878-1879, 1879-1880, 1880-
1881, sectie D, ASK 52, 53, 54, 55, S.A.G. 
294 Louis Van Biesbroeck, Rapport de 1876-1877, D81, ASK 53, S.A.G. 
295 Louis Van Biesbroeck, Rapport de 1878-1879, 30 juni 1879, D71, ASK 55, S.A.G. 
296 La direction de l’Académie, Budget de 1878, E107, ASK 54, S.A.G. 
297 Louis Van Biesbroeck, Rapport de 1879-1880, 2 juli 1880, D181, ASK 55, S.A.G. 
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Hippolyte Leroy (1857-1943) in 1877 een subsidie aan om ‘zijn artistieke studies in de 

toekomst naar behoren voort te zetten’. Van Biesbroeck stuurde daarop een brief (bijlage XLVI) 

naar het ministerie waarin hij stelt dat Leroy zich in elke sectie distingeerde door de eerste 

plaats te behalen in de jaarlijkse wedstrijden (zie bijlage XLVII) en al die jaren zeer goed gedrag 

had vertoond. Volgens Van Biesbroeck had Leroy dus alle recht op een ‘aanmoediging’ van de 

overheid.298 

Van Biesbroecks jaarloon bedroeg tot 1878 2400 frank, dus 600 frank per semester. Enkel de 

professor-directeurs tekenkunst (Theodoor Canneel, vanaf 1892 Louis Tytgadt) en architectuur 

(Adolphe Pauli, vanaf 1892 Charles Van Rysselberghe) verdienden meer.299 Vanaf 1878 werd 

echter een vermindering van 900 frank doorgevoerd want de functie ‘professor-directeur’ werd 

voor de beeldhouwkunst afgeschaft. Van Biesbroeck was vanaf dan uitsluitend ‘professeur de 

sculpture’, en verdiende 1500 frank op jaarbasis. De functie van professeur-directeur was wel 

nog van toepassing voor de tekenkunst en architectuur.300 Vanaf 1882 ontving Van Biesbroeck 

een jaarloon van 2000 frank.301 

In 1904 was van Biesbroeck 65 jaar geworden. De regel was dat de leeftijdslimiet van docenten 

65 jaar was of 30 jaar dienst, waarna de docent op pensioen diende te gaan.302 Begin december 

1904 werd deze bezorgdheid door de Nijverheidsschool en de Academie aan de orde gebracht. 

Van Biesbroeck had ondertussen de leeftijd van 65 jaar bereikt, en diende volgens de regels op 

pensioen te gaan. De commissie van de academie was het er echter unaniem over eens het 

pensioen niet in het midden van het schooljaar toe te laten. Dit zou een verstoring van de lessen 

betekenen. Van Biesbroeck, de enige professor sculptuur, kon nog in dienst blijven tot 31 maart 

1905, wanneer schooljaar 1904-1905 afgerond was.303  

                                                
298 Louis Van Biesbroeck i.v.m. subsidieaanvraag Hippolyte Leroy, 10 juli 1878, C70, C74, ASK 54, 
S.A.G. 
299 La direction de l’Académie, Budget de 1876, E83, ASK 52, S.A.G 
300 La direction de l’Académie, Budget de 1878, E110, ASK 54, S.A.G. 
301 La direction de l’Académie, Budget de 1881, E121, ASK 56, S.A.G. 
302 Schepencollege van de stad Gent, 9 september 1904, IV 234, S.A.G. 
303 Griffier van de academie, Brief aan de administratie van de Industriële Hogeschool, 8 december 
1904, IV237, S.A.G. 
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6.3. Wereldtentoonstelling van 1878, Parijs 

Het is waarschijnlijk in zijn hoedanigheid van docent ‘geschiedenis en theorie van de 

versieringskunst’ dat Van Biesbroeck in 1873 de wereldtentoonstelling van Wenen, en in 1878 

de wereldtentoonstelling van Parijs bezocht. Van die laatste tentoonstelling maakte Van 

Biesbroeck een verslag op voor de Minister van Binnenlandse Zaken, pour comprendre les 

mouvements et les progrès des arts industriels.304 Vermits weinig of geen archiefdocumenten 

van de Nijverheidsschool inspelen op de inhoud van zijn cursussen, geeft dit document ons een 

goed beeld van zijn visie op de toegepaste en de industriële kunsten. Frankrijk, Oostenrijk, 

Engeland, Italië, en uiteraard België ontsnappen niet aan Van Biesbroecks kritiek. Centraal in 

het verslag staat het verbinding zoeken met de traditie en de link tussen de industriële en de 

schone kunsten. 

De wereldtentoonstelling van 1878 was de derde die georganiseerd werd in Parijs, en liep van 

10 mei tot 10 november 1878. Aangezien de ruïnes van de Frans-Pruisische oorlog op enkele 

plaatsen in de stad nog steeds zichtbaar waren, werd de wereldtentoonstelling ook aangegrepen 

om de wederopstanding van Frankrijk te vieren. Het ‘Palais de Champ-de-Mars’ en het ‘Palais 

du Trocadero’ waren de twee centrale locaties.305  

Een eerste opmerking die Van Biesbroeck in zijn verslag uit de doeken deed is van toepassing 

op de toegepaste kunst van Frankrijk. Elegant is ze volgens Van Biesbroeck altijd geweest, 

maar toch ergerde hij zich. Franse kunstenaars beroepen zich dikwijls op hun originaliteit, maar 

al te vaak grijpen ze eigenlijk terug naar de steriele beeldtaal van de zeventiende en achttiende 

eeuw, aldus Van Biesbroeck. Een gevolg hiervan was een gebrek aan karakter, waarbij de kunst 

als snel vervalt in routine en banaliteit. Van Biesbroeck gaf hierbij Oostenrijk als 

tegenvoorbeeld. In de Oostenrijkse toegepaste kunst was er minder sprake van het gebruik van 

een louter navolgen van decoratieve tradities, maar hier ontbrak dan weer een zekere vrijheid, 

een souplesse d’allure die dan weer overvloedig aanwezig was in Frankrijk. Wel prees hij de 

organisatie van het Oostenrijkse kunstonderwijs dat gekarakteriseerd werd door artistieke 

tendensen en beroemde docenten die tot de top van de Industriële kunsten in het Duits 

taalgebied behoren.306  

                                                
304 Louis-Pierre Van Biesbroeck, Exposition Universelle de Paris, Rapport adressé à M. Le Ministre de 
l’Intérieur sur les Arts Appliqués à l’Industrie, 6 december 1878, 1. BIB.G.007650, 
Universiteitsbibliotheek Gent. 
305 “Expo 1878 Paris”, laatst geraadpleegd op 4 juli 2017, http://www.bie-paris.org/site/en/1878-paris. 
306 Louis-Pierre Van Biesbroeck, Exposition Universelle de Paris, 2, 3-5. 
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Afb. 55 Exposition Universelle de 1878, Extérieur du Palais du Champ-de-Mars. 1878, © Bureau 
International des Expositions. http://www.bie-paris.org/site/en/1878-paris 
 

Afb. 56 Exposition Universelle de 1878, Intérieur du Palais du Champ-de-Mars. 1878, © Bureau 
International des Expositions. http://www.bie-paris.org/site/en/1878-paris 
 

Afb. 54 Exposition Universelle de 1878, Palais du Trocadero et Palais du Champ du Mars. 1878, 
© Bureau International des Expositions. http://www.bie-paris.org/site/en/1878-paris 
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Ook Italië onderscheidde zich volgens Van Biesbroeck in het verbinding zoeken met oudere 

artistieke industrieën. Onder invloed van Castellani en zijn imitatie van antieke sieraden (Afb. 

57) werd er een nieuwe markt gecreëerd voor het gebruik van oude modellen met een 

archeologisch karakter. Van Biesbroeck was onder de indruk van het Venetiaans glaswerk van 

Murano dat antieke glazen reproduceerde: voilà une industrie magnifique basée sur 

d’excellentes traditions et susceptible des plus brillants développements.307  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Belgische industriële kunst had volgens Van Biesbroeck een serieuze vooruitgang geboekt. 

Hij stelde zelfs vast dat er sprake was van een inhaalbeweging ten opzichte van de 

schilderkunst: jusqu’ici c’était par son école de peinture que la Belgique soutenait dignement 

sa vieille réputation artistique, maintenant l’art industriel aussi est en train d’y prendre son 

rang.308  

De tapijtindustrie uit Mechelen werd als een van de grote successen van de 

wereldtentoonstelling beschouwd. Overeenkomstig met het Italiaans glaswerk was er ook hier 

sprake van het opnieuw verbinding zoeken met de oude tradities, wat volgens Van Biesbroeck 

een algemene karakteristiek was van de toenmalige tijd. De kunst van het verleden werd 

bestudeerd, geïmiteerd, gereproduceerd en gevulgariseerd. Cruciaal hierbij was de overheid, 

die de terugkeer onder meer stimuleerde door het creëren van nationale musea en rijkelijk 

                                                
307 Louis-Pierre Van Biesbroeck, Exposition Universelle de Paris, 9. 
308 Ibidem. 

Afb. 57 Castellani, Gouden halsketting en oorbellen, ca. 1870. 
Tentoongesteld op de WT van 1878, Parijs. © Victoria and Albert 
Museum. http://collections.vam.ac.uk/item/O75031/necklace-castellani/ 
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gesubsidieerde scholen.309 In vergelijking met de toegepaste of industriële kunsten investeerden 

overheden misschien eerder in de schone kunsten, denk aan Frankrijk die reeds vanaf de 

middeleeuwen grote inspanningen leverde ter aanmoediging van de kunsten met de bouw van 

de kathedralen en de plaatsing van standbeelden op de nationale pleinen. Maar cruciaal voor 

Van Biesbroeck was echter de link tussen de schone kunsten en de toegepaste, industriële kunst. 

Kunst was de bron van de industrie, aldus Van Biesbroeck. De voorspoed van de industriële 

kunsten hing immers af van de cultuur van de schone kunsten, en meer specifiek van de 

beeldhouwkunst en de architectuur: 

 Une observation que j’ai faite dans les galeries des beaux-arts, c’est que si les beaux-

arts sont la source des arts industriels, cela est particulièrement vrai pour la sculpture et 

l’architecture. Ces deux arts, en créant des formes palpables, sont par là même plus 

directement en rapport avec les arts industriels… Là où de grands artistes sont à la 

recherche de la beauté pure, là aussi les arts industriels fleurissent sans effort et par une 

conséquence naturelle.310  

Voor de schilderkunst lag dit anders volgens Van Biesbroeck. De schilderkunst creëerde 

oneindige horizonten, ze werd niet belemmerd door materiële obstakels. Deze ongelimiteerde 

vrijheid was echter niet van toepassing op de toegepaste kunst, die steeds rekening moest 

houden met het gebruik en het nut van de kunstvoorwerpen. Toch is ook hier de analogie niet 

ver weg. Van Biesbroeck trok hierop een parallel tussen de ambachtsman of industrieel 

enerzijds, en de kunstenaar anderzijds. Het gevoel dat de kunstenaar inspireert bij de creatie 

van een meesterwerk en het gevoel dat aan de basis ligt van de ambachtsman of industrieel bij 

het toevoegen van goede smaak in de gebruiksvoorwerpen waren volgens Van Biesbroeck van 

dezelfde aard. Het verschil tussen l’art pur en de toegepaste kunsten zat hem enkel in de mate 

van intensiteit van dit gevoel.311Opmerkelijk is het feit dat dit verslag nagenoeg volledig in de 

context van de cursus ‘Geschiedenis en theorie van de versieringskunst’ past. De centrale 

doelstelling van dit vak was het bestuderen van de invloed die de schone kunst uitoefenden op 

de versieringskunst. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Van Biesbroeck de tentoonstelling ook 

in zijn lessen uitgebreid behandeld.  

                                                
309 Louis-Pierre Van Biesbroeck, Exposition Universelle de Paris, 10-11. 
310 Louis-Pierre Van Biesbroeck, Exposition Universelle de Paris, 12-16.  
311 Louis-Pierre Van Biesbroeck, Exposition Universelle de Paris, 11. 
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7. Kunstenaarsverenigingen  

7.1. Het Kunstgenootschap (1875-1879) en de Cercle Artistique et Littéraire de 

Gand (1879-1910) 

In 1875, kort na de start van zijn academische carrière, werd Van Biesbroeck lid van het 

Kunstgenootschap.312 Deze vereniging werd gesticht in 1842 met als doel om kunstenaars 

(voornamelijk schilders en beeldhouwers), mecenassen en liefhebbers samen te brengen en was 

gevestigd in de Korianderstraat in Gent. Van 1875 tot 1879 vervulde Van Biesbroeck de functie 

van secretaris. Na het overlijden van de kunstschilder Felix De Baerdemaecker (1836-1878) 

kwam daar op 31 januari 1879 ook nog het voorzitterschap bij. De taak van Van Biesbroeck als 

secretaris bestond erin de algemene en buitengewone vergaderingen te transcriberen en te 

verdelen onder de leden. Ook verzorgde hij de briefwisselingen met andere verenigingen 

waarover hij tijdens de vergaderingen de overige leden inlichtte. De ledenwerking was 

eveneens de taak van de secretaris. Van Biesbroeck organiseerde het jaarlijke lidgeld en hield 

de aanwezigheden op de maandelijkse zittingen bij.313  

Het is de vraag of Van Biesbroeck deze functie met veel enthousiasme vervulde. Op de 

maandelijkse vergadering van 26 januari 1877 werd de vernieuwing van de functies besproken. 

Verscheidene leden merkten op dat het wenselijk is dat de schatbewaarder en secretaris van een 

vereniging zoveel mogelijk dezelfde bleven. Zij stelden bijgevolg voor Louis Van Biesbroeck 

te herkiezen. Dit gebeurde ook, ongeacht de opmerking van van Biesbroeck (de secretaris) dat 

een ander lid op zijne beurt wel eens dat postje zou mogen bekleden dat hij nu reeds twee jaren 

vervult.314 

Bij het ontstaan van de ‘Cercle Artistique et Littéraire de Gand’ door de fusie tussen het 

Kunstgenootschap en de Société Littéraire Gantoise in 1879 lijkt Van Biesbroecks wens te zijn 

vervuld. Van Biesbroeck behoorde tot de stichtende leden van de nieuwe kunstkring en maakte 

ook deel uit van de bestuurscommissie. De functie van secretaris werd echter overgedragen op 

Isidore Deschamps. Wel was Van Biesbroeck in de beginjaren voorzitter van de ‘Section des 

                                                
312 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890, Zitting bij dringendheid van 16 november 1875, 
paginanummer onbekend. BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent. 
313 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890, Buitengewone algemene vergadering van 19 november 
1878, 195. BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent. 
314 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890, Maandelijksche algemeene Vergadering, 26 januari 1877, 
86. BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent. 
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Arts plastiques’, tot hij ook op de zitting van 30 september 1881 de leden verzocht hun stem op 

een ander lid uit te brengen. Uiteindelijk wordt unaniem gekozen voor Louis Tytgadt.315 

Het lijkt erop dat Van Biesbroeck zich vanaf de jaren 1880 ervan weerhield een centrale positie 

in het bestuur van de kunstkring aan te meten. Hij was weinig of niet aanwezig op de 

maandelijkse vergaderingen en nam maar enkele deel aan de jaarlijkse kersttentoonstellingen 

en de tombola’s (zie hoofdstuk 2 – Van Biesbroeck exposeert). Waarschijnlijk is dit te verklaren 

door het feit dat dit ook net de drukste jaren van Van Biesbroeck waren. Hij was benoemd als 

docent in twee verschillende kunstscholen, had net een gouden medaille verworven op het 

Gentse salon van 1880, en zijn sculptuur kwam terecht in de openbare ruimte. Het is bijgevolg 

niet geheel ondenkbaar dat Van Biesbroecks prioriteiten in deze cruciale artistieke periode 

elders lagen.  

 
7.2. Pacificatie van Gent (1876) 

In 1876 participeerde Louis Van Biesbroeck aan de organisatie van de Pacificatiefeesten, die 

de driehonderdste verjaardag van de Pacificatie van Gent en de verdrijving van de Spaanse 

troepen uit de Nederlanden feestelijk herdachten. Op 14 februari 1876 werd door La Conseil 

Communal de Gand hiervoor een ‘Commissie voor Kunst en Geschiedenis’ opgericht met 

schepen Wagener als voorzitter en Paul Fredericq als secretaris. In deze commissie zetelden 

onder andere Picquaert, Hulin de Loo, Ferdinand Vanderhaeghen, W. Rogghé, De Keghel, 

Louis en Jules Van Biesbroeck, A. Pauli, Geets, Cluysenaer, Capeinck, Lebrun, 

Metdepenningen, Den Duyts, Paul Devigne. Het hoofddoel van deze commissie was het 

organiseren van de historische stoet door de straten van Gent, wat beschouwd werd als het 

hoogtepunt van de Pacificatiefeesten. Hiervoor had men 1127 deelnemers nodig. In maart werd 

daarom een oproep gedaan naar de Gentse verenigingen (o.a. het Kunstgenootschap) om hun 

medewerking te verlenen.316  

Volgens l’Indépendance Belge werd voor de stoet beroep gedaan op de beste schilders en 

beeldhouwers van de stad, alsook twee schilders van Brussel (Cluysenaer) en Mechelen 

(Guillaume Geets).317 

                                                
315 Kunstgenootschap. Zittingen 1875-1890, Algemene vergadering van 20 juni 1879, 229. 
BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent; Algemene vergadering van vrijdag 30 september 1881, 
paginanummer ongekend. BIB.G.020310, Universiteitsbibliotheek Gent 
316 M. Steels, ‘De Pacificatiefeesten te Gent in 1876’ in Gendtsche Tydinghen 5, nr. 4, (1976), 161. 
317 “Actes officiels,” L’Indépendance Belge, 4 mei 1876, 2. 
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De voorbereiding van de stoet was een zware taak. De wagens en kostuums moesten ontworpen 

worden waarbij de historische accuraatheid cruciaal was. De ontwerpen moesten uiteraard ook 

uitgevoerd worden, dit alles onder een strikt budget van 50.000 fr.318  

 

 

De eerste wagen werd door Jules de Keghel ontworpen en stelde het Eedverbond der Edelen 

voor. De tweede wagen werd ontworpen door Louis Van Biesbroeck en stelde de Bloedraad 

voor. De derde wagen werd uitgewerkt door Willem Geets, bestuurder van de Mechelse 

Academie. Zijn wagen verbeeldde de inquisitie. De vierde wagen was gemaakt naar tekeningen 

van Adolf Pauli, Gentse bouwmeester, die de Spaanse Furie in Antwerpen voorstelde. De vijfde 

wagen werd ontworpen door Alfred Cluysenaar, een Brusselse schilder, die de Verenigde 

Provinciën der Nederlanden weergaf. De zesde wagen werd door Felix Metdepenningen (Gent) 

vormgegeven en stelde de Godsdienstige bevrediging voor. De zevende (Terugkeer Der 

Bannelingen) en de achtste (Prins Van Oranje) ‘wagen’ kende geen vormgever aangezien het 

                                                
318 M. Steels, ‘De Pacificatiefeesten te Gent in 1876’, 163. 

Afb. 58 Pacificatie van Gent, historische stoet. BHSL.HS.3680, Universiteitsbibliotheek Gent. 
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hier telkens ging om een stoet van mensen te voet of te paard. De negende wagen werd 

ontworpen door Jan Capeinck en stelde de Ondertekening der Pacificatie op het Gentse Stadhuis 

voor. De laatste en tiende wagen stelde de Stad Gent voor en werd ontworpen door Lodewijk 

Lebrun.319  

De wagen die ontworpen was door Louis Van Biesbroeck (Afb. 59) verbeeldde dus de 

Bloedraad en de veroordeling van de graven Egmond en Hoorn.320 Eenmaal ontworpen werd 

het geschilderde plaasteren model van de wagen van Van Biesbroeck als een van de eerste 

aangeboden aan de commissie, waarna het kon worden uitgevoerd. Het Volksbelang sprak haar 

waardering uit voor het ontwerp, dat van een eenvoud en waardigheid voor het sombere 

verleden spreekt:  

 

…Onder eenen troonhemel, die op twee slanke kolommen rust, zetelen de leden van den 

Bloedraad, waaronder Juan Vargas en Kessels. Op den voorgrond zitten de twee edele 

gevangen, bewaakt door spaansche soldaten; de griffier staat op de trappen van het 

                                                
319 “Feesten der pacificatie van Gent,” Volksbelang, 9 september 1876, 3; “De Pacificatie van Gent,” De 
Toekomst, 3 september 1876, 1-2; M. Steels, ‘De Pacificatiefeesten te Gent in 1876’, 165-169. 
320 Paul Fredericq, Louis Van Biesbroeck, Jean Capeinick, Alfred Cluysenaer, and Jules De Keghel, 
Album van den Historischen Stoet der Pacificatie van Gent (Gent: Todt, 1876), 11-13. 

Afb. 59 Jules Van Biesbroeck, ontwerptekening van de wagen die de Bloedraad en de Veroordeling 
van de graven Egmond en Hoorn voorstelt. Ontwerper: Louis-Pierre Van Biesbroeck. 
BHSL.HS.3680, Universiteitsbibliotheek Gent. 
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tribunaal en leest het doodsvonnis af. Vooraan ziet men de beul gansch in’t rood, geleund 

op het groot zwaard van justitie… De wagen van den heer Lod. Van Biesbroeck 

onderscheidt zich door eene aangrijpende eenvoudigheid, eene zeer merkwaardige 

getrouwheid in de renaissance ornamenten en eene smaakvolle harmonie van kleuren. 

Zeer gelukkig heeft de kunstenaar zijn somber onderwerp weten voor te stellen.321 

De realisatie van de wagens gebeurde in een houten hangaar in de buurt van de Sint-

Agnetestraat, in het centrum van Gent. Deze was op 30 mei opgebouwd waardoor de uitvoering 

van het ontwerp van Van Biesbroeck kon aanvangen.322 Op donderdag 20 juli 1876 werd om 

zes uur ’s morgens met de wagens een eerste tocht door de stad gemaakt om hun degelijkheid 

en sterkte te testen. De wagen van Louis Van Biesbroeck werd opgespannen met zes paarden. 

Het verliet de hangar om over de brug van het justitiepaleis naar ‘la Place d’Armes’ of de Kouter 

te gaan. De test was geslaagd en toonde de kracht van het frame van de wagen. De volgende 

stap kon nu worden aangevangen, namelijk de wagens voorzien van decoratieve 

schilderingen.323 

Niet alleen de wagens, maar ook de menigte die uitgedost werd met kostuums speelden een 

belangrijke rol in de stoet. Cruciaal hiervoor was de historische accuraatheid van de 

klederdracht. In de week van 13 mei ging Van Biesbroeck daarom naar het museum van de 

Hallepoort in Brussel om de zestiende-eeuwse helmen, borstplaten en andere kostuumstukken 

die het museum bewaard te bestuderen. De conservator van het museum, Théodore Juste, 

ontving hem en leidde hem rond door het museum. Van Biesbroeck bracht van zijn bezoek 

verschillende schetsen van helmen, schilden, hellebaarden, etc. mee.324  Toch was het 

uiteindelijk zijn broer, Jules Van Biesbroeck, die verantwoordelijk was voor de 

kostuumontwerpen.325  

Enkele van deze kostuumontwerpen zijn te bewonderen in ‘Album du Cortège Historique de la 

Pacification de Gand’, waarin Paul Frédérique verslag doet van de wagens en hun 

achtergrondinformatie. Deze publicatie werd verdeeld vanaf 10 april326, en had een lage prijs. 

                                                
321 “Fêtes de la Pacification de Gand,” Volksbelang, 13 mei 1876, 2.  
322 “Fêtes de la Pacification de Gand,” La Meuse, 30 mei 1876, 2. 
323 “Fêtes de la Pacification de Gand,” l’Echo du Parlement, 26 juli 1876, 2. 
324 “Fêtes de la Pacification de Gand,” La Meuse, 13 juni 1876, 2; “Fêtes de la Pacification de Gand,” 
l’Echo du Parlement, 27 juni 1876, 2. 
325 “Fêtes de la Pacification de Gand,” l’Echo du Parlement, 26 juli 1876, 2. 
326 [300ste Verjaardag Van De Pacificatie Van Gent (1576), Gevierd Te Gent In 1876: Documenten 
Betreffende Het Album Van De Historische Stoet Ter Herdenking Van De Pacificatie Van Gent]. 
BIB.G.006063, Universiteitsbibliotheek Gent. 



Deel III  Van Biesbroeck reflecteert 

 
 

113 

Het was namelijk de bedoeling om zoveel mogelijk mensen uit alle lagen van de bevolking 

toegang te geven tot de publicatie, als souvenir van een van de meest doorslaggevende 

evenementen in de zestiende eeuw, én als een van de belangrijkste evenementen van de 

negentiende eeuw.327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Pacificatiefeesten vingen uiteindelijk aan op zaterdag 2 september met het luiden van de 

grote klok. Er werden banketten, concerten, theaterstukken en andere feestelijkheden 

georganiseerd, maar het hoogtepunt van de herdenking was uiteraard de historische stoet door 

de straten van Gent, verzorgd door Gentse kunstenaars en verenigingen.328  De stoet lokte een 

massa toeschouwers. Men kwam zelfs helemaal vanuit Nederland om deel te nemen aan de 

festiviteiten. Zo bracht de krant de Middelbursche Courant329 en het tijdschrift De Banier 

uitgebreid van verslag van de opbouw van de stoet en de feestelijkheden:  

                                                
327 “Fêtes de la Pacification de Gant,” La Meuse, 30 mei 1876, 2. 
328 M. Steels, ‘De Pacificatiefeesten te Gent in 1876’, 163 
329 “Middelburg, 6 juni,” Middelburgsche Courant, 7 juni 1876, 1. 

 

Afb 60. Jules Van Biesbroeck, kostuumontwerp voor de 
Pacificatiefeesten, ca. 1876. © Album de Photographies: 
Fêtes de la Pacification de Gand. BIB.G.006099, 
Universiteitsbibliotheek Gent. 
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De stad Gent viert feest, en ook daar mogen de Nederlanders niet ontbreken. Trouwens, 

dat feest heeft een op gansch de Nederlanden toepasselijk historisch karakter: de 300ste 

verjaring van de Pacificatie, het bekend verdrag waarbij hier de zoo bloedige 

religietwisten, die in de XVIde eeuw ons arm Nederland bewaarden, werden gestaakt.330 

Na afloop van de feesten werden de wagens, kostuums, wapens en andere attributen zorgvuldig 

bewaard. Het merendeel van de kostuums en de wapens werd op een publieke tentoonstelling 

in de grote vestibule van het stadhuis verkocht. De beeldhouwwerken die op de stoetwagens 

werden geplaatst van Wante, De Kesel, Louis Van Biesbroeck en Paul de Vigne werden 

bewaard in het museum.331 Waar de beeldhouwwerken, indien ze niet zijn vernietigd, zich 

vandaag bevinden is niet geweten.  

 

                                                
 
330 “Uit Zuid-Nederland,” De Banier 2, nr. 1 (1876): 301. 
331 “Fait Divers,” l’Ècho du Parlement, 8 december 1876, 2. 
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8. In de bres voor erfgoed. De Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en de Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde 

Il est question de démolir la charmante église de Mariakerke. Mais les 
artistes protestent. Envoyez-moi votre protestation, elle fera bon effet.332           

       James Ensor aan August Vermeylen, 30 augustus 1894. 

Begin jaren 1900 was er sprake van een ommekeer in de carrière van de inmiddels 60-jarige 

Louis-Pierre Van Biesbroeck. In 1905 kwam zijn docentschap aan de Nijverheidsschool en de 

Gentse academie tot een einde, en ook het actief creëren en exposeren van zijn 

beeldhouwwerken zal vanaf dan stilaan worden afgebouwd. Net in deze periode zal Van 

Biesbroeck een belangrijke positie bekleden in twee organisaties die betrekking hebben op het 

Gentse erfgoedbeleid en monumentenzorg: de Koninklijke Commissie voor Monumenten, en 

de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Dit hoofdstuk gaat dieper in op zijn rol 

en slagkracht binnen beide organisaties. 

De totstandkoming en populariteit van dergelijke instanties was het gevolg van een algemeen 

klimaat dat ontstond rond het midden van de negentiende eeuw, waarbij de aandacht en de 

bekommernis voor de eigen geschiedenis én het patrimonium aan belang won. Vóór 1850 werd 

oudheidkunde vaak beschouwd als iets wat de modernisering en vooruitgang in de weg stond. 

Monumentenzorg was geen prioriteit voor de stedelijke overheden, waardoor historische 

bouwwerken vaak werden afgebroken. Vanaf 1840-1850 is er echter sprake van een 

omwenteling. Onder leiding van enkele intellectuelen, architecten en kunstenaars zal zo al gauw 

een groeiend bewustzijn ontstaan om historische bouwwerken te beschermen. Oudheidkunde 

werd eveneens niet meer beschouwd als een loutere ‘liefhebberij’, wat zijn weerslag kende in 

de geleidelijke verwetenschappelijking van het veld.333 

                                                
332 James Ensor, Brief aan August Vermeylen, 30 augustus 1894. E 335/B, Archief van August 
Vermeyen, Letterenhuis. Aan het einde van de 19de eeuw onderging Oostende een grote 
gebiedsuitbreiding waarbij Mariakerke haar zelfstandigheid verloor. Stemmen gingen op om de Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk te vervangen door een nieuwe en grotere kerk. James Ensor organiseerde 
hierop een protestactie die o.a. ook de steun kreeg van politicus August Vermeylen (1872-1945). 
Uiteindelijk zorgde de K.C.M. voor de vrijwaring van de ‘Duinenkerk’ in 1903.  
Zie: Freddy Dufait, In en Om het Kerkje van Ensor (Brugge: Van De Wiele, 1998), 12-13.  
333 Jan De Maeyer, “België, de Ziel van de Natie. Achtergronden en Functie van Ideologische Concepten 
in de Negentiende-eeuwse Monumentenzorg” in Negentiende-eeuwse Restauratiepraktijk en Actuele 
Monumentenzorg (Leuven: Universitaire Pers, 1999), 74. 
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Ook de overheid, die in deze periode op zoek was naar natie- en identiteitsversterkende 

impulsen, zal op de voorgrond van de monumentenzorg treden door een strategie uit te bouwen 

waarbij het stimuleren van de schone kunsten, de erfgoedzorg en de geschiedenisbeoefening de 

natiestaat historisch zou funderen.334 Zo kende de interesse voor het nationale verleden en de 

vaderlandse monumenten onder invloed van het nationalisme een boost, waardoor historische 

gebouwen zoals het Stadhuis (1870), de Sint-Jacobskerk (1870) en het Belfort (1871) werden 

gerestaureerd.335 

De Gentse historicus Paul Fredericq voert in het bulletin van de Oudheidkundige kring een 

hevig pleidooi tegen het verval en de verwaarlozing van het Belgisch erfgoed, en prijst de moed 

van de oudheidkundigen:  

 Al deze betreurlijke afbraken en verminkingen, al deze onherstelbare verliezen, geheel 

dit zondenregister op het gebied der oudheidkundige schatten van Gent, bewijzen genoeg 

welke barbaarsche tijden wij nog onlangs beleefd hebben; maar nu verkeeren wij 

integendeel in gansch veranderde omstandigheden... Aan die mannen zijn wij veel 

verplicht, want in de sombere dagen van onverschilligheid en vandalisme hebben zij het 

heilig vuur houden branden. 

De oudheidkundigen zijn onverzadelijk zal men zeggen. Ja, Mijnen Heeren, wij zijn en 

blijven onverzadelijk. Nooit vinden wij onze geboortestad Gent schoon genoeg. Wij zijn 

onverzadelijk in onze begrensde begeerte om hare nog verwaarloosde kunstschatten tot 

hun volle recht te laten komen. Zoolang er in Gent nog één enkel schoon gebouw aan 

verval of afbraak blootgesteld staat, moeten wij waken en zullen wij ons best doen om het 

te redden… Den strijd geven wij niet op, totdat Gent is geworden wat het reeds 

halverwege is om te worden en wat het worden kan een moet: eene der schoonste steden 

van België, dat een der schoonste landen van de geheele wereld is.336 

                                                
334 Jan De Mayer, “Belgïe, de Ziel van de Natie”, 72. 
335 Marc Struyfs, Marc Boone, et al., Honderd Jaar Geschiedenis van de Maatschappij voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (1893-1993) (Gent: Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde, 1993), 17-18. 
336 “Paul Fredericq, Onze Oude Gebouwen te Gent” in Bulletin Der Maatschappij van Geschied- en 
Oudheidkunde te Gent (Gent: Vuylsteke, 1901), 106, 120-121. 
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8.1. Koninklijke Commissie voor Monumenten 

De Koninklijke Commissie voor Monumenten werd in 1835 opgericht en fungeerde als 

belangrijkste adviesorgaan voor de Belgische regering omtrent monumentenzorg. België was 

daarmee het eerste land die beschikte over een officiële instantie die de monumentenzorg van 

het hele land organiseerde.337  

In 1860 werden provinciale comités met corresponderende leden in het leven geroepen. Aan 

hen werd gevraagd informatie te verzamelen, adviezen te geven en maatregelen te signaleren 

in verband met de conservatie van monumenten en kunstvoorwerpen en die door te spelen naar 

de centrale commissie. De centrale doelstelling van dit dubbel orgaan bestond erin om bruut 

vandalisme te voorkomen, monumenten te redden van de destructie en lompe restauraties op te 

sporen en bij te werken indien nodig. Jaarlijks kwamen de provinciale comités samen met de 

Koninklijke Commissie voor een plenaire vergadering, waar gerapporteerd werd over hun 

werkzaamheden. Zo kon er gewaakt worden over een eenheid tussen de centrale commissie en 

de diverse provinciale comités, maar ook onderling.338 

Op 14 mei 1884 werd Louis Van Biesbroeck verkozen als corresponderend lid voor de 

Koninklijke Commissie voor Monumenten, wat hem ook meteen lid maakte van het Provinciaal 

Comité van Monumenten van Oost-Vlaanderen.339 Waarschijnlijk werd Van Biesbroeck 

aanvaard door zijn kennis van zaken, maar ongetwijfeld ook omwille van zijn banden met vele 

andere kunstenverenigingen. De comités werkten immers vaak samen met lokale verenigingen 

waardoor er nog meer kans op slagen kon worden bereikt.340 

Van 1884 tot 1899 hield Van Biesbroeck zich eerder op de achtergrond. Hij woonde gemiddeld 

twee keer per jaar de maandelijkse zittingen bij en ging ook maximum één keer per jaar op 

prospectie in de provincie. Wel had Van Biesbroeck een aandeel in de restauratiewerken van 

het Stadhuis in Gent die van start gingen in 1869 en onder leiding stonden van A. Pauli, 

stadsarchitect, en J. Hofman, ingenieur. In 1889 werd gevraagd aan Van Biesbroeck om de 

beelden voor in de nissen van de gevel te ontwerpen. Dit was opmerkelijk, aangezien er nooit 

eerder beelden in de nissen van het veertiende-eeuwse stadhuis hadden gestaan. Het was 

                                                
337 “De Schaduw van Viollet-Le-Duc” in Negentiende-eeuwse Restauratiepraktijk en Actuele 
Monumentenzorg, 12.  
338 “Les Conseils Provinciaux,” Le Bien Public, 5 juli 1899, 2. 
339 Provinciaal Comité van Oost-Vlaanderen, Zitting van 10 mei 1884, paginanummer ongekend. 
BIB.VLBL.HFII.M.108.05, Universiteitsbibliotheek Gent. 
340 “Les Conseils Provinciaux,” Le Bien Public, 5 juli 1899, 2. 
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kunstenaar Jean Baptiste de Noter (1786-1855) die met dit idee aanvankelijk op de proppen 

kwam. In 1821 bestelde toenmalig burgemeester van Gent Piers de Raveschoot (1781-1825) 

perspectieftekeningen van de gevel bij hem, waarop de Noter beelden in de nissen tekende. 

Bijna 70 jaar later werd dit plan dus uitgevoerd, en werd aan Van Biesbroeck gevraagd om de 

eerste ontwerpen te maken voor de beelden. (Afb. 61).341 De Koninklijke Commissie fungeerde 

als belangrijkste adviesgever in deze kwestie. Mogelijk kreeg Van Biesbroeck deze opdracht 

door zijn banden met de Commissie en het Gentse kunstenbeleid, en uiteraard omwille van zijn 

artistieke verdiensten als beeldhouwer. In 1889 werd Van Biesbroeck reeds beschouwd als een 

gevierd beeldhouwer, wat resulteerde in een medaille en sculptuur dat de openbare ruimte van 

Gent versierde.  Men reageerde echter negatief op zijn voorstellen, waarna men hetzelfde vroeg 

aan de Brusselse beeldhouwer Julien Dillens. Deze laatste stelde voor om de beelden in de stijl 

van de eerste helft van de 16de eeuw op te trekken. Dit project werd wel goedgekeurd. De 

uitvoering van de beelden, die de Graven van Vlaanderen en andere middeleeuwse personages 

uitbeelden, werd gestart in 1900. Als materiaal werd Echaillonsteen verkozen. Julien Dillens 

stelde een team van beeldhouwers samen, waar ook Van Biesbroeck deel van uitmaakte. Het 

initiële project bestond uit 54 beelden, uiteindelijk werden maar 19 beelden uitgevoerd.342 

 

 

                                                
341 Deze ontwerptekeningen zijn helaas niet te vinden.  
342 Frieda Van Tichem, “l’Hotel de ville de Gand. Les diverses restaurations envisagées ou effectuees 
aux XIXe et Xxe siècles” in Monumentum, v. 20-21-22, (1982): 52-59.  
http://www.icomos.org/monumentum/vol20-21-22/vol20-21-22_5.pdf 
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Afb. 61 Stadhuis Gent, proefbeeldjes in metaalcement door Louis-Pierre Van Biesbroeck, ca.1889. 
BIB.FOT.004006, Universiteitsbibliotheek Gent. 
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Vanaf 1902 bekleedde Van Biesbroeck echter een centrale positie, net zoals de drie andere 

leden die vaak op de voorgrond traden, namelijk de Gentse kunstschilder Théophiel Lybaert 

(1848-1927), Kannunik Van den Gheyn (1862-1955) en Gents architect Joseph De Waele. Van 

Biesbroeck was zo goed als altijd aanwezig op de provinciale en nationale zittingen343 en werd 

meermaals per jaar de provincie in gestuurd om inspecties te leveren. Doorgaans ging het om 

kerken die gerestaureerd werden. Het was dan de taak van de leden om erop toe zien dat de 

werken volgens de goedgekeurde plannen van de Koninklijke Commissie werden uitgevoerd. 

Ook werd hun advies gevraagd met betrekking tot het conserveren en restaureren van 

kunstobjecten, bijvoorbeeld de verplaatsing van een waardevol schilderij omwille van de 

klimatologische omstandigheden naar een museum. Van Biesbroeck kwam op deze manier in 

alle uithoeken van Oost-Vlaanderen terecht.344 

Naast het bestuderen en beschermen van de Oost-Vlaamse monumenten had het comité ook tot 

doel een ‘archeologisch repertorium’ samen te stellen, wat een inventaris van alle monumenten 

en kunstschatten uit de provincie inhield. Samen met De Ceuleneer en Lybaert maakte Van 

Biesbroeck deel uit van dit onder-comité.345 Gegevens als de ontwerpdatum en naam van de 

ontwerper werden in de inventaris meegenomen, maar ook bijzonderheden en recente 

restauraties dienden vermeld te worden.346 Formaat en vormgeving ging terug op de ‘bekende’ 

inventaris van de ‘Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde’ waar Louis Van 

Biesbroeck ook lid van was (zie infra).347 

Tijdens of na een bezoek werd steeds een verslag opgemaakt dat vervolgens werd voorgelegd 

aan de andere leden en de voorzitter van het provinciaal comité. Het comité besliste vervolgens 

gezamenlijk of de adviezen van het desbetreffende lid al dan niet gevolgd zullen worden. In dit 

opzicht is het interessant is om een idee te hebben van de opmerkingen en aanbevelingen die 

                                                
343 Commission Royale des Monuments, Assemblée Générale et Réglementaire, 15 oktober 1900, 
(Brussel: Imprimerie van Langhendonck, 1901), 3; Commission Royale des Monuments, Assemblée 
Générale et Réglementaire, 7 oktober 1901, (Brussel: Imprimerie van Langhendonck, 1902), 3; 
Commission Royale des Monuments, Assemblée Générale et Réglementaire, 9 oktober 1905 (Brussel: 
Imprimerie van Langhendonck, 1906), 3. 
344  “Zitting van 21 januari 1907” in Koninklijke Commissie Voor Monumenten, Bulletijn Van Het 
Comiteit Der Provincie Oost-Vlaanderen (Gent: Van Doosselaere, 1931), 235-237.  
345 “Zitting van 7 mei 1906” in Koninklijke Commissie voor Monumenten, Bulletijn van het Comiteit 
der Provincie Oost-Vlaanderen (Gent: Van Doosselaere, 1931), 203. 
346 “Zitting van 21 januari 1907” in Koninklijke Commissie Voor Monumenten. Bulletijn Van Het 
Comiteit Der Provincie Oost-Vlaanderen (Gent: Van Doosselaere, 1931), 235-237.  
347 “Algemene Vergadering van 17 oktober 1910”in Bulletin des Commissions Royales d’art et 
d’archéologie (Brussel: Académie Royale de Belgique, 1910), 248. 
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Van Biesbroeck uitte na zijn vele bezichtingen in de provincie. Enkele sprekende voorbeelden 

zullen hierna aan bod komen.   

In maart 1903 trok Van Biesbroeck naar Zaffelare, een huidige deelgemeente van Lochristi. 

Bedoeling was onderzoek te doen naar twee oude biechtstoelen die de kerkfabriek graag wilde 

vervangen via een financiële tussenkomst van het stadsbestuur. De gemeenteraad had deze 

aanvraag echter afgekeurd, waarop Van Biesbroeck op initiatief van de kerkfabriek een finaal 

bezoek bracht aan de kerk om het gemeentebestuur te adviseren. Van Biesbroeck vond de 

motivatie voor de afkeuring echter gegrond. De kerk was recentelijk gerestaureerd in een 

neogotische stijl. De oude, classicistische biechtstoelen zouden volgens de kerkfabriek niet 

meer in harmonie zijn met de rest van de nieuwe gotische kerk, waarop ze de stoelen wilde 

vervangen door neogotische exemplaren. Van Biesbroeck was het hier echter niet mee eens. 

Hij vond het degelijke meubelen die door hun eenvoud helemaal niet uit de toon vielen. In 

tegendeel, het ontwerp voor de nieuwe biechtstoel in gotische stijl zal te net veel worden 

opgevat als een prachtmeubel, wat de eenheid van stijl in de kerk in de weg zou kunnen staan. 

Een biechtmeubel hoort in tegensteling tot een hoogaltaar of koorbanken geen prachtmeubel te 

zijn. Een eenvoudig en zelfs wat streng karakter past hier beter, dito Van Biesbroeck. Zijn 

definitief advies, dat unaniem werd goedgekeurd door de andere leden van het Provinciaal 

Comité, luidde als volgt:  

Daar het onze plicht is alle vroegere werken van enige waarde zooveel mogelijk te 

bewaren, ben ik van gevoelen dat wij over die aanvraag geen gunstig advies kunnen 

geven.348 

Begin mei 1907 begaven Theofiel Lybaert en Louis Van Biesbroeck zich naar de kerk van 

Geraardsbergen om de kunstwaarde van de antependia (of altaardoeken) te bestuderen. Door 

de volledige vernieuwing van het kerkmeubilair waren deze niet meer in gebruik, waardoor de 

kerkfabriek zich afvroeg wat ermee aan te vangen. De 12 antependia bevonden zich in goede 

staat. 4 ervan waren versierd met geborduurde gouden ornamenten, die volgens Van Biesbroeck 

ongetwijfeld stamden uit de eerste helft van de 18de eeuw. De kunstwaarde van deze 4 

altaardoeken maakte het de moeite om ze in een publieke verzameling onder te brengen. De 

zeven andere antependia waren versierd met gebloemde zijde, maar getuigden niet van enige 

                                                
348 “Zitting van 7 maart 1903” in Koninklijke Commissie Voor Monumenten. Bulletijn Van Het Comiteit 
Der Provincie Oost-Vlaanderen (Gent: Van Doosselaere, 1931), 74-77.  
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artistieke waarde. Beide heren hadden dus geen bezwaar om deze door de kerkfabriek te laten 

verkopen.349 

Wanneer een object of meubelstuk van een kunstwaarde of artistiek karakter getuigde en op 

een goede en juiste manier was uitgevoerd, gaf Van Biesbroeck over het algemeen een positief 

advies uit.350 Wat van Biesbroeck echter bedoelde met ‘artistiek karakter’ is niet geheel 

duidelijk. Waarschijnlijk doelde hij op een doordachte en stijlvolle conceptie van een 

kunstvoorwerp, dat in relatie met de ruimte waarin het een functie had eenheid en harmonie 

bewerkstelligde. Ook de archeologische waarde van een meubelstuk was van belang. Deze 

objecten hoorden met alle macht te worden beschermd en dienden liefst te worden 

ondergebracht in een museum waar ze in de juiste omstandigheden kunnen worden 

geconserveerd.351 

In juli 1909 bezochten de Gentse architect Modeste Noyette (1847-1923), Lybaert en Van 

Biesbroeck de Sint-Annakerk in Gent. De kerkfabriek had een nieuwe orgelkast laten bouwen 

die de drie heren moesten evalueren. Ze vonden de werken zorgvuldig voltooid en ook de 

constructiematerialen waren van een goede kwaliteit. Bepaalde delen van het meubel leken 

echter te overdreven beladen met sculptuur. Dit deed op een zekere hoogte af aan het cachet 

van de orgelkast, waardoor de heren het wenselijk vonden de ontwerptekeningen die waren 

goedgekeurd door de Koninklijke Commissie op te vragen.  

Naast hun aandacht voor de orgelkast was het oog van de drie heren ook op de 

muurschilderingen in de kerk gevallen. In enkele zijkapellen was immers schimmel opgemerkt 

wat nefast is voor de schilderingen. Dit was volgens Van Biesbroeck waarschijnlijk te wijten 

aan een slechte ventilatie in de kerk. Vochtige lucht bleef hangen waardoor er schadelijke 

stoffen vrijkwamen, wat de kleur zou kunnen aantasten. Deze situatie ging alleen maar 

verslechteringen indien geen dringende maatregelen zouden worden genomen. De drie heren 

eisten dat een goed ventilatiesysteem onmiddellijk onderzocht en uitgevoerd moet worden. Op 

dagen dat de kerk veel volk over de vloer krijgt is het bovendien wenselijk alle deuren van de 

kerk wagenwijd open te zetten, om zo een verse luchtstroom te creëren. Het vocht zou ook uit 

                                                
349 “Zitting van 27 mei 1907” in Koninklijke Commissie Voor Monumenten. Bulletijn Van Het Comiteit 
Der Provincie Oost-Vlaanderen (Gent: Van Doosselaere, 1931), 255-256. 
350 “Zitting van 11 juni 1906” in Koninklijke Commissie Voor Monumenten. Bulletijn Van Het Comiteit 
Der Provincie Oost-Vlaanderen (Gent: Van Doosselaere, 1931), 207.  
351 “Zitting van 21 juni 1909” in Koninklijke Commissie Voor Monumenten. Bulletijn Van Het Comiteit 
Der Provincie Oost-Vlaanderen (Gent: Van Doosselaere, 1931), 393-394. 
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de grond afkomstig kunnen zijn geweest indien niet voldoende isolatie is aangebracht. In dit 

geval adviseerden de heren om een trottoir aan te leggen rond de kerk om op deze manier een 

tussenruimte te creëren voor het regenwater.352 

De zitting van 18 juni 1912 was de laatste voor Van Biesbroeck als lid van de Provinciale 

Commissie voor Oost-Vlaanderen. Vanaf dan is hij corresponderend lid voor de provincie 

Brabant.353 Twee jaar lang houdt hij deze functie vol, tot hij op 75-jarige leeftijd op 27 mei 

1914 ontslag neemt als lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten.354 

 
 
 
 
 

                                                
352 “Zitting van 19 juli 1909” in Koninklijke Commissie Voor Monumenten. Bulletijn Van Het Comiteit 
Der Provincie Oost-Vlaanderen (Gent: Van Doosselaere, 1931), 399-402.  
353 “Zitting van 22 juli 1912” in Koninklijke Commissie Voor Monumenten. Bulletijn Van Het Comiteit 
Der Provincie Oost-Vlaanderen. (Gent: Van Doosselaere, 1931), 219-220.  
354 “Actes Officiels,” La Meuse, 27 mei 1914, 1. 
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8.2. Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent (1893) 

De Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent ontstond onder impuls van 

August de Maere (1826-1900). De Maere, die o.a. Gents schepen van openbare werken (1857 

tot 1866) was, zette zich na zijn politieke carrière in voor het historisch patrimonium van de 

stad Gent. Zo richtte hij in 1887 het ‘Comité ter behoud van het Gravensteen’ op. Het doel van 

dit comité was het analyseren van de mogelijke implicaties die verbonden zouden zijn aan een 

eventuele restauratie van het Gravenkasteel, dat zich inmiddels in een zeer slechte staat bevond. 

Zowel het stadsbestuur als de nationale overheid schonken namelijk weinig aandacht aan het 

deels verloederde Gravensteen, waardoor De Maere het heft in eigen handen wilde nemen. Het 

comité slaagde er uiteindelijk in het Gravensteen te redden. In maart 1887 werd een akkoord 

tussen de stad en de staat bestendigd, de restauratie was een verzekerde zaak.355  

In 1893, wanneer de restauratiewerken aan het Gravensteen volop gaande waren, kwam 

Auguste de Maere op met het idee een nieuwe vereniging op te richten. Hij dacht hierbij aan 

een Geschied- en Oudheidkundige Kring zoals in steden als Brussel, Brugge en Sint-Niklaas 

reeds bestond. Deze steden hadden een grote voorsprong op Gent op het gebied van lokale 

geschiedbeoefening. De Maere wilde dan ook een dergelijke vereniging in het Gentse 

introduceren, om zo alle mogelijke archeologische en geschiedkundige vraagstukken die de 

stad Gent aanbelangden naar voren te brengen.356  

De Maere ging meteen op zoek naar mogelijke medewerkers en stelde zelf een groep van 50 

mensen samen, voornamelijk hooggeschoolden die gekend waren in en rond het Gentse. In vele 

gevallen betrof het oude vrienden en kennissen die de Maere’s enthousiasme voor geschiedenis 

deelden en reeds verbonden waren aan andere kunst- en erfgoedverenigingen. Ferdinand 

Vander Haeghen, Julius Vuylsteke, kannunik Van den Gheyn, architecten Louis Cloquet, Karel 

van Rysselberghe en Auguste Van Assche en kunstschilders Théophile Lybaert, Louis 

Tierenteyn en Armand Heins en de Louis-Pierre Van Biesbroeck maakten van meet af aan deel 

uit van de vereniging.357  

 

                                                
355 Marc Struyfs, Marc Boone, Hilde Symoens, and Michiel Berckmoes. Honderd Jaar Geschiedenis 
Van De Maatschappij Voor Geschiedenis En Oudheidkunde Te Gent (1893-1993) (Gent: Maatschappij 
voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 1993), 26-29. 
356 Struyfs, Honderd Jaar Geschiedenis van de Maatschappij, 29. 
357 Struyfs, Honderd Jaar Geschiedenis van de Maatschappij, 30-31. 
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De kring kende een veelheid aan activiteiten en aandachtspunten. Alles wat met de geschiedenis 

of het karakter van de stad te maken had kreeg de aandacht.358 Er werden voordrachten 

gehouden, kritische studies gemaakt van architectuur, zoals van het Gravensteen (door 

Vuylsteke, Cloquet, Heins), het Gerard Duivelsteen (Fernand Van den Bemden) of het Groot 

Kanon (Alfons van Werveke), inspectiebezoeken verricht naar monumenten die zich in een 

precaire toestand bevonden, etc.359 

De activiteiten van de Maatschappij werden vastgelegd in de Bulletins. Dit was een 

driemaandelijks tijdschriftje dat vanaf 1893 verscheen. Hierin werden onder andere alle 

verslagen van de algemene vergaderingen en een samenvatting van de werkzaamheden 

opgenomen. In 1895 verschenen ook voor het eerst de Annales, waarin enkel de puur 

wetenschappelijke bijdragen een plaats hadden. De derde en meest gekende publicatie was de 

Inventaire Archéologique de Gand. Dit was een geïllustreerde catalogus waarin een 

beschrijving en studie van Gentse monumenten, kunstvoorwerpen en documenten werd 

opgenomen.360  

Tot 1904 werd beroep gedaan op het tekentalent van Armand Heins, vanaf 1905 gebruikte men 

echter ook de fotografie om de oudheidkundige voorwerpen af te beelden. Hierdoor werd de 

inventaire een echte luxe-uitgave en kende het een bekendheid tot in het buitenland.361 Zowel 

burgerlijke, militaire en kerkelijke architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst, 

edelsmeedkunst, keramiek, houtsnijwerk, koperwerk, médaillons, wapens, miniaturen, 

klokken, munten, zegels en manuscripten kwamen in de inventaris aan bod. In totaal werden 

570 geïllustreerde fiches uitgegeven. De eerste fiche werd gepubliceerd in 1897, de laatste in 

1915.362 

                                                
358 Struyfs, Honderd Jaar Geschiedenis van de Maatschappij, 42. 
359 Struyfs, Honderd Jaar Geschiedenis van de Maatschappij, 47-48. 
360 Struyfs, Honderd Jaar Geschiedenis van de Maatschappij, 74; Bulletin Der Maatschappij van 
Geschied- en Oudheidkunde te Gent, (Gent: Vuylsteke, 1901), 76. 
361 Struyfs, Honderd Jaar Geschiedenis van de Maatschappij, 127. 
362 “Inventaire Archéologique – fiche N° 208”, in Gendtsche Tydinghen 40, nr. 4 (2011): 307-308. 
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Louis-Pierre Van Biesbroeck was vanaf 1893 tot 1910, wanneer hij naar Ukkel verhuisde, 

werkend lid van de vereniging. In de periode 1898-1903 maakte hij zeventien inventarisfiches 

van het Gentse patrimonium op (zie bijlage XLVIII-LXIV). Hij bestudeerde voornamelijk 

kerkelijke sculptuur zoals praalgraven en beelden van de 15de eeuw tot de 18de eeuw, maar 

verzorgde ook een fiche van een koperen paneel en een zilveren plaket (zie bijlage LVI). Van 

Biesbroeck maakte een grondige studie van zowel de stijl als iconografie. Hij beschreef en 

contextualiseerde het kunstobject uitvoerig, onder meer aan de hand van archiefdocumenten 

die door Coppieters-Stochove geïnventariseerd waren. Door het gebruik van referenties en 

specifieke vakterminologie vertonen de fiches een wetenschappelijk karakter.363  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook gaf hij meer dan eens zijn eigen visie op de stukken. Zo gebruikte hij zijn eigen kennis van 

zaken om dateringen in twijfel te trekken. In zijn fiche over het Monument van Guillaume de 

Bronckhorst en zijn echtgenote Marie de Warluzel stelde Van Biesbroeck bijvoorbeeld de 

gangbare datering, nl. 1695, in vraag. De figuren lagen immers op een manier die in de 

middeleeuwen veelvoorkomend was, en ook de klederdracht sloot meer aan bij het begin van 

de 17de eeuw. Van Biesbroeck deinsde er ook niet voor terug om zijn eigen waardeoordeel uit 

                                                
363 Struyfs, Honderd Jaar Geschiedenis van de Maatschappij, 74, 92.  

Afb 62. Fiche voor de archeologische inventaris van Gent: Monument 
van Guillaume de Bronchorst en zijn echtgenote Marie de Warluzel. 8 
mei 1899. 
https://archive.org/stream/inventairearcho00gandgoog#page/n22. 
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te spreken. De lezer kwam steeds te weten of hij de conceptie van de sculptuur geslaagd vond 

of niet, of een harmonie werd bewerkstellig met de omliggende ruimte, enzovoort.364  

 

Stijleenheid versus harmonie 

Van Biesbroeck was ook herhaaldelijk aanwezig op de maandelijkse vergaderingen van de 

oudheidkundige kring. Daar mengde hij zich graag in de verscheidene discussies die de 

vereniging rijk was. Sprekend voor zijn vele tussenkomsten en beschouwingen was de discussie 

omtrent stijleenheid in de Belgische kerken, die in 1897 door kanunnik Van den Gheyn werd 

gestart. Centraal stond de stelling:  

Dans une église gothique ou romane ayant un mobilier renaissance, faut-il, en cas- de 

restauration, remplacer ce par un autre, conforme au style de l'église, ou bien faut-il 

restaurer l'ancien?365  

Volgens kanunnik Van den Gheyn was de restauratie van kerken en kerkinterieurs steeds een 

problematisch gegeven geweest. Weinig of geen archiefdocumenten hadden de tand des tijds 

overleefd waardoor de oorspronkelijke conceptie en toestand van de kerk bijna onmogelijk te 

achterhalen was. Hij stelde zich de vraag: wanneer een kerk gerestaureerd wordt naar zijn 

oorspronkelijke gotische toestand, wat moet er dan gebeuren met renaissancistische 

meubelstukken die zich in de kerk bevinden?  

Volgens Van den Gheyn zouden vele geschiedkundigen streven naar een eenheid van stijl en 

de meubelstukken elimineren ten gunste van nieuwe meubelstukken in de gotische stijl. Maar 

volgens de kanunnik strookte dit niet met de realiteit en was een verscheidenheid van stijl bijna 

onvermijdelijk. Stijlen bevonden zich niet in een vacuüm maar zijn constant met elkaar in 

interactie. Zelfs een gotische kerk in opbouw had immers romaanse en renaissancistische 

elementen.366  

De toespraak van kanunnik Van den Gheyn werd gevolg door een luid applaus. Zijn betoog 

werd als zeer interessant ervaren, waardoor er beslist werd om hier verder op in te gaan tijdens 

                                                
364 “Monument de Guillaume de Bronckhorst et de sa femme Marie de Warluzel” in Inventaire 
Archéologique de Gand, 8 mei 1899, https://archive.org/stream/inventairearcho00gandgoog#page/n22. 
365 “Algemene vergadering van 12 januari 1897” in Bulletin Der Maatschappij van Geschied- en 
Oudheidkunde te Gent (Gent: Vuylsteke, 1898), 238. 
366 “Algemene Vergadering van 12 januari 1897”, 239. 
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de volgende vergadering van 9 februari 1897.367 Toen was het Van Biesbroeck die de discussie 

hervatte, en er het kerkmeubilair van de Sint-Baafskathedraal bij betrok (zie bijlage LXV): 

Je partage entièrement l'opinion de M. le Chanoine Van den Gheyn sur la question du 

maintien du mobilier de quelque valeur artistique qui a le tort de ne pas être conforme 

au style des édifices religieux qu'on restaure. J'applaudis d'autant plus à ses conclusions 

que M. Van den Gheyn est chanoine de l'église de St-Bavon et que cela fait bien augurer 

pour la conservation du splendide mobilier de ·cette cathédrale.368  

Net zoals kanunnik Van den Gheyn vond Van Biesbroeck dat meubilair met een artistieke 

waarde diende te worden behouden, ook al komen de stukken niet overeen met de hoofdstijl 

van het gebouw. Van Biesbroeck zal deze discussie echter benutten om zijn bezorgdheid 

omtrent de koorafsluiting en het kerkmeubilair van de Sint-Baafskathedraal aan de orde te 

brengen.  

De vraag naar het al dan niet behouden van het kerkmeubilair van de Sint-Baafskathedraal in 

Gent speelde al sinds de start van de restauratie in 1894. Volgens Van Biesbroeck was deze 

kwestie 4 jaar later nog steeds zeer actueel en diende er dringend een sluitend antwoord op te 

worden gevormd. Enkele meubelstukken, waaronder de kooraflsuiting, waren immers reeds 

bedreigd omdat ze volgens sommigen geen eenheid creëerden met de rest van de kathedraal.369  

De koorafsluitingen in marmer, hout of koper, het hoogaltaar, de lessenaars en de kandelaars 

vormen samen met de bisschoppelijke graven een van de meest prachtige en imposante 

decoratieve ensembles die onze Belgische kerken rijk zijn, aldus Van Biesbroeck. Er was 

inderdaad geen sprake van stijleenheid, maar wel en misschien veel belangrijker getuigde het 

ensemble van een harmonie. Zou het niet jammer zijn om dergelijk rijk ensemble aan te tasten 

ten gunste van een eenheid van stijl? L’Uniformité n’est pas l’harmonie!370 Van Biesbroeck 

vond een dergelijke samenkomst van objecten en kunstwerken, die elk de stempel van hun 

tijdperk dragen, net verrijkend: Et n'est-ce pas, au contraire, un élément qui ajoute beaucoup à 

l'intérêt et au caractère vénérable de nos monuments?371  

                                                
367 “Algemene vergadering van 12 januari 1897”, 246. 
368 “Algemene vergadering van 9 februari 1897” in Bulletin van den Geschied- en Oudheidkundige 
Kring van Gent (Gent: Vuylsteke, 1898), 263.  
369 “Algemene vergadering van 9 februari 1897”, 264.  
370 Ibidem. 
371 Ibidem. 
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Ook op de volgende vergaderingen stond deze kwestie op de agenda. Midden april 1897 was 

Auguste Van Assche (1926-1907) aan het woord. Hij was als architect verbonden geweest aan 

verschillende restauraties van kerken, en wilde graag zijn kant van de zaak belichten. Hij was 

het er ook mee eens dat meubelstukken met een grote artistieke waarde dienden bewaard te 

worden, maar stelde ook dat men dit niet te ver mag drijven: doit-on toujours respecter ces 

modifications banales en style Louis XV et en style Empire que les moderniseurs du siècle 

dernier et du commencement de celui-ci ont portées à tous nos monuments tant civils que 

religieux? 372 

Hij was bovendien, net zoals Van Biesbroeck, lid van de Koninklijke Commissie voor 

Monumenten en wist de aanwezigen te vertellen dat de plannen voor de restauratie unaniem 

goedgekeurd waren door deze instantie. Als laatste overhandigde hij de officiële plannen, 

waarop te zien was dat de marmeren afsluiting rond het koor volledig in stand zou worden 

gehouden. Na het horen van deze verklaring was Van den Gheyn, die de discussie enkele 

maanden voordien op gang had gebracht, gerustgesteld. De voorzitter besloot hierop de 

discussie definitief af te ronden.373 

Op de vergadering van 11 juni 1901 legde Van Biesbroeck de kwestie echter terug op tafel. Er 

was hem ter ore gekomen dat de Koninklijke Commissie voor Monumenten op 29 juni 1900 

een bezoek had verricht aan de kathedraal, wanneer werd beslist om het grote orgel te 

vervangen. Het nieuwe orgel zou op een stenen verhoog komen te staan, de panelen zouden 

worden verhoogd om zich op het koor te voorkomen. Van Biesbroeck was echter volledig 

gekant tegen deze beslissing: Si j’eusse été présent, j’eusse protesté.374  

Indien de vervanging van het orgel zou worden bestendigd zouden verschillende elementen met 

een grote artistieke waarde verdwijnen, waaronder de orgelkast, beide grandioze apostelbeelden 

van Van Poucke, twee funeraire monumenten van Van Poucke én de koorafsluiting, aldus Van 

Biesbroeck. Volgens hem hadden de leden die achter deze beslissing stonden zich zonder 

twijfel laten leiden door pure esthetische consideraties, door een ijver naar eenheid van stijl, 

wat inderdaad de eliminatie van deze meubelstukken rechtvaardigde. Het voortbestaan van 

                                                
372 “Algemene Vergadering van 12 april 1897” in Bulletin van den Geschied- en Oudheidkundige Kring 
van Gent (Gent: Vuylsteke, 1897), 64-66.  
373 Ibidem. 
374 “Zitting van 11 juni 1901” in Bulletin Der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent 
(Gent: Vuylsteke, 1901), 211.  
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bovenstaande meesterwerken moet echter verzekerd worden aangezien het hele ensemble sprak 

voor de karakteristieken van een eeuw die verdwenen is375:  

Il appartient à notre époque de science et de critique de respecter, de conserver plutôt, 

toute expression d’art du passé. Nous n’avons pas la conviction assez solide pour faire 

revivre le moyen-âge, pour nous mettre à la place des anciens… Ces œuvres sont des 

témoins historiques qu’il faut respecter et qui ajoutent certainement, par leur diversité, à 

l’intérêt de l’ensemble.376 

Ook de historicus Henri Pirenne (1862-1935) stelde dat dit genre van ornamentatie stilaan 

zeldzamer werd door de vele restauraties in onze Belgische kerken. De voorzitter besliste hierop 

om een brief te sturen naar zowel de Koninklijke Commissie van Monumenten als de 

kerkfabriek, om te aan de dringen voor een integraal behoud, gegeven de intrinsieke waarde en 

de toenemende schaarste van dit genre van decoratie.377 

In de vergadering van 8 oktober 1901 werd het antwoord van de kerkfabriek voorgelezen: 

gezien de slechte staat van het toenmalige orgel werd een eventuele vernieuwing van het orgel 

inderdaad onderzocht. De plaatsing van het oude orgel was echter inadequaat, waardoor de 

kerkfabriek een andere plaatsing voorstelde, namelijk in de eerste kapel aan de noordkant van 

het koor. Ze vroeg daarop raad aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten, die een 

andere plaatsing voorstelde, namelijk aan het noordelijk transept. Een consequentie van dit 

voorstel was dat men een deel van de marmeren omheining van het koor zou moeten 

verwijderen. Het is op dit voorstel dat Louis Van Biesbroeck protesteerde. De kerkfabriek gaf 

echter aan in de brief dat het verre van de intentie had om in te gaan op het voorstel van de 

Koninklijke Commissie, en zeker niet om een deel van de marmeren omheining te 

elimineren.378 Het lijkt er dus op dat er sprake was van een misverstand dat te wijten is aan een 

inefficiëntie en miscommunicatie tussen alle betrokken partijen. Van Biesbroeck, die immers 

zelf lid was van de K.C.M., was niet op de hoogte van het bezoek aan de kerk en dacht ook 

tevergeefs dat de kerkfabriek de raad van de K.C.M. ging opvolgen. Uit de zittingen van de 

M.G.O.G. blijkt dat Van Biesbroeck deze kwestie jarenlang heeft opgevolgd. We kunnen ons 

hierbij de vraag stellen waarom hij deze zaak ook niet in de maandelijkse vergaderingen van de 

K.C.M. verdedigde. Dacht Van Biesbroeck dat de slagkracht van een kleinere, stedelijke 

                                                
375 “Zitting van 11 juni 1901”, 210-214.  
376 “Zitting van 11 juni 1901”, 214. 
377 “Zitting van 11 juni 1901”, 217-218. 
378 “Zitting van 11 juni 1901”, 238-240.  
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vereniging groter was dan die van K.C.M., die fungeerde als adviesorgaan voor het hele land? 

Of voelde Van Biesbroeck simpelweg aan dat het draagvlak voor zijn visie groter was bij de 

leden van de M.G.O.G. in tegenstelling tot bij de leden van de K.C.M., waardoor hij zich voor 

deze kwestie wilde beperken tot 1 kring om zo de kans op slagen te vergroten?  

Ook interessant is het feit dat de discussie over stijleenheid versus harmonie gekaderd kan 

worden binnen een bredere, ideologisch gefundeerde discussie omtrent de 19de-eeuwse 

monumentenzorg. Van Biesbroeck vond het duidelijk waardevol om kunstobjecten en –

meubelstukken die niet tot de dominante stijl van een monument behoorden niet zomaar af te 

schrijven, en communiceerde dit op een gepassioneerde en bevlogen manier. Hij stond 

bijgevolg niet achter de neogotische restauratieopvatting waarbij een archeologisch correcte 

herschepping werd gerealiseerd.379 Hij vond het concept ‘eenheid van stijl’ te normatief 

waarbij geen rekening werd gehouden met de realiteit. Hij geloofde eerder in een ‘hybriditeit’ 

van verschillende kunststijlen die door de jaren heen het monument zijn binnengedrongen. Zo 

kon een harmonie worden gecreëerd die het ideaal van stijleenheid kon overstijgen. Van 

Biesbroeck schreef zich hierdoor in in de liberale en socialistische strekking van de 

monumentenzorg, waarbij eerbied voor de historische evolutie van een monument centraal 

staat.380 In schril contrast stond de strekking van de conservatieve, ultramontaanse katholieken, 

waarvoor de Brugse oudheidkundige en priester Adolf Duclos representatief was. Voor hem 

was stijleenheid het basisprincipe en de voorwaarde voor perfectie, wat een purifiëring of 

uitzuivering met zich meebracht.381

                                                
379 Jan De Maeyer, e.a. Negentiende-Eeuwse Restauratiepraktijk en Actuele Monumentenzorg 
(Leuven: Universitaire pers, 1999), 121. 
380 Jan De Maeyer, “België, de Ziel van de Natie”, 81-82. 
381 Jan De Maeyer, “België, de Ziel van de Natie”, 78-79. 
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9. Nawoord 

Op 11 september 1909 liet de 71-jarige Louis Van Biesbroeck in een brief (zie bijlage XIX) 

aan de burgemeester en het schepencollege van de stad Gent weten dat hij zijn geliefde 

geboortestad weldra zou verlaten pour passer mes derniers jours avec mon fils, fixé à Uccle.382 

George Van Biesbroeck was in mei 1910 met Julia Sterpin, een vriendin van Marguerite, 

getrouwd, waardoor het jonge koppel de Egmontstraat verliet en zich in de buurt van het Ukkels 

Observatoium, in de Hamoirlaan 38, vestigde. Enkele maanden later volgden ook Louis Van 

Biesbroeck, zijn echtgenote Pharaïlde Colpaert en zijn enige nog in leven zijnde dochter, 

Marguerite. Door de oorlogsspanningen emigreerden George en zijn gezin in 1917 definitief 

naar de Verenigde Staten, waar ze zich vestigden in Williams Bay waar George benoemd werd 

tot professor astronomie aan de Universiteit Van Chicago.383  

 

                                                
382 Louis Van Biesbroeck, Brief aan de burgemeester en het schepencollege van de stad Gent, 11 
september 1909. 1910-A, Wetenschappelijk Dossier, Museum voor Schone Kunsten Gent. 
383 André Despretz, “De lange weg van Lodewijk van Biesbroecks ‘Excelsior’”, 270-271. 

Afb 63. Familie Van Biesbroeck, ca. 1910-1919. V.l.n.r.: Marguerite Van Biesbroeck, Julia Sterpin, 
Micheline Van Biesbroeck, George Van Biesbroeck, Simone Van Biesbroeck (?). Zittend: Louis-
Pierre Van Biesbroeck, Pharaïlde Colpaert. Foto verkregen via mail van Yvonne Fullerton op  24 april 
2016. 
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Naar verluidt zou Van Biesbroeck enkele bronzen werken, waaronder Ophelia tijdens WOI 

hebben begraven om te voorkomen dat de Duitsers het brons zouden smelten om er nieuwe 

ammunitie van te maken. Na de oorlog zou Louis Van Biesbroeck het beeld zelf terug hebben 

opgegraven. Enkele maanden later, op 11 maart 1919, overleed Van Biesbroeck. Hij werd 

begraven op de Westerbegraafplaats, het gemeentelijk kerkhof van Gent, in dezelfde grafkelder 

waar ook zijn dochter Julia, die vroeg gestorven was aan Tuberculose, lag (Afb. 64).384   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
384 Op de grafsteen plakt een naamplaatje waarop te lezen is dat Rony De Meyer ‘peter’ is van 
deze grafsteen, wat betekent dat hij het graf onderhoudt door onkruid te wieden, de steen proper 
te houden en er zelfs nu en dan bloemen uit eigen tuin te leggen. Zie “Red een Graf,” Gent 
Stadsmagazine 20, nr. 5 (2016): 17.  

Afb. 64 Graf van Julia en Louis Van Biesbroeck, Westerbegraaplaats 
Gent, Plein ADKE, rij 12, nr. 27. Foto genomen door Laura Narli op 1 
augustus 2017. 
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Zijn zoon George kwam ter gelegenheid van de begrafenis naar België en overhaalde moeder 

Pharaïlde en zus Marguerite om zich bij het gezin in de V.S. te vervoegen, wat gebeurde in 

augustus 1919. George maakte tevens van deze gelegenheid gebruik om enkele van zijn vaders 

beeldhouwwerken naar de V.S. over te brengen. Zo vonden niet alleen Pharaïlde en Marguerite, 

maar ook de bustes van de kinderen385, en enkele andere kleinere werken zoals Ophelia en Lady 

Macbeth een nieuwe thuis in the land of the free. In maart 1920 stierf de erg verzwakte Pharaïlde 

op 80-jarige leeftijd. In 1922 werd Marguerite bibliothecaresse in de bibliotheek van Yerkes 

Observatorium.386  

In 1960 besloot George Van Biesbroeck naar Arizona te verhuizen. De meeste beelden gingen 

mee, behalve Ophelia die te groot en te zwaar was om mee te verhuizen. George besloot daarom 

het beeld aan de Lake Geneva Public Library te doneren, een nabij gelegen bibliotheek waar 

het zich tot op vandaag bevindt (zie bijlage LXVI-LXVIII, Afb. 65).387  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
385 Die zich vandaag nog steeds in het bezit van de familie bevinden.  
386 André Despretz, “De lange weg van Lodewijk van Biesbroecks ‘Excelsior’”, 270-271. 
387 “Ophelia Getting New Home in Library’s Smith Room” in Lake Geneva Regional News, 30 
september 1993. In hoeverre dit verhaal van het begraven van het beeld klopt is niet 100% duidelijk. 

Afb. 65 Ophelia in de ‘Smith Meeting Room’ van de Lake Geneva Public Library, VS. Foto’s 
verkregen via mail van Loretta Nussbaum, medewerker van de bibliotheek, op 17 april 2017.  
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Afb 66. Louis Van Biesbroeck op ca. 80-jarige leeftijd. Foto verkregen via postpakket van 
Yvonne Fullerton op 11 april 2016. 
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10. Besluit 

Deze masterproef bestond erin bij te dragen aan de herwaardering van de Gentse beeldhouwer 

Louis-Pierre van Biesbroeck. Aan de hand van drie grote delen is telkens een zijde van zijn 

diverse carrière belicht, die grosso modo van 1865 tot 1910 liep. De centrale onderzoeksvraag 

luidde: wat heeft Van Biesbroeck als kunstenaar betekend, en wat was zijn rol in het Gentse 

kunstenlandschap van de negentiende eeuw? Ook was het de bedoeling de stelling dat Van 

Biesbroeck een academisch kunstenaar was die zich aan klassieke vormen en technieken hield, 

wat resulteerde in een archaïsche en onpersoonlijk aandoende kunst, te kaderen en eventueel te 

nuanceren.  

Van Biesbroeck beschikte over een vrij beperkt oeuvre; zo’n 70-tal werken kunnen met 

zekerheid aan hem worden toegeschreven, wat toch opmerkelijk is gezien zijn carrière als 

beeldhouwer meer dan 40 jaar omspant. Wanneer we terugblikken op Van Biesbroeck oeuvre 

kan gesteld worden dat zijn sculptuur historisch gefundeerd is. Zo grijpt Van Biesbroeck 

bijvoorbeeld terug naar de traditie van de godinnenbeelden voor zijn Thusnelda, of naar de 

Grieks-Hellenistische sculptuur voor zijn heroïsche naakten. Dit betekent echter geenszins dat 

zijn oeuvre als saai, voorspelbaar of oninteressant moet worden beschouwd. Daarentegen heeft 

deze masterproef willen aantonen dat zijn oeuvre getuigt van enkele merkwaardige 

iconografische keuzes, denk daarbij bijvoorbeeld aan zijn Thusnelda of Excelsior, die meteen 

ook de grote intellectuele bagage van de kunstenaar illustreren. Van Biesbroeck koos zijn 

thema’s bedachtzaam en weloverwogen en gebruikte zijn kennis en inzicht om zijn sculptuur 

van een navenante en correcte stijl te voorzien. Bovendien sloot Van Biesbroecks sculptuur ook 

aan bij enkele algemene negentiende-eeuwse tendensen in de sculptuur, zoals het toenemend 

gebruik van terracotta en brons, materialen die een grotere vrijheid voor de beeldhouwer 

toelieten, en zijn aandacht voor de (inmiddels misschien verouderde) Napolitaanse thematiek. 

In dit opzicht heeft de Gentse kunstcriticus Karel Lybaert ons in 1900 een treffend omschrijving 

van Van Biesbroeck gegeven: Een Gentse beeldhouwer… met goed gestudeerde werken…die 

veel kennis verraden…die toch goede werken moeten genoemd worden, al hellen zij over naar 

het klassisisme (sic).388 Van Biesbroecks sculptuur kan daarom in zekere zin beschouwd 

worden als een hybride vorm van academisme dat geenszins rigide is, maar net ruimte voorziet 

voor speelsheid en afwijking die door Van Biesbroecks brede algemene kennis werd gedragen. 

                                                
388 Karel Lybaert, Het Brusselse Salon van Schoone Kunsten in 1900 (Antwerpen: Jan Boucherij, 1900), 
27. 
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Een ander belangrijk element waar deze masterproef aandacht aan heeft besteed is de speciale 

band die Van Biesbroeck had met zijn thuisstad Gent. Hij heeft er nagenoeg heel zijn leven lang 

gewoond en gewerkt en exposeerde er, in tegenstelling tot eerder sporadische deelnames in 

Brussel en Antwerpen, onafgebroken op de driejaarlijkse salons. Uit de vele salonkritieken 

blijkt dat zijn sculptuur over het algemeen goed werd onthaald, wat uiteindelijk resulteerde in 

een gouden medaille en een benoeming tot ridder van de Leopoldsorde in het jaar 1880. Deze 

onderscheidingen hadden hun effect, aangezien vanaf dan enkele van zijn beeldhouwwerken in 

de Gentse publieke ruimte terechtkwamen. Dit wat de kers op de taart voor de Gentse statuaire, 

die meer dan eens liet doorschemeren dat hij ontzettend dankbaar was voor dit privilege, maar 

zich tegelijk ook actief–assertief opstelde wanneer de interesse van de verschillende officiële 

instanties nu en dan afzwakte. De totstandkoming van deze publieke sculptuur werd door de 

Gentse pers op de voet gevolgd, wat meteen ook een sterke lokale verankering verschafte, 

getuige de controverse rond de onverhulde houding van de naakte titaan oftewel ‘Pietje Bluut’.  

Van Biesbroecks relatie tot zijn geliefde thuisstad toonde zich echter ook op een ander vlak. 

Wat deze masterproef immers eveneens aan het licht heeft gebracht, is zijn passie en inzet voor 

het historisch patrimonium van Gent en omstreken, die vooral bleek uit zijn lidmaatschap van 

de erfgoedverenigingen. Wanneer de 60-jarige Van Biesbroeck begin 1900 een punt zette achter 

het actief creëren van beeldhouwwerken zullen zijn bezigheden in de Koninklijke Commissie 

voor Monumenten en de Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde toenemen in aantal en 

intensiteit. Voor de K.C.M. werd Van Biesbroeck de provincie rondgestuurd om inspecties te 

verrichten van hoofdzakelijk restauraties van kerken. Hij gaf advies met betrekking tot het 

conserveren en restaureren van kunstobjecten en kon een aanvraag tot financiële tussenkomst 

door de staat goed- of afkeuren. Van Biesbroecks activiteiten in de M.G.O.G. waren 

gelijkaardig, waarbij zijn bijdrage aan de Archeologische Inventaris en de (gepassioneerde) 

discussie rond het behoud van de marmeren koorafsluiting in de Sint-Baafskathedraal sprekend 

zijn. Ongetwijfeld zullen zijn ervaringen als kunstenaar enerzijds en als docent anderzijds voor 

deze instanties van waarde zijn gebleken, aangezien Van Biesbroeck zo niet alleen theoretische 

kennis van zaken had maar ook praktisch zijn mannetje kon staan. Dat hij bovendien reeds in 

1878 door de Minister Van Binnenlandse Zaken gevraagd werd een verslag op te maken van 

de Wereldtentoonstelling in Parijs staaft het vermoeden dat Van Biesbroeck werkelijk als een 

kenner, een deskundige van het werkveld werd beschouwd.   
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Van Biesbroeck was dus niet enkel een Gents beeldhouwer – of statuaire – met een interessant 

oeuvre, maar kan ook beschouwd worden als een Gents intellectueel die, hoofdzakelijk rond de 

eeuwwisseling, een significante rol speelde in het Gentse kunstenlandschap. Vandaar ook de 

titel van deze masterproef: “Homme d’étude et penseur”. Louis-Pierre Van Biesbroeck, een 

Gentse statuaire. Deze omschrijving werd overgenomen uit een salonkritiek uit 1874 waarin 

Van Biesbroeck op deze treffende manier werd omschrijven.389 We kunnen bijgevolg 

aannemen dat Van Biesbroeck reeds in zijn eigen tijd als een ‘homme d’étude et penseur’ werd 

beschouwd, als een intellectueel die zowel in zijn kunst als in zijn bezigheden in de 

erfgoedverenigingen illustreerde dat reflectie en intellectualisme deel uitmaakten van zijn 

werkproces.  

Deze masterproef heeft bijgevolg willen aantonen dat, indien we Louis-Pierre Van Biesbroeck 

vandaag willen waarderen, deze negentiende-eeuwse notie cruciaal is voor een adequaat, 

hedendaags begrip van de Gentse kunstenaar. 

 
 
 
 
 

                                                
389 “l’Exposition Triennale de Gand,” Journal de Gand, 1 oktober 1874, paginanummer ongekend. 
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Bijlage LIX: Fiche voor de archeologische inventaris van Gent: Monument voor Bisschop J.- 

B de Smet. Opgesteld door Louis Van Biesbroeck op 17 juni 1901. 

https://archive.org/stream/inventairearcho00gandgoog#page/n48/  
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Bijlage LX: Fiche voor de archeologische inventaris van Gent: Mausoleum van bisschop 

Maximilien-Antoine van der Noot. Opgesteld door Louis Van Biesbroeck op 11 oktober 1901. 

https://archive.org/stream/inventairearcho00gandgoog#page/n98 
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Bijlage LXI: Fiche voor de archeologische inventaris van Gent: Mausoleum van bisschop 

Philippe-Erard van der Noot. Opgesteld door Louis Van Biesbroeck op 12 oktober 1901.  

https://archive.org/stream/inventairearcho00gandgoog#page/n96 
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Bijlage LXII: Fiche voor de archeologische inventaris van Gent: standbeeld van Minerva. 

Opgesteld door Louis Van Biesbroeck op 20 december 1902.  

https://archive.org/stream/inventairearcho00gandgoog#page/n212 
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Bijlage LXIII: Fiche voor de archeologische inventaris van Gent: standbeeld van Sint-Pieter 

door Charles Van Poucke. Opgesteld door Louis Van Biesbroeck op 26 mei 1903  

https://archive.org/stream/inventairearcho00gandgoog#page/n294 
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Bijlage LXIV: Fiche voor de archeologische inventaris van Gent: standbeeld van Sint-Paulus 

door Charles Van Poucke. Opgesteld door Louis Van Biesbroeck op 26 mei 1903.  

https://archive.org/stream/inventairearcho00gandgoog#page/n296 
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Bijlage LXV: Louis-Pierre Van Biesbroeck aan het woord tijdens de zitting van de 

Oudheidkundige kring op 9 februari 1897. Discussiepunt: stijleenheid versus harmonie. 

Bulletin van den Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent, Algemene Vergadering van 

9 februari 1897 (Gent: Vuylsteke, 1898), 263-267. 
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Bijlage LXVI: Schenking van Ophelia aan de Lake Geneva Public Library door George Van 

Biesbroeck, 23 augustus 1962.  

Document via e-mail ontvangen van Loretta Nussbaum, medewerker van de bibliotheek, op 17 

maart 2017.  
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Bijlage LXVII: Brief van het secretariaat van de Lake Geneva Library aan George Van 

Biesbroeck i.v.m. de schenking van Ophelia, 26 maart 1963. 

Document via e-mail ontvangen van Loretta Nussbaum, medewerker van de bibliotheek, op 17 

maart 2017.  
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Bijlage LXVIII: Helen Brandt, korte geschiedenis van het beeldhouwwerk Ophelia en het 

leven van George Van Biesbroeck, 1969.  

Document via e-mail ontvangen van Loretta Nussbaum, medewerker van de bibliotheek, op 17 

maart 2017.  
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Bijlage LXIX: overzicht salondeelnames Van Biesbroeck, 1865-1902.  
 
Salon 1865, Gent 
556. David Triomphant (statuette) 
 
Salon 1868, Gent 
861. Ruth (plâtre) 
862. Portrait de … (médaillon) 
 
Salon 1871, Gent 
1271. Petit bouquetier napolitain (statue – plâtre). 
 
Salon 1872, Brussel 
1230. Jeune bouquetier napolitain (statue – plâtre) 
 
Salon 1873, Antwerpen 
1029. Le Jeu du Bébé (statuette – plâtre) 
 
Salon 1874, Gent 
1354. Petite bouquetier napolitain (Statue – bronze) 
1355. Préférence Enfantine (Marbre) 
1356. Mignon (Statue – plâtre) 
1357. Buste de M. J… J… V…. B…. (Terre cuite) 
1358. Tête d’Enfant riant (Terre cuite) 
1359. Mort de St. Joseph (Plâtre) 
1360. Lion héraldique monumental (Plâtre) 
 
Salon 1875, Brussel 
1785. Preférence enfantine (statue – marbre) 
1786. Mignon (statue – plâtre) 
1787. Marguerite (statue – plâtre) 
 
Salon 1876, Antwerpen 
1235. Marguerite (terre cuite) 
 
Salon 1877, Gent 
1275. Thusnelda captive (statue en plâtre) 
1276. La leçon de musique (plâtre) 
1277. Buste d’enfant (terre cuite) 
 
Salon 1878, Brussel 
1383. Thusnelda (statue – plâtre) 
 
Tentoonstelling Kunstgenootschap: 30/12/1877-7/1/78  
56. Amor, gebakken aarde 
 
Salon Antwerpen, 1879 
1068. Préférence Enfantine (marbre) 
1069. Buste de Mr. César De Cock (terre-cuite) 
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Exposition historique de l’art Belge, 1880, Brussel 
1513. Bouquetier napolitain (statue – bronze) 
1514. Préférence Enfantine (statuette – marbre) 
1515. Mignon (statue – plâtre) 
1516. Marguerite (statue – plâtre) 
1517. Thusnelda (statue – plâtre) 
 
Salon 1880, Gent 
1258. Prométhée enchainé (statue – plâtre) 
1259. Buste de M. Bureau (marbre) 
 
Salon 1881, Brussel 
1253. Prométhée enchainé (statue – plâtre) 
1254. Jeune Garçon (buste –  bronze) 
Buste d’Alexandre Colin (bronze exécuté pour les musées royaux de peinture et de sculpture) 
 
Salon 1882, Antwerpen 
1342. Tête d’homme (étude – bronze) 
 
Salon 1883, Gent 
1362. Jeunesse de Moïse (statue – plâtre) 
1363. Portrait de M. R** (buste – plâtre)  
 
Salon 1886, Gent 
753. Mignon (statue - plâtre) 
754. L’histoire de la sculpture (Égypte, Grèce, Rome, Moyen-âge) (Fragments de bas-reliefs 
pour la décoration d’un vestibule d’atelier)  
 
Salon 1887, Brussel 
701. L’heureux pêcheur (statue – plâtre) 
 
Salon 1888, Antwerpen 
1296. L’heureux pêcheur (statue – bronze) (app. à l’état) 
 
Salon 1889, Gent 
780. Douleur et espérance (groupe - plâtre) 
 
Salon 1890, Brussel 
1149. Douleur et espérance (groupe – plâtre) 
1150. Aurore (médaillon – cuivre ciselé)  
1151. Mercator (statue – marbre)  
 
Salon 1892, Gent 
1127. Excelsior (statue – plâtre) 
1128. Buste de Mlle M. (terre cuite) 
 
Salon 1893, Brussel 
1199. Excelsior (statue - plâtre) 
1200. Jeune Fille (buste - plâtre) 
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Salon 1895, Gent 
955. Jeunesse (statue – plâtre) 
956. Buste de femme (terre cuite) 
957. Aurore (médaillon en cuivre ciselé)  
 
 
Salon 1896, Cercle Artistique Gand 
1. Buste de Mr. B. (bronze) 
2. Buste de Mr. L. (terre cuite) 
3. Buste de Mlle W. 
4. Jeune Paysanne (buste - terre cuite) 
5. Diane (buste - terre cuite) 
6. Lady Macbeth (figurine - plâtre bronzé) 
7. Candeur (buste - terre cuite) 
8. Moïse adolescent (plâtre bronzé) 
9. Buste d’… 
10. Buste de Mlle D. (plâtre) 
11.Buste d’enfant (terre cuite) 
 
 Salon 1898, Antwerpen 
702. Le Laboureur (tête d’étude - bronze) 
 
Salon 1899, Gent 
1048. Buste (étude) 
1049. Laboureur (buste - bronze) 
1050. Ophélie (buste - bronze) 
 
Provinciale Tentoonstelling Van Oost-Vlaanderen, Gent, 1899 
255. L’aurore (ciselure) (app. à l’auteur) 
322. Petit pêcheur (app. à l’auteur) 
327. Mercator (maquette d’une statue qui figure au Sablon, à Bruxelles)  
333. Mignon 
336. La Consolation 
 
Salon 1900, Brussel 
932. Idéal et Pessimisme (groupe plâtre) 
933. Ophélie (buste bronze) 
 
Salon 1902, Gent 
910. L’inspiration. Esquisse de groupe pour l’attique du péristyle du Nouveau Musée à Gand 
(plâtre) 
911. L’étude de la nature. Esquisse de groupe pour l’attique du péristyle du Nouveau Musée à 
Gand (plâtre)            
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13. Catalogue Raisonné 

Deze catalogus geeft voor het eerst een chronologisch overzicht van het gehele (gekende) 

oeuvre van Louis-Pierre Van Biesbroeck. Zowel de monumentale sculptuur als de bustes, 

reliëfs, statuettes en medaillons worden samengenomen, en krijgen elk een nummer waarnaar 

verwezen wordt in de hoofdtekst. Naarmate de informatie voorhanden is wordt voor elk werk 

de titel, datering, typologie, materiaal en techniek, afmetingen, identificatiegegevens, 

tentoonstellingen en de herkomst en bewaarplaats gegeven. De saloncatalogi fungeren hierbij 

als belangrijkste bron, aangezien informatie zoals de titel, typologie en materiaal/techniek 

hierin vermeld werden. De datering werd eveneens geconstrueerd aan de hand van deze salons, 

welke bijgevolg fungeren als een terminus ante quem. Aangezien Van Biesbroeck ook 

plaasteren modelli op de salons tentoonstelde en deze vaak ook als afzonderlijke en 

onafhankelijke werken werden verkocht, zijn deze ook in de catalogus.  

De titels van de kunstwerken zijn door Van Biesbroeck zelf gegeven, maar zijn vertaald. 

Aangezien deel 1 van deze masterscriptie reeds is ingegaan op de kunsthistorische 

contextualisatie van het oeuvre zal deze oeuvrecatalogus zich strikt houden aan 

bovengenoemde gegevens.  

 
Legende 
 
1. Titel 

2. Datering 

3. Typologie  

4. Materiaal en techniek 

5. Afmetingen 

6. Signatuur  

7. Tentoonstellingen 

8. Herkomst en bewaarplaats(en) 
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Cat. 1 
 
1. Triomferende David 
2. Circa 1865 
3. Statuette  
4. Onbekend 
5. Onbekend 
6. Salon van 1865 (Gent) 
7. Onbekend  
8. Onbekend 
 

 

 
 
Cat. 2 
 
1. Ruth 
2. Circa 1868 
3. Vermoedelijke statuette 
4. Plaaster  
5. Onbekend  
6. Gesigneerd  
7. Salon van 1868 (Gent)  
8. Collectie Cor Engelen 
 

 

 
 
Cat. 3 
 
1. Portretmedaillon 
2. Circa 1868 
3. Medaillon 
4. Onbekend  
5. Onbekend  
6. Onbekend 
7. Salon van 1868 (Gent) 
8. Onbekend  
 

 

 



 

 
 

245 

 
 
Cat. 4 
 
1. Napolitaanse bloemendrager 
2. Circa 1871 
3. Standbeeld  
4. Plaaster  
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1871 (Gent) en 1872 

(Brussel) 
8. Onbekend 
 

 

 
 
Cat. 5 
 
1. Spel van de baby’s 
2. Circa 1873 
3. Statuette 
4. Plaaster  
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1873 (Antwerpen) 
8. Onbekend 
 

 

 
 
Cat. 6 
 
1. Napolitaanse bloemendrager 
2. Circa 1874 
3. Standbeeld 
4. Brons (cire perdue) 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1874 (Gent), 1880 (Brussel) 
8. Onbekend 
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Cat. 7 
 
1. Kinderlijke voorkeur 
2. Circa 1874 
3. Statuette 
4. Marmer 
5. Onbekend 
6. Gesigneerd  
7. Salon van 1874 (Gent), 1875 

(Brussel),  
1879 (Antwerpen), 1880 (Brussel) 

8. In het bezit van Vicky Streeter, 
achterkleindochter van Louis Van 
Biesbroeck  

 

 

 
Cat. 8 
 
1. Mignon 
2. Circa 1874 
3. Standbeeld 
4. Plaaster  
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1874 (Gent), 1875 

(Brussel), 1880 (Brussel), 1886 
(Gent), Provinciale Tentoonstelling 
van Oost-Vlaanderen, 1899 

8. Onbekend 

 

 
 
Cat. 9 
 
1. Buste van M. J. J. V. B. 
2. Circa 1874 
3. Buste 
4. Terracotta 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1874 (Gent) 
8. Onbekend 
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Cat. 10 
 
1. Lachend kind 
2. Circa 1874 
3. Buste 
4. Terracotta 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1874 (Gent) 
8. Onbekend 
 

  

 
 
Cat. 11 
 
1. Dood van de Heilige Jozef 
2. Circa 1874 
3. Standbeeld 
4. Plaaster  
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van Gent (1874) 
8. Plaasteren model voor Cat. 12 
 

 

 
Cat. 12 
 
1. Dood van de Heilige Jozef 
2. Circa 1874 
3. Standbeeld 
4. Caensteen 
5. Onbekend 
6. Gesigneerd op de sokkel 
7. N.v.t. 
8. Funerair monument voor burggravin 

Desmanet de Biesme,  
Begraafplaats Kruishoutem. 
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Cat. 13 
 
1. Monumentale heraldische leeuw 
2. Circa 1874 
3. Standbeeld 
4. Plaaster 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1874 (Gent) 
8. Plaasteren model voor Cat. 14. 
 

 

 
Cat. 14 
 
1. Monumentale heraldische leeuw 
2. Circa 1874 
3. Standbeeld 
4. Natuursteen 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. N.v.t. 
8. Uitgevoerd voor het kasteel van graaf 

de Kerchove de  
Denterghem in Beervelde (afgebroken 
in 1950) 

 

 

 
 
Cat. 15 
 
1. Marguerite 
2. Circa 1875 
3. Standbeeld 
4. Plaaster 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1875 (Brussel), 1880 

(Brussel) 
8. Onbekend 
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Cat. 16 
 
1. Marguerite 
2. Circa 1876 
3. Buste  
4. Terracotta 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1876 (Antwerpen) 
8. In het bezit van Yvonne Fullerton, 

achterkleindochter van Louis Van 
Biesbroeck 

 

 

 
Cat. 17 

 
1. Buste van George Jacob Van 

Biesbroeck 
2. Circa 1876 
3. Buste 
4. Plaaster 
5. 0, 40 m hoog 
6. Onbekend 
7. N.v.t. 
8. In het bezit van Mary Titus, 

achterkleindochter van Louis Van 
Biesbroeck 

  

 
Cat. 18 
 
1. Thusnelda 
2. Circa 1877 
3. Standbeeld 
4. Plaaster  
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1877 (Gent), 1878 (Brussel) 

1880 (Brussel) 
8. Aangekocht door Koning Leopold II 

in 1877, bestemd voor de bibliotheek 
van het Koninklijk Paleis. Vandaag 
verdwenen 
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Cat. 19 
 
1. De muziekles 
2. Circa 1877 
3. Statuette  
4. Plaaster 
5. 1, 27 m hoog 
6. Gesigneerd op steunpilaar 
7. Salon van 1877 (Gent) 
8. In het bezit van Yvonne Fullerton, 

achterkleindochter van Louis Van 
Biesbroeck  

 

  
 
Cat. 20 
 
1. Buste van een kind 
2. Circa 1877 
3. Buste  
4. Terracotta 
5. 0, 43 m hoog 
6. Onbekend 
7. Salon van 1877 (Gent), 

Tentoonstelling C.A.L.G. 1896 
8. Onbekend 
 

 
 

 
Cat. 21 
 
1. Portretmedaillon van August Corkole 
2. 1877 
3. Medaillon 
4. Brons 
5. Onbekend 
6. Onbekend  
7. N.v.t. 
8. Westerbegraafplaats Gent, Plein 

ACKE, rij 12, nr. 17.  
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Cat. 22 
 
1. Amor 
2. Circa 1877 
3. Standbeeld 
4. Terracotta 
5. 0, 32 m hoogte 
6. Onbekend 
7. Tentoonstelling Kunstgenootschap   

1877, Gent. 
8. In het bezit van Yvonne Fullerton, 

achterkleindochter van Louis Van 
Biesbroeck 

 

 

 
 
Cat. 23 
 
1. Buste van César De Cock 
2. Circa 1879 
3. Buste 
4. Terracotta 
5. 0, 53 m hoog 
6. Onbekend 
7. Salon van 1879 (Antwerpen)     
8. Schenking van weduwe De Cock in 

1911 aan het Museum voor Schone 
Kunsten, Gent 

 

 

 
 
Cat. 24 
 
1. Geketende Prometheus 
2. Circa 1880 
3. Standbeeld 
4. Plaaster   
5. 2,60 x 1,65 x 0,65 m 
6. Onbekend  
7. Salon van 1880 (Gent), 1881 (Brussel) 
8. Plaasteren model voor Cat. 25 
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Cat. 25 
 
1. Geketende Prometheus 
2. Circa 1880 
3. Standbeeld 
4. Carraramarmer 
5. 2, 60 x 1, 65 x 0, 65 m 
6. Onbekend 
7. N.v.t. 
8. Geplaatst in de Zwitserse Vallei in het 

Citadelpark Gent op 13 juni 1889. 
Circa 1945 mysterieus verdwenen 

 

 

 
 
Cat. 26 
 
1. Buste van M. Bureau 
2. Circa 1880 
3. Buste 
4. Marmer 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1880 (Gent) 
8. Onbekend  
 

 

 
Cat. 27 
 
1. Buste van een jongeman 
2. Circa 1881 
3. Buste 
4. Brons (cire perdue) 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1881 (Brussel) 
8. Onbekend 
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Cat 28 
 
1. Buste van Alexandre Colin 
2. Circa 1881 
3. Buste 
4. Brons (cire perdue) 
5. 74 x 54 x 35,5 
6. Signatuur op snijrand linkerschouder 
7. Salon van 1881 (Brussel) 
8. Besteld door de Koninklijke Musea   

voor Schone Kunsten van België; 
Opgenomen in 1881 

 

 

 
 
Cat. 29 
 
1. Buste van Hubert Van Eyck 
2. Circa 1882 
3. Buste  
4. Brons (cire perdue) 
5. 71,5 x 53 x 30,5 
6. Signatuur op achterzijde 

linkerschouder   
7. N.v.t. 
8. Besteld door de Koninklijke Musea  

voor Schone Kunsten van België;  
Opgenomen in 1883 

 

 

 
Cat. 30 
 
1. Jonge Mozes 
2. Circa 1883 
3. Standbeeld 
4. Plaaster  
5. 0,58 m hoog 
6. Onbekend 
7. Salon van 1883 (Gent), tentoonstelling 

Cercle Artistique Gent, 1896 
8. In het bezit van Yvonne Fullerton, 

achterkleindochter van Louis Van 
Biesbroeck. 
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Cat. 31 
 
1. Buste van M. R. 
2. Circa 1883 
3. Buste 
4. Plaaster  
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1883 (Gent) 
8. Onbekend 
 

 

 
Cat. 32 
 
1. Geschiedenis van de beeldhouwkunst 
2. Circa 1886 
3. Bas-reliëf 
4. Plaaster 
5. Onbekend  
6. Onbekend 
7. Salon van 1886 (Gent) 
8. Bestemd voor de hal van Van 

Biesbroecks atelierwoning, waar het 
zich vandaag nog steeds bevindt 

 

 

 
Cat. 33 
 
1. Gelukkige Visser 
2. Circa 1887 
3. Standbeeld 
4. Plaaster 
5. 1, 34 m hoog 
6. Onbekend 
7. Salon van 1887 (Gent), Provinciale 

Tentoonstelling van Oost-Vlaanderen, 
1899 

8. In 1910 aangekocht van de 
kunstenaar door het Museum van 
Schone Kunsten Gent 
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Cat. 34 
 
1. Buste van Julia Van Biesbroeck 
2. Circa 1887 
3. Buste 
4. Terracotta 
5. 0, 43 m hoogte 
6. Onbekend 
7. N.v.t. 
8. In het bezit van Yvonne Fullerton, 

achterkleindochter van Louis Van 
Biesbroeck  

  
 
 
Cat. 35 
 
1. Gelukkige Visser 
2. Circa 1888 
3. Standbeeld 
4. Brons 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1888 (Antwerpen) 
8. Aangekocht door de staat voor het 

Provinciaal Gouvernementsgebouw in 
Antwerpen, bewaarplaats vandaag 
ongekend 

 

 

Cat. 36 
 
1. Morgenstond 
2. Circa 1890 
3. Medaillon 
4. Gedreven koper 
5. 0, 38 m (diameter) 
6. Onbekend 
7. Salon van 1890 (Brussel), 1895 

(Gent), Provinciale Tentoonstelling 
Oost-Vlaanderen, 1899 

8. Tot aan Van Biesbroecks overlijden 
in diens bezit. Vanaf 1919 George 
Van Biesbroeck, vandaag in het bezit 
van Yvonne Fullerton, 
achterkleindochter van Louis Van 
Biesbroeck 
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Cat. 37 
 
1. Leed en Hoop 
2. Circa 1889 
3. Standbeeldengroep 
4. Plaaster 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1889 (Gent), 1890 (Brussel) 
8. Onbekend 
 

 

 
 
Cat. 38 
 
1. Mercator 
2. Circa 1890 
3. Standbeeld 
4. Marmer 
5. Onbekend 
6. Signatuur op de sokkel 
7. Salon van 1890 (Brussel) 
8. Park van de Kleine Zavel, Brussel  
 

 

 
 
Cat. 39 
 
1. De schoenmakers 
2. Circa 1890 
3. Standbeeld 
4. Brons 
5. Onbekend 
6. Signatuur op sokkel 
7. N.v.t.  
8. Park van de Kleine Zavel, Brussel 
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Cat. 40 
 
1. De handschoenmakers 
2. Circa 1890 
3. Standbeeld 
4. Brons 
5. Onbekend 
6. Signatuur op sokkel 
7. N.v.t. 
8. Park van de Kleine Zavel, Brussel 
 

 

 
 
Cat. 41 
 
1. De vergulders 
2. Circa 1890 
3. Standbeeld 
4. Brons 
5. Onbekend 
6. Signatuur op sokkel 
7. N.v.t. 
8. Park van de Kleine Zavel, Brussel 
 

 

 
 
Cat. 42 
 
1. Excelsior 
2. Circa 1892 
3. Standbeeld 
4. Plaaster 
5. Circa 2 meter hoog 
6. Signatuur op sokkel 
7. Salon van 1892 (Gent), 1893 (Brussel) 
8. Onbekend   
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Cat. 43 
 
1. Excelsior 
2. 1892-1897 
3. Standbeeld 
4. Brons  
5. Circa 2 meter hoog 
6. Signatuur op sokkel 
7. N.v.t. 
8. Graaf van Vlaanderen plein. Vanaf 

augustus 1971 in het Zuidpark. Vanaf 
1999 in de IJmeesterstraat Gent 

 

 

 
 
Cat. 44 
 
1. Jonge meid 
2. Circa 1893 
3. Buste 
4. Plaaster 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1893 
8. Onbekend 
 

 

 
 
Cat. 45 
 
1. Buste van een vrouw 
2. Circa 1895 
3. Buste 
4. Terracotta 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1895 (Gent) 
8. Onbekend 
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Cat. 46 
 
1. Buste van mr. B. 
2. Circa 1896 
3. Buste 
4. Brons (cire perdue) 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Tentoonstelling C.A.L.G. 1896 
8. Onbekend 
 

 

 
 
Cat. 47 
 
1. Buste de mr. L. 
2. Circa 1896 
3. Buste 
4. Terracotta 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Tentoonstelling C.A.L.G. 1896 
8. Onbekend 
 

 

 
 
Cat. 48 
 
1. Buste de mlle. W. 
2. Circa 1896 
3. Buste 
4. Onbekend 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Tentoonstelling C.A.L.G. 1896 
8. Onbekend 
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Cat. 49 
 
1. Boerenmeisje 
2. Circa 1896 
3. Buste 
4. Terracotta 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Tentoonstelling C.A.L.G. 1896 
8. Onbekend 
 

 

 
 
Cat. 50 
 
1. Diana 
2. Circa 1896 
3. Buste 
4. Terracotta 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Tentoonstelling C.A.L.G. 1896 
8. Onbekend 
 

 

 
 
Cat. 51 
 
1. Lady Macbeth 
2. Circa 1896 
3. Statuette 
4. Gebronzeerd plaaster  
5. 0, 38 m hoogte 
6. Gesigneerd op de sokkel 
7. Tentoonstelling C.A.L.G. 1896 
8. In het bezit van Yvonne Fullerton, 

achterkleindochter van Louis Van 
Biesbroeck   
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Cat. 52 
 
1. Oprechtheid 
2. Circa 1896 
3. Buste 
4. Terracotta 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Tentoonstelling C.A.L.G. 1896 
8. Onbekend  
 

 

 
 
Cat. 53 
 
1. Buste van mlle. D. 
2. Circa 1896 
3. Buste 
4. Plaaster 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Tentoonstelling C.A.L.G. 1896 
8. Onbekend 
 

 

 
 
Cat. 54 
 
1. De landbouwer 
2. Circa 1898 
3. Buste 
4. Brons 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1898 (Antwerpen), salon 

van 1899 (Gent) 
8. Onbekend 
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Cat. 55 
 
1. Buste van George Van Biesbroeck 
2. Circa 1898 
3. Buste 
4. Brons 
5. 0, 45 m hoogte 
6. Onbekend 
7. N.v.t. 
8. In het bezit van Yvonne Fullerton, 

achterkleindochter van Louis Van 
Biesbroeck 

 

 
Cat. 56 
 
1. Ophelia 
2. Circa 1898 
3. Buste 
4. Brons 
5. 0, 46 x 0, 355 x 0, 55 m  
6. Onbekend 
7. Salon van 1899 (Gent), salon van 

1900 (Brussel) 
8. Vanaf 1919 in het bezit van George 

Van Biesbroeck, die het in 1960 
schonk aan de Lake Geneva 
bibliotheek, Wisconsin (USA) 

 

 

 
 
Cat. 57 
 
1. De hoop 
2. Circa 1899 
3. Onbekend 
4. Onbekend 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Provinciale Tentoonstelling van Oost-

Vlaanderen, 1899 
8. Onbekend 
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Cat. 58 
 
1. Ideaal en pessimisme 
2. Circa 1900 
3. Standbeeld  
4. Plaaster 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1900 (Brussel) 
8. Onbekend 
 

 

 
 
Cat. 59 
 
1. De inspiratie 
2. Circa 1902 
3. Standbeeld 
4. Plaaster 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1902 (Gent) 
8. Onbekend 
 

 

 
 
Cat. 60 
 
1. De studie naar de natuur 
2. Circa 1902 
3. Standbeeld 
4. Plaaster 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. Salon van 1902 (Gent) 
8. Onbekend 
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Cat. 61 
 
1. Reliëfs gevel François Laurent-

Instituut 
2. 1902 
3. Reliëf 
4. Plaaster 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. N.v.t. 
8. François-Laurentinstituut, 

Onderstraat 10, 9000 Gent.  
 

  

 
Cat. 62 
 
1. De schilderkunst, de beeldhouwkunst 

en de bouwkunst 
2. 1902 
3. Reliefs 
4. Steen 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. N.v.t. 
8. Museum voor Schone Kunten, 

Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent 
 

  

 
 
Cat. 63 
 
1. Monument Deleu 
2. 1904 
3. Buste 
4. Onbekend 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. N.v.t. 
8. Monument bestemd voor de markt 

van Mesen. In 1914 gebombardeerd 
door de Duitsers. 
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Cat. 64 
 
1. De inspiratie 
2. 1902-1907 
3. Standbeeld 
4. Koper  
5. Onbekend  
6. Onbekend 
7. N.v.t. 
8. Op de linkerhoek van peristilium van 

het Museum voor Schone Kunten, 
Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent 

 

 

 
 
Cat. 65 
 
1. De studie naar de natuur 
2. 1902-1907 
3. Standbeeld 
4. Koper  
5. Onbekend 
6. Onbekend  
7. N.v.t. 
8. Op de rechterhoek van het peristilium 

van het Museum voor Schone 
Kunten, Fernand Scribedreef 1, 9000 
Gent 

 
 

 

 
 
Cat. 66 
 
1. Buste Edgar Bytebier 
2. Circa 1902 
3. Buste 
4. Plaaster 
9. 0, 53 cm hoogte 
10. Gesigneerd 
11. N.v.t. 
12. In 1978 via het legaat van Carmen 

Bytebier, weduwe van Edgar 
Bytebier, terechtgekomen in het 
Museum voor Schone Kunsten Gent 
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Cat. 67 
 
1. Portretmedaillon van Jules Van 

Dorpe 
2. 1907 
3. Medaillon 
4. Brons 
5. Onbekend 
6. Onbekend 
7. N.v.t. 
8. 1908-2008: Neirleieplein/Kongoplein 

(Deinze). Vanaf 2008: Ricardplein, 
Deinze 

 

 
Cat. 68 
 
1. Portretmedaillon van Julia Van 

Biesbroeck 
2. 1908 
3. Medaillon 
4. Brons 
5. Onbekend  
6. Onbekend  
7. N.v.t. 
8. Westerbegraafplaats Gent, rij 24 – 

607 
 

 

 
Cat. 69 
 
1. Julia Sterpin 
2. Circa 1910 
3. Statuette 
4. Plaaster 
5. 0, 41 m hoog 
6. Niet gesigneerd 
7. N.v.t. 
8. In het bezit van Mary Titus, 

achterkleindochter van Louis Van 
Biesbroeck 
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Cat. 70 
 
1. Julia Sterpin 
2. Circa 1910 
3. Gedenkplaat (bas-reliëfs) 
4. Plaaster 
5. 0, 41 x 0, 47 m  
6. Onbekend 
7. N.v.t. 
8. In het bezit van Vicky Streeter, 

achterkleindochter van Louis Van 
Biesbroeck  

 

 

 
 
 
 

 


