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ISOFINA • TEAMWORK 
Onze specialiteit: injecteren tegen optrekkend vocht. 
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Ons systeem: OLIGOMEERsiloxanen geïnjecteerd in geboorde gaten. 
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muurdikte (zowel langs de binnen- als de buitenkant van de muur naar keuze). De holtes worden geboord recht in de steen of 
indien niet anders mogelijk in de voegen. In de geboorde holtes worden de siloxanen onder een druk van 7 kg/cm2, met een 
Solignum injectiepomp ingespoten. Hierdoor wordt een onverwoestbare isolatielaag gevormd en zo is het Isofina-isolatie-
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Een nieuw initiatief waarin het accent gelegd wordt op drie thema's: 
taal en communicatie — ontmoeting: het plein — ontmoeting: het park 

Niet alleen een commercieel gebeuren maar ook een educatief en informatief gerichte activiteit. 
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Redactioneel 

Dit nummer staat in het teken van het landschapsbehoud en van de restauratie. Wij ope
nen met een uitgebreide bijdrage over het landschap van de Zwinstreek, meer bepaald 
over de genese van deze ongemeen boeiende en belangrijke brok natuur. De recente gege
vens over de geschiedenis van het ontstaan en de evolutie van de Zwinstreek zijn in deze 
bijdrage verwerkt. In een tweede luik in een volgend nummer zullen de actuele natuur
wetenschappelijke en andere waarden behandeld worden. 
Voor diegenen die de actualiteit van het natuurbehoud op de voet volgen, zullen de 
Zwinbosjes wellicht geen onbekende zijn. Zij zullen zich er met ons over verheugen dat 
dit omstreden beschermingsvoorstel een bekrachtiging heeft gekregen bij Besluit van de 
Vlaamse Executieve. In een kort artikel zet G. Ostyn , inspecteur voor het betrokken 
gebied, de feitelijkheden op een rijtje. 
De drie bijdragen over restauraties belichten elk een bepaald facet van de restauratiepro-
blematiek. Voor de restauratie van het 'Wyckhuuse' te Alveringem lag het accent op de 
aanpassing van de in verval zijnde gebouwen aan een nieuwe functie, namelijk huisves
ting van de gemeentelijke diensten. 
Het stadhuis van Damme, een monument met internationale betekenis, heeft deze func
tie van oudsher, zij het de laatste jaren eerder representatief, vervuld. 
Het is een langdurige en ook wel kostelijke restauratie geworden, die door L. Devliegher, 
lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, op de voet werd 
gevolgd en waarover hij in dit nummer dan ook verslag uitbrengt. 
De bijdrage over de restauratie van 'de Groeten Vos' in Brugge, eigendom van een parti
culier, illustreert de gevolgde werkwijze, voornamelijk voor wat betreft het probleem van 
de polychromie van de gevel. Hier wordt aangetoond dat commerciële imperatieven — 
het pand is gelegen in de Lange Steenstraat, een winkelstraat bij uitstek — verzoenbaar 
zijn met 'monumentenzorg'. 
Het nummer wordt afgesloten met een bijdrage van mevrouw M. Neyrinck-De 
Schaepdryver, één van de zeldzame specifieke papierrestaurateurs in dit land. Bij het 
doornemen van deze bijdrage, bedoeld als inleiding op de problematiek,zal menig lezer 
zichzelf betrappen op zijn soms onzorgvuldige en schadelijke omgang met papier, nog 
steeds de belangrijkste drager voor uitwisseling van wetenschap en informatie. 
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Het landschap van de Zwinstreek 
M. Strobbe 

Aangezien elke periode uit de geschiedenis haar stempel op het landschap drukt (hetzij als gevolg 
\>an fysische fenomenen, hetzij als gevolg van menselijke ingrepen) en aangezien deze sporen uit de 
voorbije tijden in vele gevallen tot nu toe bewaard zijn gebleven en zich zelfs als een concreet deel 
van het landschap manifesteren, kan gesteld worden dat het landschap tot ons cultuurpatrimonium 
behoort. Daarom, wanneer landschappelijke veranderingen dienen doorgevoerd, moeten deze 
geschieden met respect voor historisch gegroeide landschapstrekken en het natuurschoon. Als deze 
regel wordt genegeerd, kan dit leiden tot structurele degradatie. Dit gevaar bestaat onder andere in 
de Zwinstreek. Een studie ervan vormt een uitstekende basis om inzicht te verwerven in de processen 
die dit landschap zijn karakter verlenen. Vooreerst komt de historiek aan bod, de natuurweten
schappelijke aspecten ervan worden in een volgend nummer behandeld. 

De ontstaansgeschiedenis van de Zwinstreek 

In het licht van recente studies betreffende de transgressies 
en de occupatiegeschiedenis in de kustgebieden van Neder
land en België, kan gesteld worden dat het pedologisch en 
bodemkundig begrippenarsenaal in verband met het ver
schijnsel der transgressies misschien te onkritisch als bewe
zen vooropstellingen aangenomen werd. Tijdens de 
jongste jaren heeft het archeologisch bodemonderzoek 
van de kustgebieden een grote ontwikkeling doorgemaakt, 
wat met zich meebrengt dat men van nu af aan rekening 
zal moeten houden met gewijzigde opvattingen over de 
fysisch-geografische verschijnselen langs onze kusten. 
Daarom werd geopteerd om de alom gekende theorie over 
de ontstaansgeschiedenis van de zeepolders niet opnieuw 
aan te halen. 

In het oostelijk deel van de kustvlakte is de zee later bin
nengedrongen, omdat het Pleistocene oppervlak er hoger 
ligt dan in het westelijk kustgebied. De evolutie startte 
ongeveer 5000 jaar geleden. 
In de periode na 3300 jaar terug veroorzaakten een te 
plotse hoge waterstand en de toevoer van brak en voedsel-
rijk water een einde aan de belangrijke veengroei en werd 
het grootste gedeelte van de kustvlakte omgeschapen tot 
een lagunair milieu, dat omstreeks 2000 jaar geleden door 
een nieuwe belangrijke invasie van de zee ten einde kwam. 
Met deze invasie, destijds ook Duinkerke Il-transgressie 
genoemd, drong de zee in korte tijd steeds verder en verder 
het land binnen (Baeteman, 1981). 
De aantasting van het kustgebied door de zee gebeurde in 
twee stadia. In een eerste stadium werd de beschermde dui
nengordel doorgebroken en opgeruimd, met uitzondering 
van de middeloude binnenduinen van Bredene, Klems
kerke en Vlissegem. Het veen of de oudere zeeafzettingen 
werden in de inbraakgebieden nabij de zee meestal totaal 
weggeslagen. Vanuit de inbraakgebieden liepen kreken 
met variërende breedte en diepte tot ver in het binnenland. 
Het tweede stadium werd gekenmerkt door sedimentatie. 

het kustgebied bestond namelijk uit een wad, meer 
bepaald uit een slikke, overgaand naar de zeezijde naar 
een zondwad, waar fijn zand werd afgezet. De slikke evo
lueerde langzaam door opslibbing naar een schorre. 
Deze schorren gingen zich geleidelijk aan uitbreiden in zee-
waartse gebieden en evolueerden naar rijpe, hoog opge-
slibde schorregebieden (fig. 1). 
Rond de 8ste eeuw trad een tweede regressieperiode in en 
werd de poldervlakte ontgonnen. De marisci, dat zijn 
zoute schorren waarop schapen werden gekweekt, meestal 
door abdijen, worden in toenemende mate vermeld. Lisse-
wege, Dudzele en Houtave dateren uit de 11de eeuw; het 
waren meestal nog geen collectieve nederzettingen maar 
eerder centra van schapenteelt. Eigenlijke nederzettingen 
worden vermeld rond 1000: Leffinge en Vlissegem in 
998, Houtave en Klemskerke in 1003 (Verhulst, 1959). 
Tijdens de Duinkerke Hl-transgressie (11de eeuw N.C.) 
werd de schaars bewoonde kustvlakte overstroomd vanuit 
twee doorbraakpunten: het Yzerestuarium, ter hoogte van 
het huidige Nieuwpoort, en het Zwin, nabij de Belgisch-
Nederlandse grens. De streek ten noordoosten van Brugge 
werd het sterkst getroffen door deze overstroming, die er 
twee fasen kende, gescheiden door een korte rustperiode 
(Verhulst, 1960). 

De aanvang van de eerste fase, de Duinkerke Illa-trans-
gressie, viel samen met het begin van de overstroming van 
de Yzervlakte, kort na het jaar 1000. Het belangrijkste feit 
hiervan was de vorming van het Zwin tot een zeeinham 
aan de Belgisch-Nederlandse grens. Deze zeeboezem 
vormde in de 8ste eeuw de zuidelijke grens van het land der 
Friezen en werd Sincfal genoemd. Onder die naam bleef 
hij tot in de 11de eeuw bekend. Vanaf de 13de eeuw werd 
hij Zwin genoemd. Deze naamsverandering is een gevolg 
van het feit dat gedurende de tweede fase van de Duin
kerke Ill-transgressie, in de 12de eeuw, de Sincfal zich ver 
landinwaarts uitbreidde. Deze landinwaartse kreek werd 
in 1187 voor het eerst Zwin genoemd en nadien ging deze 
naam over op het geheel. Beide, zeeboezem (Sincfal, latere 
Zwin) en landinwaartse kreek, gemakshalve het eigenlijke 
Zwin genoemd, moeten daarom goed uit elkaar gehouden 
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worden. Des te meer daar het eigenlijke Zwin nog niet 
door de Duinkerke lila-transgressie van de eerste helft van 
de 11de eeuw werd gevormd. 
Het overstromingsgebied strekte zich uit tot Hoek, Oost
kerke, Dudzele, Lissewege en Uitkerke en werd in weste
lijke richting beperkt door het opwerpen van de Blanken-
bergse dijk. Hoewel die thans volledig afgegraven is, kan 
men zijn loop tussen Blankenberge en Brugge reconstrue
ren aan de hand van kadastrale kaarten. Een weinig later 
werd een tweede dijk, de Dulle Weg, aangelegd op enkele 
honderden meter van de Blankenbergse dijk, die groten
deels afgegraven is. 
De oudste zeeweringsdij ken lagen niet evenwijdig met de 
kust, in tegenstelling tot de huidige zeeweringen. Een der
gelijk verloop is echter typisch voor dijken die in het begin 
van een transgressiefase werden opgeworpen, met de toen
maals beperkte middelen waarover men beschikte (fig. 2). 
De oude dijknamen verschijnen in het begin van de 11de 
eeuw. 
'Zij duiden geen grote zeewerende dijken aan en houden 
ook geen verband met inpolderingen, die een later ver
schijnsel zijn. Eerder staan zij in verband met de afwate-
ringsmoeilijkheden waarvoor de bewoners van de dalende 
veengebieden zich geplaatst zagen. Zij wijzen erop dat de 
afzonderlijke boerderijen in de veenkommen hun lande
rijen door grachten poogden te ontwateren en door middel 
van kleine dijkjes hun woonplaatsen tegen het stijgende 
water zochten te beschermen' (Verhulst, 1964). 
De overstromingen duurden een vijftigtal jaren, waarna 
een korte stilstand optrad. Uitkerke en Lissewege worden 
vermeld tussen 1060 en 1070, Westkapelle in 1100, Dud
zele in 1060/1070 en Oostkerke in 1086 (Verhulst, 1959). 
Lapscheure wordt vermeld tussen 1019 en 1030 en moet 
dus buiten het overstromingsgebied gelegen hebben 
(Ameryckx, 1958). 

De zuidwestelijke uitloper van het overstromingsgebied 
van de Duinkerke lila-transgressie, tegen het zuidelijke 
deel van de Blankenbergse dijk aan, bereikte het noorden 
van de stad Brugge. Deze uitloper kan in verband gebracht 
worden met de melding van de aankomst van koningin 
Emma uit Engeland in 1037 (toen de Duinkerke Illa-trans-

Fig. 1: Inbraken en kreken van de Duinkerke Il-transgressie (naar Moor-
mann en Ameryckx, 1954). 

gressie in haar maximale uitbreiding Brugge bereikt moet 
hebben). Ten noorden van Brugge moet tijdelijk een getij
descheepvaart mogelijk geweest zijn. Lang heeft dit echter 
niet geduurd, want tussen 1060 en 1070 verschenen aan de 
westelijke kant van de Sincfal Lissewege en Uitkerke, ter
wijl de vermelding in 1110 van een kapel te Westkapelle, 
dicht bij het inbraakpunt bewijst dat deze van geen beteke
nis meer was of dat men het gevaar voor nieuwe overstro
mingen vanuit de Sincfal door dijkenaanleg wist te keren. 
Nadat de Duinkerke lila-transgressie in kracht was afge
nomen, werden de geulen die zij op het grondgebied van 
Ramskapelle en Westkapelle had gevormd, afgedamd 
door een zeewerende dijk, die op die plaats Kalveketedijk 
wordt genoemd. Dit was het begin van de aanleg van een 
grote zeewerende dijk die het hele gebied ten noorden en 
noordoosten van Brugge voor nieuwe overstromingen 
moest beschermen. Hij bestaat uit verschillende delen, die 
ieder een afzonderlijke naam dragen, wat er op wijst dat ze 
niet gelijktijdig werden aangelegd. 

De Kalveketedijk is de oudste sectie van de dijk en begint 
ten zuidoosten van Heist, aan het knooppunt met de Pan-
nedijk, tussen het tegenwoordige meer van Heist en het 
kerkhof. Vanaf dit punt vormt hij in zuidoostelijke rich
ting de voortzetting van de Evendijk, die iets jonger is. 
Deze begint ten noorden van Uitkerke-dorp, waar hij 
tegen de Blankenbergse dijk aanleunt, en loopt in rechte 
lijn evenwijdig met de kustlijn naar Heist, waar hij een 
bocht beschrijft in zuidoostelijke richting. 
De naam Evendijk, vroeger Yvendijk of Hevendijk, bete
kent 'oude zeewerende dijk, door de gemeenschap in één 
maal aangelegd'. Deze dijk is inderdaad merkwaardig 
rechtlijnig, afgezien van enkele half-cirkelvormige kragen 
op de plaatsen van de dijkbreuken. 
De Kalveketedijk beschrijft een brede boog ongeveer 1,5 
km ten noordoosten van Westkapelle-dorp en eindigt bij 
de Schapebrug. Daar wordt hij vervolgd door de Bloedlo-
zedijk, die op de grens van Westkapelle en Hoeke een 
scherpe zuidwaartse bocht beschrijft. Hier bevond zich het 
eindpunt van het dijkensysteem dat omstreeks 1100 aange
legd moet zijn, en ook de zuidelijke grens van de Duin
kerke lila-transgressie. Het gebied van Lapscheure en 

Fig. 2: De oudste zeeweringsdijken van de Polderstreek (llde-12de eeuw) 
(naar Tavenier et al., 1970). 
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Moerkerke werd door deze transgressie niet getroffen (zie 
fig. 3). 
De Duinkerke Illb-transgressie nam een aanvang rond 
1100. Vanuit de Sincfal kwam de zee in zuidwestelijke 
richting aanzetten. In 1134 kende deze fase een hoogte
punt en werd er in teksten vermeld dat het dijkensysteem 
een werkelijk zeewerende rol gespeeld heeft, maar ten 
gevolge van een te sterke waterdruk zijn de dijken op som
mige plaatsen bezweken (Pannier, 1970). 

noo 

jrugg 

Knokke 

Br M 

'Moerkerke 

v, Brugge 

1300 

LEGENDE 

overstromingsvlakte 

geulen,kreken en monding 

duinen 

Ten noordoosten van Hoeke, waar het dijkensysteem 
ophield, had de zee vrij spel. Vanaf dit punt werd in zuid
westelijke richting een diepe kreek van 500 m tot 1500 m 
breedte uitgeschuurd, namelijk het eigenlijke Zwin. 
Vanuit deze hoofdkreek, die ter hoogte van Damme in 
enkele kleinere kreken doodliep, werd een gebied onder 
water gezet dat in het zuiden reikte tot de lijn Sint-Kruis-
Moerkerke, dit is de grens van de Zandstreek, en in het 
oosten tot iets over de huidige Belgisch-Nederlandse grens. 

1250 

Moerkerke 
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Fig. 3: De voornaamste stadia in de bedijking van de overstromingsvlakte en de monding van het Zwin (naar Verhulst, 1965). 
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In het westen werd een kreek van het eigenlijke Zwin over 
haar hele lengte afgezoomd door een dijk, bestaande uit 
verschillende dijkstukken. Van Hoeke-brug tot Oostkerke
dorp wordt hij Krinkeldijk genoemd. Deze sectie werd 
waarschijnlijk het eerst aangelegd om het gebied tussen 
Hoeke en Oostkerke langs de zuidkant te beschermen. De 
Krinkeldij k vormt met het eindpunt van de Bloedlozedijk 
een scherpe hoek, wat de plaatsnaam van Hoeke verklaart. 
Van Oostkerke-dorp tot de noordrand van de vroegere 
vestingen van Damme wordt hij Rombautswervedijk 
genoemd. Dit dijkstuk beschermt langs het zuiden het 
Oudland in de driehoek Koolkerke - Dudzele - Oostkerke 
en is waarschijnlijk enkele jaren jonger dan de Krinkel-
dijk. De aanleg van deze dijk dateert van rond 1170 
(Verhulst, 1959). 
Volgens N. Pannier echter vormt het dijkensysteem een 
geheel, in één maal opgetrokken van Uitkerke tot Damme. 
En dit zeker vóór 1134. Het bestaan van een oude zeegeul 
ten zuiden van Hoeke verklaart dan de grillige loop van 
het dijkstuk Hoeke-Damme (Pannier, 1970). 

Inpoldering van de overstromingsvlakte van het Zwin 

De bescherming van het land ten noorden van het eigen
lijke Zwin door de aanleg van de Krinkeldijk en de dijk 
van Rombautswerve, was een noodmaatregel geweest, 
waaruit spoedig voordeel werd gehaald in Damme. Dit 
betekent echter niet dat men het land ten zuiden van het 
eigenlijke Zwin voor goed had prijsgegeven, integendeel. 
Kort na 1180 werd de dwarsdijk waaraan Damme zijn 
ontstaan dankt, in oostelijke richting over het grondgebied 
van Moerkerke verlengd tot aan de hoger gelegen zandop-
duiking 'Den Hoorn'. De aanleg van deze dijk, ten zuiden 
van Damme Branddijk en verder oostwaarts Dam weg 
genoemd, was aan de uiterste zandrand van de overstro
mingsvlakte zeker geen moeilijke onderneming (zie fig. 4). 
Tussen het einde van de 12de eeuw en 1228 werden ten 
noorden van de Damweg de eerste eigenlijke polders 
gewonnen, waaronder de Maldegemse polder. In 1228 had 
men in noordelijke richting de lijn gevormd van de Sluisse 
dijk. Polderdijk, Broolozedijk en de Maldegemse dijk. In 
het noorden werden twee grote polders ingedijkt: de Var-
denaarspolder te Knokke en de Greveningepolder te West-
kapelle. Van deze zogenaamde kernpolders werd een groot 
aantal kleine polders (aanwaspolders) strooksgewijs inge
dijkt. 

De bedijking ten noorden van de lijn van Sluisse dijk tot 
de Maldegemse dijk, heeft de merkwaardigheid dat zij 
haast helemaal door bedijkingsondernemers, individueel 
of in samenwerking, werd uitgevoerd, waardoor de zoge
naamde 'ondernemerspolders' ontstonden. 
Tussen 1228 en 1234 bedijkte een belangrijk grafelijk amb
tenaar de Markettepolder voor rekening van de gelijkna
mige abdij. Ten noorden van deze polder bedijkte Johan 
van Leffinge, tussen 1236 en 1246, twee polders namelijk 
de polder van J. Van Leffinge en de Spermaliepolder, res
pectievelijk gelegen ten noorden en ten oosten van de Mar
kettepolder. Ten oosten hiervan werden omstreeks 
dezelfde tijd twee grote polders gewonnen: de Roomspol-

Leqende 

= 1180 - 1228 

Inpolderinqsfasen 

illll 1228-1269 : 1270-132/, 

Fig. 4: Schetskaar! van de belangrijkste middeleeuwse dijken lussen 
Damme, Aardenburg, Sluis en hel Zwin (naar Verhulst, 1965). 

ders en de Nonnenpolder. Ten westen van de Markettepol
der werden de Oude polder en de Grote Nieuwe polder 
ingedijkt tussen 1246 en 1269 (zie fig. 4). 
In de tweede helft van de 13de eeuw en tenslotte in het 
begin van de I4de eeuw, werd langsheen de zuidelijke 
oever van het eigenlijke Zwin, tussen Damme en Sluis, een 
groot aantal meestal kleinere polders ingedijkt, namelijk 
de Vijfpolder, de O.-L.-V.-polder, de polder van Namen, 
de Poorterspolder, de Luciepolder, enz. (zie fig. 5). 
Door deze inpolderingen, die gedeeltelijk ten koste van het 
eigenlijke Zwin werden uitgevoerd, was de Zwinarm van 

Zicht op een gedeelte van de Schapendijk (foto V. Molhant). 
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Sluis naar Damme tot een niet zeer brede waterweg her
leid, die bovendien gemakkelijk en vlug aan verzanding 
werd blootgesteld. 

De Isabellavaart (foto V. Molhant). 

12 

Brugge als binnenhaven 

Brugge had met het ophouden van de Duinkerke Illa-
transgressie in de 2de helft van de 11de eeuw de getijde
scheepvaart over de strandvlakte ten noorden van de stad 
moeten staken. De stad had toen haar toevlucht genomen 
in de aanleg van een kanaal, het Oude Zwin. Dit kanaal 
begon in de Oude Reie, aan het noordeinde van de stad. 
Het liep in noordoostelijke richting over Koolkerke, en 
bereikte de open zee tussen de Kalveketedijk en de Bloed-
lozedijk, bij de Schapebrug te Westkapelle, waar zich een 
sluis bevond. De vorming van het eigenlijke Zwin was 
voor de stad Brugge een goede gelegenheid om een betere 
verbinding met de zee te krijgen. De kreken waarin de 
hoofdkreek van het Zwin voorbij Damme doodliep, be
reikten nauwelijks het westen van de stad en waren moei
lijk bevaarbaar. Daarom werd er van Brugge naar Damme 
een kanaal gegraven, de Reie (zie fig. 6). De lading van de 
zeeschepen die in Damme aanlegden, werd in kleinere 
schepen overgeladen en zo naar Brugge gebracht. 
Het feit dat Damme pas in 1180, ongeveer 50 jaar na de 
enige stormvermelding en de vorming van het Zwin, offi
cieel werd gesticht als zeehaven - 'quod ibidem portus 
maris poterat esse' - (De Smet, 1837) is een bewijs dat op 
dat ogenblik het Zwin nog een werkelijke zeearm was, diep 
genoeg om regelmatige scheepvaart toe te laten, onderhe
vig aan getijden en hoge vloeden. De stichting van Damme 
zou anders geen zin gehad hebben. De oprichting van 
andere havens en aanlegplaatsen langs de Zwinarm, meer 
zeewaarts, wijzen duidelijk op een daling van het waterpeil 
van het Zwin, waardoor Damme haar functie als zeehaven 
verloor. 

Het einde van de Duinkerke Illb-fase mag dus zeker niet 
vóór 1180 geplaatst worden. De eerste inpolderingen ten 
zuidoosten van Damme grepen ook pas na 1180 plaats 
(Pannier, 1970). 

De inpoldering van de Zwinmonding 

Niet minder nadelig voor het behoud van het eigenlijke 
Zwin als zeearm naar Damme, moeten de inpolderingen 
zijn geweest die in de vroegere Sincfal zelf, de zeeinham 
tussen het eiland Kadzand en de Kalvekete- en Bloedloze-
dijk, vanaf het begin van de 13de eeuw werden onderno
men. 
De oudste, tevens de grootste polders die hier werden inge
dijkt, zijn de Vardenaarspolder en de Greveningepolders. 
Tussen beide in werden dan strooksgewijs door de aanleg 
van boogvormige dijken een groot aantal kleinere polders 
ingedijkt tijdens de 13de en een deel van de 14de eeuw, 
onder meer de Grote Keuvele, de polders van de Kleine 
Keuvele, de Buspolder en de Vagenierspolder (zie fig. 5). 
Ten noorden van de Greveningepolder werd de strooksge-
wijze inpoldering toegepast tot in het begin van de 15de 
eeuw. Als gevolg van de Elisabethvloed op 19 november 
1404 werd een groot deel van de dijken vernield. In 1405 
liet Hertog Jan zonder Vrees, Graaf van Vlaanderen, het 
zeewerend gedeelte van de dijken van de noordelijke aan-
waspolders versterken en ophogen, zodat een lange zeewe-
rende dijk tot stand kwam met de naam Graaf Jansdijk. 
Ten gevolge van strategische doeleinden hadden er in de 



Polders 
1. Pannepolder. 
2. Vardenaarspolder. 
3. Papenpolder. 
4. Mager Schorre. 
5. Zoute Polder. 
6. Oude Hnzejjraspolder. 
7. Nieuwe Hazepraspolder. 
8. Willem-Leopoldpolder. 
9. Keuvelpolder. 

10. Butspolder. 
11. Vagevierpolder. 
12. Nieuwland. 

Dijken (kursieve niimmers) 
1. Blankenbergse Dijk. 
2. Dullc Weg. 
3. Graaf Jansdljk. 
4. Evendijk. 
5. Pasteurdijk. 
6. Pannedijk. 
7. Zoute Dijk. 
8. Internationale Dijk. 
9. Kalveketedijk. 

jL Dijkbreuk. 

Fig. 5 : Polders en dijken 
in het Zwingebied (Ameryckx, 1958). 

13. Baespolder. 
14. Reigaarsvlietpolder. 
15. Schellebankpolder. 
16. Noordpolder. 
17. Beukels-Godefroypolder. 
18. Greveningepolder. 
19. Zoute Pannepolder. 
20. Robbemoreelpolder. 
21. Polder van de Vier Landsheren. 
22. Lempolder. 
23. Polder van Namen. 
24. De Vijf Polders. 

10. Knokkendijk. 
/ / . Kragendijk. 
12. Meunikendijk. 
13. Kwaaddijksken. 
14. Bloedlozendijk. 
/5 . Krinkeldijk. 
16. Landsdijk. 
17. Groene Zeedijk. 
15. Groene Dijk. 

Waterlopen 
A. Oud Zwin. 
B. Eerste Leugenzwin. 
C. Tweede Leu"enzwin. 

25. O.L.V.-polder. 
26. Sint-Jobspolder.. 
27. Pannepolder. 
28. Zeepolder. 
29. Spermaliepolder. 
30. Polders van Johan van Leffinge. 
31. Markettepolder. 
32. Maldcgemse polder. 
33. Stampaartshoekepolder. 
34. Amelispolder. 
35. Carbosadepolder. 
36. De Zeuge. 

19. Nieuwe Zeedijk. 
20. Rombautswervedijk. 
21. Krommendijk. 
22. Sluisse Dijk.-
23. Brolozendijk. 
24. Sint-Pietersdijk. 
25. Maldegemse Dijk. 
26. Polderstraat. 
27. Branddijk. 
28. Damweg. 

D. Nieuw Zwin. 
E. Kanaal Brugge-Sluis. 
F. De Lieve. 
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16de eeuw in de streek van Sluis grote overstromingen 
plaats, waardoor het Lapscheurse Gat gevormd werd. Dit 
bleef tot in de 17de eeuw een grote kreek en heeft het oor
spronkelijke polderpatroon grondig gewijzigd. Zo kwam 
in 1650 de Sint-Jobspolder tot stand door de aanleg van 
een dijk in het noordoosten. Alhoewel enkele kleine pol
ders, namelijk de Papenpolder en het Magere Schorre, 
waarschijnlijk reeds in de 14de eeuw werden ingedijkt, 
mag men zeggen dat de belangrijkste landwinningen in het 
mondingsgebied van het Zwin (dit zijn de landwinningen 
aan de zeezijde van de Graaf Jansdijk) dateren van de 
17de eeuw. De inpolderingen startten in 1627 met de Oude 
Hazegraspolder; vervolgens werden ingedijkt de Beukels-
Godefroypolder in 1718, de Nieuwe Hazegraspolder in 
1784 en de Zoute Polder in 1786 (zie fig. 5). 

Fig. 6: De Zwininham en de voornaamste Duinkerke Ilb-
kreken in het oostelijk kustgebied. 
(Ameryckx en Verhulst, 1958) 
/. Het Oud Zwin (S de oudste kunstmatige verbinding in de J 1de eeuw van 

Brugge met de zee (Zwinmonding). Het loopt vanaf de Oude Rete te 
Brugge over Koolkerke langs Oostkerke naar Westkapelle. waar nabij de 
Schapenbrug in de Kalvekele-Bloedlozedijk een sluis werd gebouwd fster 
op de figuur). 

2. De Reie verbond in de 12de eeuw Brugge met Damme (Zwinstreek). 
3. Deze dijk omringt het Duinkerke Illb-overstromingsgebted; hij loopt van 

Uitkerke over Hetst, Westkapelle, Hoeke, Oostkerke. Damme en Moer-
kerke naar Den Hoorn (pleisloeeenzandopdutktng). 

Het Lapscheurse Gat (de kreek langs de grens tussen België en Nederland) 
werd eerst in de 16de eeuw gevormd. 

Het laatste feit van het zeven eeuwen durende landwin-
ningsproces op de westelijke oever van de Zwindelta 
dateert van 1872 toen, door het opwerpen van de Interna
tionale dijk, de Willem-Leopoldpolder gevormd werd. 
Hiermee was de verovering op het schorreland voltooid. 
Als buitendijks gebied resteren nu enkel nog de voorma
lige Zandplaat (nu duingebied) en een 150 ha groot schor
regebied, de voormalige Zeehondenplaat, nu het ver
maarde natuurreservaat het Zwin. 

De afwatering en de bevaarbaarheid naar Brugge 

De toenemende handelsbedrijvigheid van het Zwin, de 
bedijkingen tegen de overstromingen en het verschaffen 
van aanlegplaatsen voor zeeschepen, stremde het Zwin in 
zijn vrije loop, waardoor er slib werd afgezet aan de dij
ken. Brugge had steeds meer moeilijkheden met de afwate
ring van de Reie en de bevaarbaarheid van het Zwin. 
Aldus besloot men voor de afwatering enerzijds en voor de 
vaarweg anderzijds gescheiden waterlopen te gebruiken. 
In 1250 werd voor de afwatering van de Reie een nieuwe 
waterweg gegraven, het Oude Zwin. 
Door systematische verzanding van de oevers van de Zwin
monding, verminderde de activiteit van ebbe en vloed en 
ontbrak dus de nodige watermassa om het Zwin perma
nent uit te schuren. Op dat moment had de Honte een 
rechtstreekse verbinding met de Noordzee gekregen, zodat 
alle kreken, geulen en vlieten (vertakkingen van het Zwin) 
aanvoerkanalen werden naar de Honte. Naarmate de 
Honte dieper en machtiger werd, nam de verlanding van 
het hele watergebied van het Zwin toe. 
Vanaf de 13de eeuw slibde de Zwinarm van Damme naar 
Sluis geleidelijk aan dicht en nam bijgevolg de bedrijvig
heid op de benedenoevers van het Zwin toe. Als eerste 
belangrijke Zwinstad wordt Muide vermeld in 1226, ver
volgens Monnikerede in 1243, Hoeke in 1282 en Lam-
mesvliet in 1292 (wordt in 1309 als Sluis vermeld) (De 
Smet, 1957). In 1330 kon geen enkel volwaardig zeeschip 
Damme nog bereiken. De meeste goederen werden in de 
haven van Sluis overgeladen. Na allerlei aanpassingen aan 
de vaargeul tussen Damme en Sluis in 1375 - 1384, bleef er 
van de oorspronkelijke kreek niet veel meer over; ze had 
eerder het uitzicht gekregen van een kanaal, namelijk de 
Zoute Vaart (1380 -1399). 
In de 15de eeuw trof de stad Brugge de nodige maatregelen 
om de toenemende verslijking van het Zwin tegen te gaan. 
Men begon in 1422 met de aanleg van de polder van het 
Zwarte Gat, met de steun van Brugge, die het Zwarte Gat 
verantwoordelijk achtte voor de verslibbing van het Zwin. 
In het midden van de 15de eeuw was de verlanding zover 
gevorderd dat de toegankelijkheid van de haven van Sluis 
voor zeeschepen werd bedreigd. Tenslotte richtten de Sta
ten van Vlaanderen in 1460 een commissie op om de oor
zaken van de verlanding van het Zwin op te zoeken. Het 
plan werd geopperd om de polder van het Zwarte Gat door 
te steken en zo stroomschuring in het Zwin te brengen. 
Door de toenemende uitbreiding van zandbanken in het 
Zwin, organiseerde de stad Brugge in 1484 een loodsdienst 
om de schepen veilig binnen te brengen. Ondanks grote 
tegenstand herleefde in 1499 het plan om het kanaal door 
het Zwarte Gat ten einde te brengen, wat in 1505 gebeurde. 
Ten gevolge van een zware storm in 1509 werd het plan 
opgegeven. De doorspoeling in het Zwin bleef echter uit en 
er vormden zich banken en platen in het kanaal. De ver
zanding van de Zoute Vaart in 1548 - 1564 maakte het gra
ven van een nieuwe vaart noodzakelijk, namelijk de Verse 
Vaart van Damme naar Muide, evenwijdig gegraven met 
de Zoute Vaart. Tegelijk werd er in opdracht van de stad 
Brugge, op de zuidoostelijke zijde van de Verse Vaart, een 
stuk Nieuwe Zoute Vaart gegraven, die Damme opnieuw 
met het Zwin verbond. 
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In 1565 werd een kanaal van Brugge naar Monnikerede 
gegraven, dat de bedding van het Oud Zwin volgde. Ver
derop werd de Verse Vaart gebruikt tot Muide. Inundatie-
werken in 1583 maakten verder vaarverkeer over het Zwin 
naar Brugge onmogelijk. Brugge verkoos de leperleet als 
vaargeul naar de zee toe. Tevens verslibde de Nieuwe 
Zoute Vaart op natuurlijke wijze in de 17de eeuw. 
Teneinde de Spaanse troepen aan het Zwinfront vanuit 
Brugge te kunnen bevoorraden, hadden de Spaanse mili
tairen op het einde van het Twaalfjarig Bestand (1609-
1621) een kanaal gegraven dat Brugge met dit front ver
bond. Het volgde het Oude Zwin en liep verder tot in de 
westelijke contrescarp van het Isabellafort, met name de 
Legervaart oi Jezuïetenvaart (zie fig. 9). In 1627 liet Graaf 
Fontaine deze Legervaart doortrekken tot aan het Sint-
Paulus II-fort, namelijk de Paulusvaart die het water 
van de Hazegraspolder naar de Isabellasluis aan het Isa
bellafort bracht. Door de aanleg van een aantal nieuwe 
vaartjes, werd het afwateringssysteem sterk verstoord. 
Hiervoor werd in 1657 een belangrijke afwateringsweg 
gegraven die loopt van west naar oost, de Isabellavaart (zie 
fig. 8, foto opblz. 11). 

Militaire verrichtingen in de Zwinstreek 

De Tachtigjarige oorlog die in 1568 uitbrak tussen de 
Noordnederlandse Provincies en Spanje, heeft een grote 
invloed gehad op het middeleeuwse Zwinlandschap. 
Brugge onderwierp zich in 1585 aan het Spaanse Bewind 
en als reactie hierop staken de Calvinisten de Sluisse dijk 
door, waardoor het Lapscheurse Gat ontstond. Dit bleef 
tot in de 17de eeuw als een grote kreek bestaan. Het Lap
scheurse Gat vormde de rijksgrens tussen Lapscheure en 
Middelburg, dat in 1604 door de Noord-Nederlanders 
bezet werd en in 1684 Nederlands grondgebied bleef. 
In 1604 werd Sluis door Noord-Nederlanders ingenomen 
en liet Spinola het Fort Sint-Donaas bouwen op de grens 
van Lapscheure en Hoeke, voor de helft in de Verse Vaart, 
zodat deze afgedamd en ontoegankelijk werd voor de 
vijand. Het werd de Nederlanders aldus belet de Zoute 
Vaart op te varen naar Damme. Aan de overzijde van de 
Verse Vaart, tegenover het Fort Sint-Donaas, tegen het 
Lapscheurse Gat, bouwden de Spanjaarden het Sint-
Jobfort. In 1605 werd iets lager dan het Fort Sint-Donaas, 
het Sint-Frederikfort gebouwd, dat de Zwarte Sluis moest 

Fig. 7: Le Zwyn entre 1150 et 1350 (De Smet, 1939). 

caxuc 
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beschermen. In 1622 liet Graaf Fontaine een verdedigings
linie uitbouwen van noord naar zuid, die bestond uit een 
aantal forten en kleinere redoutes. 
Het hoofdfort was het Isabellafort, dat gebouwd werd op 
de grondvesten van het oudere, in 1621 gedeeltelijk weg
gespoelde Sint-Jorisfort. Het lag op de schorren van het 
Hazegras, vlak vóór de sluis van het Reigaersvliet, een 
oude arm van de grote Zwingolf, waarop mogelijk scheep
vaartkanalen vanuit Brugge een aansluiting gevonden heb
ben. Het moest het Reigaersvliet tegen de watergeuzen be
schermen (Waterschoot, 1948). 
Het Isabellafort had het kleinere Sint-Theresiafort als 
voorpost. De linie van Fontaine werd in 1627 doorgetrok
ken tot aan de duinen om de Hazegrasschorren te bescher
men en invallen van de Nederlanders via dit gebied te 
beletten. Hier werd het Sint-Paulus U-fort gebouwd, dat 
met het Isabellafort in verbinding stond door de Paulus
vaart. 
De dijk langs deze vaart is de huidige Schapendijk, waarop 
zich de historische hofstede de Grote Stelle, met een eeu
wenoude schaapskooi en de oude kaasfabriek van het 
Hazegras bevonden (Waterschoot, 1948). 
Tussen het noordelijke, het centrale en het zuidelijke fort, 
werden kleinere redoutes opgetrokken. Dit zijn kleine vier
kante fortjes met een aarden wal. Van noord naar zuid 

gaande is er eerst het Bernardusfortje of de zogenaamde 
Papenmutse, dat langs de Paulusvaart ligt ten zuiden van 
het Sint-Paulus II-fort. Vervolgens is er een redoute op het 
noordelijk knooppunt van de Buts- en de Vagenierspolder, 
dicht tegen het Isabellafort (zie fig. 5,8). Langs de hoofd-
waterwegen van Greveningen of de Vuile Vaart komen vijf 
redoutes voor, waarvan het Sint-Annafort, het Sint-
Ambrosiusfort en het Sint-Paulusfort de belangrijkste 
waren. 
Deze redoutes waren gelegen langs een vaart, die het Isa
bellafort met het Sint-Donaasfort verbond, met zeven 
driehoekige uitsprongen (bastionpunten). In 1645 werd 
deze linie door Andreo Cantelmo verder uitgediept en ver
beterd en kreeg de naam Cantelmolinie. 
Ter hoogte van het Hazegras ontstond er een grotere stro
ming, doordat de Grote Plaat in breedte was toegenomen. 
Er werd een stuk land weggeslagen met een gedeelte van 
het zich daarop bevindende Sint-Theresiafort, dat in 1660 
volledig verdween. 
Belangrijk was ook het definitief vastleggen van een 
nieuwe landsgrens, gebaseerd op de ligging van de forten. 
Deze verliep ongeveer 300 meter ten westen van de kerk 
van Sint-Anna ter Muiden, noordoostwaarts naar een vol
gend punt gelegen tussen het Isabellafort en het Klein Pas
fort (verdedigingspost van Sluis) en zuidoostwaarts volgde 

Zicht op de Legervaart (foto V. Molhant). 
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Fig. 8: Toestand van de Zwinstreek omstreeks 1660 (naar Coornaert, 1974 en Jong Economische Kamer Knokke-Heist, 1981). 
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het een weg tussen het Sint-Donaasfort en het Groot-
Pasfort (verdedigingspost van Sluis) (zie fig. 8). 
In de oorlog tussen Frankrijk en de Noordelijke Nederlan
den in 1672 werd ons gebied een doorgangsgebied. Ten 
gevolge hiervan planeerden de Fransen in 1678 het Sint-
Jobfort. In 1679 werd het reeds verlaten Isabellafort 
gedeeltelijk afgegraven en de noordelijke en zuidelijke 
contrescarpen werden tot een zeedijk omgevormd. De 
Nederlanders echter brachten in 1681 het Sint-Donaasfort 
opnieuw in staat van verdediging (Jong Economische 
Kamer Knokke-Heist, 1981). 
Bij het Barrière Traktaat in 1718 kwam de landsgrens tus
sen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden in 
Knokke te liggen, in de buurt van het Sint-Paulus II-fort. 
Knokke verloor een gedeelte van haar grondgebied. De 
grenslijn werd door Keizer Jozef II hersteld, waarbij er 
vier partijen grond 'vrij van lasten' voorkwamen, name
lijk het half weggespoelde Theresiafort, de Paulusvaart, 
de Paulusdijk (Schapendijk) en het Sint-Paulus II-fort 
(Lannoy, 1976). 
Enkele incidenten tussen Noord en Zuid zouden in okto
ber 1783 de westelijke oever van het Zwin onder Oosten
rijks bestuur brengen. Een permanente wacht verzekerde 
het grensgebied aan het Hazegras. Ondertussen was men 
reeds bezig het Sint-Paulusfort te slechten. Enkel de wal en 
de hoofdgracht bleven nog bestaan. Het fort had geen 
betekenis meer voor de grenskwestie. 
In de zuidoosthoek van de Nieuwe Hazegraspolder werd 
het Hazegrasfort opgetrokken. Het kwam op de plaats van 
het vroegere Sint-Theresiafort. Het was een nutteloze in
spanning geweest, want het grensgeschil tussen Holland en 
Oostenrijk werd door het verdrag van Fontainebleau van 
8.11.1785 opgelost. Bij de jaarwisseling werd het fort ver
laten en als boerderij omgebouwd; het terrein werd ver
pacht (Lannoy, 1976). 
Nadat de Franse legers in 1794 de Oostenrijkers hadden 
verslagen, werden de militaire plaatsen in de zuidelijke 
Nederlanden bezet. Het Hazegrasfort kreeg zijn functie en 
werd voorzien van een kustbatterij, opgericht om de 
zeeoever te bewaken. 

Landschapsvormende processen in de zeepolders 

Enkele processen, soms te wijten aan menselijke tussen
komst, hebben op vele plaatsen uiteindelijk hun stempel 
gedrukt op de morfologie van de zeepolders. 

De selectieve sedimentatie 

Bij een transgressiefase ontstaat een uitgebreid systeem 
van getijdegeulen dat zich uitsnijdt in het substraat, veelal 
dus in het veen. Nabij de zee vormen zich brede inham
men, die zich landinwaarts vertakken en eindigen in een 
grillig kronkelend kreekjessysteem. Langs die geulen heeft 
het zeewater toegang tot de kustvlakte, die tweemaal daags 
onder water komt. In de kreken is de stroomsnelheid van 
het water eerder hoog, zodat daar slechts grove minerale 
korrels bezinken. Als de kreken overlopen en het omlig
gende onder water zetten, neemt daar de stroomsnelheid 
af, zodat in nagenoeg stilstaand water de fijne deeltjes 
(klei) afgezet kunnen worden. Na tientallen jaren van der
gelijke sedimentatie vormt er zich een schor met de vol
gende opbouw: een vertakt systeem van ondiepe beddin
gen (opgevulde kreken) met zandige ondergrond, en daar
tussen kleiige platen met veenondergrond. 

De inversie van het reliëf 

Het veen, dat meestal niet wordt weggeslagen of geëro
deerd door de kreken, zou na indijking en drooglegging 
van het gebied, onderhevig zijn geweest aan reliëfsinversie, 
waardoor zich kreekruggen gevormd hebben. Tot nog toe 
werd het steeds op die manier beschreven. Het verschil in 
inklinking of compactie tussen zand, klei en veen bestaat 
zonder twijfel. Maar de inversie van het reliëf ten gevolge 
van de aanwezigheid van kreken, die het onderliggende 
veen weggeërodeerd hebben en waarin zand afgezet werd, 
wordt sterk betwijfeld. De opvulling van een kreek bestaat 
namelijk hoofdzakelijk uit slib. Daarenboven erodeert de 
kreek zelden, daar haar voornaamste functie erin bestaat 
de schorre te draineren. 

Zicht op een gedeelte van de kleiputten van de 'Nieuwe Vrede' 
(foto V. Molhant). 

Zicht op een gedeelte van de kleiputten van de 'Oude Vrede' 
(foto V. Molhant). 

kêmm • , : « - * * . • 

Üftu, ^«mii», 

18 



1. De Moeren. 
2. De Buitenmoeren. 
3. Bulskamp, Wulveringem. 
4. Ramskapelle. 
5. Nieuwkapelle, Oudekapelle. 
6. Woumen. 
7. De Blankaart. 
8. Wilskerke, LeffinRe. 
9. Mannekensvere, Slijpe. 

10. Schore, Leke, St.-Pieters-Kapelle. 
1. Zevekote. 

12. Gistel, Moere. 
13. Houtave. 
14. Meetkerke (de Lage Moere). 
' 5 . Uitkerke, Nieuwmunster. 
6. Heist, Ramskapelle. Dudzele. 

17. Qostkerke.~ 

1 en 14 zijn nu droogmakerijen. 

Fig. 9: De bijzonderste veendelvehjen in de zeepolders (naar Tavernier et al., 1970). 

De zandafzettingen die in de kustvlakte voorkomen en die 
'overdekte kreekruggronden' genoemd worden, omdat ze 
inderdaad soms in reliëf staan, mogen echter niet als 
kreekafzettingen geïnterpreteerd worden. De afzetting van 
veen op zekere plaatsen mag niet steeds toegeschreven 
worden aan erosie (Baeteman, 1981). 
De omkering van het reliëf en dus ook het onderscheid in 
de twee voornaamste morfogenetische eenheden, kreek
ruggen en kommen, is het meest uitgesproken in gebieden 
waar slechts één afzetting is, namelijk het Oudland, waar 
de inversie in de 11de eeuw grotendeels voltooid was. Een 
tweede of derde afzetting vervlakken het inversiereliëf in 
min of meer grote mate; dit was het geval in het Middel
land en het Nieuwland. 

De vorming van kunstmatige depressies 

Het veen was vroeger een belangrijke delfstof uit de Pol
derstreek. Tot in de tweede helft van de 14de eeuw werd 
het als brandstof ontgonnen. De plaatsen waar een veen-
laag geheel of gedeeltelijk werd afgegraven, tekenen zich 
in het landschap af als meestal rechtlijnige begrensde laag
ten, die zowel een perceel van enkele aren als uitgestrekte 

blokken van 100 ha en meer kunnen omvatten. In som
mige gebieden, waar het veen zo hoog was opgegroeid 
(gebombeerd mosveen) dat het weinig of niet door het zee
water werd overstroomd, lag deze waardevolle brandstof 
aan het oppervlak en kon ze volledig afgegraven worden. 
Een voorbeeld hiervan is de Lage Moere te Meetkerke, die 
in de 17de eeuw werd drooggelegd en waarvan het opper
vlak bestond uit pleistoceen zand (Ameryckx, 1953; 
Moormann, 1955) (zie fig. 11). 
Het afgraven van polderklei voor het maken van baksteen, 
heeft kunstmatige laagten doen ontstaan, waarvan de 
oppervlakte echter veel geringer is dan die van de uitge-
veende gronden (bijvoorbeeld op de plaats van het Oud 
Sint-Donaasfort en het Oud Fort Sint-Job aan weerszijden 
van de Damse Vaart, de Oude en Nieuwe Vrede: foto's 
blz. 18). 

De dijkbreuken 

De polderdijken zijn op talrijke plaatsen doorgebroken. 
Op de plaats van de dijkbreuk vormde er zich een diepe 
put, wiel genoemd, waaruit materiaal werd opgewarreld, 
dat samen met het door de zee aangebrachte materiaal in 
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een kring aan de landzijde van het wiel werd afgezet. Deze 
meestal zandige afzettingen worden overslag genoemd. De 
plaatsen van de vroegere dijkbreuken zijn dus te herken
nen aan de aanwezigheid van een overslag of een wiel, dat 
meestal afgezoomd is door een boogvormige uitstulping 
(kraag) van de dijk. In de zeepolders zijn de wielen zeld
zaam ; men vindt er enkele -nu reeds grotendeels opgevuld-
langs de Evendijk tussen Blankenberge en Heist. Oversla
gen en kragen komen veel voor; het grootste aantal ligt in 
het gebied van het Zwin. 

De landelijke bewoning 

Tegen het einde van de Duinkerke II-transgressie was er 
een nagenoeg continue bezetting van de kustvlakte, die 
plaatselijk onderbroken zou worden door nieuwe over
stromingen. De eerste bewoners vestigden zich op de 
hogergelegen veeneilandjes. De bebouwing werd tot voor 

kort beschouwd als een soort terp, ontstaan in de 8ste-
10de eeuw en omringd door een soort drainagegracht die 
bescherming moest bieden tegen wateroverlast (in de 
Zwinstreek treft men de best bewaarde sites met walgracht 
aan in Westkapelle, Ramskapelle, de Rugge in Koude-
kerke en in Oostkerke (Coornaert, 1965)). Steeds volgens 
dezelfde theorie bevonden de meeste van deze sites zich op 
poelgronden en zouden een groot aantal daarvan verlaten 
zijn als gevolg van de inklinking en het geleidelijk natter 
worden van deze poelgronden (m.a.w. ten gevolge van de 
inversie van het microreliëf; Ameryckx en Verhulst, 1958). 
Dit proces zou zich voltrokken hebben in de 10de - 11de 
eeuw en in de daaropvolgende fase zou de bewoning zich 
geconcentreerd hebben op de hogere, drogere en stabielere 
zandige kreekruggronden, waar bovendien beter drinkwa
ter te vinden was. 
Archeologisch onderzoek brengt in deze theorie een totaal 
nieuw licht. De bebouwing met walgracht heeft een be
langrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van een aantal 
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theorieën betreffende de evolutie van de kuststreek en van 
de bewoning aldaar. F. Verhaeghe heeft vooral aandacht 
voor de aard en de functie van de walgracht rondom de 
laat-middeleeuwse bebouwing, het probleem van de aard 
van het verband tussen de bodemgesteldheid en de bebou
wing en tenslotte de algemene evolutie van het bewonings-
patroon. 
De bebouwing met walgracht komt in groten getale voor in 
lager gelegen gebieden of in gebieden waar de bodem een 
zekere graad van ondoorlaatbaarheid vertoont. Deze 
gedeeltelijke congruentie mag echter niet leiden naar een 
fysisch-deterministische verklaring waarbij de walgracht 
als noodzakelijk gezien wordt omwille van wateroverlast, 
maar wel dat alleen in die gebieden een walgracht mogelijk 
was. Algemeen kan gesteld worden dat de walgrachten 
geen typisch fenomeen van de lagere en meer drassige 
gronden zijn. Dit blijkt wanneer men de verspreiding van 
de densiteit van dit soort bebouwing in de Zandleemstreek 
vergelijkt met die in de polders. 

De Duinkerke Hl-transgressie overstroomde in de 11de 
eeuw grote gedeelten van de kustvlakte. De toenmalige 
bewoners slaagden erin uitgestrekte gebieden te vrijwaren 
door de aanleg van enkele lange dijken, terwijl de buiten
dijkse gebieden noodzakelijkerwijze tijdelijk werden prijs
gegeven. Vanaf de 12de eeuw worden in het overstro
mingsgebied van de Duinkerke Il-transgressie dorpen ver
meld, waaruit blijkt dat de hogere en drogere kreekrug-
gronden geschikt waren voor bewoning. Maar heel wat 
sites - vooral met walgracht - blijken pas in de 13de - 14de 
eeuw ontstaan te zijn, wanneer de systematische landwin-
ning door de progressieve indijking begon. Hieruit kan 
afgeleid worden dat in de late middeleeuwen nieuwe sites 
ontstonden die zich zowel op de betere kreekruggronden 
als op de minder geschikte poelgronden vestigden. De lig
ging van de sites binnen het open verspreidingspatroon 
werd dus meer beïnvloed door andere fysisch-geografische 
factoren, nl. grondbezitseenheden. 
De zogenaamde inversie van het micro-reliëf werd ook 
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Restant van een bastionpunt van het Isabellafort 
(foto V. Molhant). 

De Paulusvaart met zijn zomer- en winterbedding en knotpopulierenrijen 
op de Paulusdijk (foto V. Molhant). 

aangewezen als één der belangrijkste oorzaken van het feit 
dat talrijke sites verlaten werden. Eerst en vooral is er het 
feit dat ook sites op de kreekruggronden verlaten werden 
en dit reeds in de late middeleeuwen, verder is het evident 
dat de bebouwing op de poelgronden veel sneller ver
dween. De belangrijkste factor lijkt hier de bodemgesteld
heid te zijn. Maar algemeen is het Wustungsfenomeen te 
verklaren door de laat-middeleeuwse economische en 
agrarische crisis. 
Het grootste gedeelte van de huidige bewoning is gevestigd 
op de hogergelegen kreekruggronden (akkerland), die een 
bouwvaste grond bieden en goed drinkwater. De kom-
gronden (weilanden) en kunstmatige gronden zijn eerder 
schaars bewoond. In het Nieuwland van het Zwin bestaat 
er een zeker verband tussen de bewoningsdichtheid en de 
bodemgesteldheid. De oudste polders (kernpolders), bij
voorbeeld de Greveningepolder te Westkapelle en de Sint-
Jobpolder te Lapscheure, hebben een bewoningsdichtheid 
die deze van het Middelland benadert; de hoeven liggen 
regelmatig in de polder verspreid. In de jonge polders 
(aanwaspolders) is de dichtheid veel geringer terwijl de 
bewoning vooral aan de dijken gebonden is. In de jongste 
polders (mondingspolders) telt men slechts enkele grote 
landbouwbedrijven, die op of langs een dijk gebouwd zijn. 

De bewaarde historische landschapselementen in 
de Zwinstreek 

in de Zwinstreek komen een groot aantal landschapsele
menten voor die getuigen van een bewogen verleden. Aan 
de hand van de hogervermelde ontstaansgeschiedenis kun
nen de voornaamste landschapsbepalende elementen in dit 
historisch landschap chronologisch besproken worden. 

De collectieve nederzettingen op de schorregronden 

Van de resterende sites met walgracht zijn er in de Zwin
streek twee goed bewaarde exemplaren, namelijk die van 
Ten Doele te Oostkerke (zie foto op kaft) en die van het 
Hof te Reigaersvliet te Westkapelle. 

De middeleeuwse inpolderingen en bedijkingen 

Ten gevolge van de opeenvolgende stormvloeden van de 
Duinkerke II - en Hl-transgressies (11de - 14de eeuw), ging 
men door bedijking en inpoldering het landschap meer en 
meer bepalen. Van oorspronkelijk dijkensysteem is echter 
niet veel bewaard gebleven. De best bewaarde dijken in de 
Zwinstreek zijn de volgende: de Graaf Jansdijk (waarvan 
een deel gerangschikt, bij K.B. van 5.5.1959), die loopt 
van Knokke naar Sint-Anna-ter-Muiden, de Greveninge-
dijk, de Zeedijk, enkele stukjes van de Keuveldijk, de 
Broolozedijk, de Paulusdijk (Schapendijk), de Hazegras-
polderdijk en een stukje van het Zoutedijkje (zie fig. 10). 

De militaire verrichtingen in de Zwinstreek 

Tijdens de Tachtigjarige oorlog (16de - 17de eeuw) werd er 
een verdedigingslinie aangelegd en werden er forten 
gebouwd in de Zwinstreek. De zogenaamde Cantelmolinie 
met de zeven bastionpunten is goed bewaard gebleven. 
Van de forten is echter alles verdwenen. Enkel de site van 
het Isabellafort met een gedeelte van de walgracht en twee 
bastionpunten zijn bewaard gebleven. 
De site van het Sint-Paulus II-fort werd ingenomen door 
een private woning, waarrond de walgracht van het fort 
nog aanwezig is. 
Het huidige water- en wegennet werd voor het grootste 
gedeelte in deze periode aangelegd. Belangrijk was de 
noord-zuidverbinding tussen het Sint-Paulus II-fort en het 
Sint-Donaasfort door middel van de Paulusvaart (zie foto 
3), de Cantelmovaart, de Vuile Vaart en een gedeelte van 
de Jezuïetenvaart of de Legervaart, die in verbinding 
stond met de belangrijkste afwateringsloop, namelijk de 
Isabellavaart (foto's op blz. 23). 

Besluit 

Het landschap van de Zwinstreek heeft in de eerste plaats 
een zeer grote cultuurhistorische waarde en is in de tweede 
plaats een waardevol natuurgebied, wat zal blijken uit de 
bespreking ervan in een volgend nummer van M & L. 
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Een bastionpunt van de Cantelmovaart (foto V. Molhant). 

Het Zwin mag men beschouwen als baken van Vlaande
ren. Zonder het Zwin had de welvarende Brugse lakennij
verheid en de handelsscheepvaart nooit bestaan en was 
Vlaanderen nooit uitgegroeid tot één van de rijkste en 
machtigste middeleeuwse vorstendommen van Frankrijk. 
In oorlogstijd was het land tussen het huidige Zwin en 
Sluis een betwist grensgebied. Hiervan getuigen de resten 
van deze verdedigingslinie. 
De oude Zwinbedding was dus niet alleen regionaal-
plaatselijk cultuurhistorisch interessant, maar zelfs op 
nationale schaal voor Vlaanderen fundamenteel belang
rijk. 
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De Zwinbosjes te Knokke-Heist 
Guido Ostyn 

In een eerste gedeelte wordt, na de situering, ingegaan op de wetenschappelijke waarde van het duin
gebied 'De Zwinbosjes' en de erachter liggende weilanden. In het tweede deel wordt aandacht 
besteed aan de juridische toestand en aan de problematiek van dit gebied. 

Luchtfoto van de kustzone. Vooraan een gedeelte van 'Het Zwin', daarachter de 'Zwinbosjes'. (Copyright Alain Perceval) 
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Situeringskaart van de 'Zwinbosjes' met de als landschap gerangschikte gebieden in de onmiddellijke omgeving. 

Situering 

Het gebied 'De Zwinbosjes' met een oppervlakte van 
ongeveer 206 ha, bevindt zich tussen de wijk 'Het Zoute' 
en het natuurreservaat 'Het Zwin' te Knokke. In de 
onmiddellijke omgeving bevinden zich drie als landschap 
gerangschikte gebieden: ten oosten het natuurreservaat 
'Het Zwin' (K.B. 7.4.1939), ten zuiden de Hazegraspolder 
(K.B. 5.9.1978), en in het westen de Groenpleinduinen 
(Besluit van de Vlaamse Executieve 15.9.1982). 

Historische evolutie 

Voor een overzicht van de historische evolutie kan verwe
zen worden naar de bijdrage van M. Strobbe in ditzelfde 
nummer: het landschap van de Zwinstreek. 

Wetenschappelijke waarde 

Het gebied kan onderverdeeld worden in verschillende 
zones: 

— de duinzone, voornamelijk in het noorden, met enkele 
grote open plekken door het vroegere gebruik als golfter
rein; 
— het bosgedeelte, meer centraal gelegen; 
— weilanden in het zuidoostelijk gedeelte (het oude vlieg
veld). 

Flora 

Het is niet de bedoeling een overzicht te geven van de vol
ledige samenstelling van de vegetatie van het gebied. Van 
de onderscheiden zones zal een korte beschrijving gegeven 
worden met inbegrip van enkele kenmerkende plantesoor-
ten. 

Duinzone: 

Door de aanleg van de dijk is van de eigenlijke zeereep met 
de erbij horende halofiele (zoutminnende) vegetatie weinig 
of niets meer te merken. 
Als zandfixeerders komen hier Helm (Ammophila arena-
ria (L.). Link) en Biestarwegras (Agropyron junceiforme 
(A. en D. Löve) A. en D. Löve) voor. Zij zorgen zo voor 
de vastlegging en vorming van de eerste duinenrij. Door de 
aanwezigheid van met de wind aangevoerd schelpengruis, 
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zijn deze buitenste duinen zeer kalkrijk, wat zijn weerslag 
heeft op de vegetatie. Tussen het helm komen onder 
andere voor: Muurpeper (Sedum acre L.), Deens lepelblad 
(Cochlearia danica L.), Zandzegge (Carex arenaria L.), 
Kleine hoornbloem (Cerastium diffusum Pers.), Zand-
hoornbloem (Cerastium semidecandrum L.), Kleverige 
reigersbek (Erodium glutinosum Dum.), Duinreigersbek 
(Erodium eicutarium (L.) L'Héril. subsp. dunense), Duin-
ruit (Thalictrum minus L. subsp. dunense (Dum.) Rouy en 
Fouc),... 
In de eerste duinpannetjes komen, naast een groot aantal 
van de vorige soorten onder andere voor: Geel walstro 
(Galium verum L.) met de erop parasiterende Walstro-
bremraap (Orobanche caryophyllacea Smith), Duizend-
guldenkruid (Centaurium erythraea Rafn.), Knopige vet-
muur (Sagina nodosa (L.) Fenzl.),... 
Als eerste struik vindt men Duindoorn (Hippophae rham-
noides L.), die op sommige plaatsen een bijna ondoor
dringbaar struweel vormt. Op de graslandjes tussen de 
duindoornstruwelen worden onder andere volgende soor
ten aangetroffen: Zandmuur (Arenaria serpyllifolia L.), 
Rolklaver (Lotus corniculatus L.), Liggende klaver (Trifo-
lium campestre Schreb.), Vroegeling (Erophila verna (L.) 
Besser), Muizeoor (Hieracium pilosella L.), Sint-
Janskruid (Hypericum perforatum L.). 
Door humusvorming en uitloging verzuurt de bodem, wat 
de verschijning van een aantal meer nitrofiele (stikstof-
minnende) plantesoorten met zich meebrengt. Stikstof is 
immers een belangrijk onderdeel van humus. Voorbeelden 
van deze soorten zijn: Winterpostelein (Claytonia pert'o-
liata Donn. ex Wild.), Fijne kervel (Anthriscus caucalis 
Bieb.), Kruipwilg (Salix repens L.), Vlier (Sambucus nigra 
L.), Heggerank (Calystegia sepium (L.) R. Brown). 
Waar het duindoornstruweel tamelijk hoog opgeschoten is 
(tot 5 m.), is er een bijmenging van onder andere Zoete 
kers (Prunus avium L.), Sleedoorn (Prunus spinosa L.), 
Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna Jacq.), Es 
(Fraxinus excelsior L.). 

Bosgedeelte 

Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 
naald- en loofbos. Door de aanplanting van Zeeden (Pinus 
pinaster Ait.) is de bodem plaatselijk sterk verzuurd, wat 
een schaarse ondergroei van onder andere smalle stekelva
ren (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs), Eikvaren 
(Polypodium vulgare L.) en Braam (Rubus sp.) tot gevolg 
heeft. 
De gedeelten loofbos zijn meer gevarieerd: onder andere 
Esdoorn (Acer sp.), Zomereik (Quercus robur L.), Wilg 
(Salix sp.). Witte abeel (Populus alba L.), Zwarte els 
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). 

Weilanden 

In de weilanden en aan de wegranden komen onder andere 
voor: Scherpe boterbloem (Ranunculus acris L.), Gewone 
klaproos (Papaver rhoeas L.), Koekoeksbloem (Lychnis 
flos-cuculi L.), Stinkende ballote (Ballota nigra L.), Moe
rasrolklaver (Lotus uliginosus Schkuhr). 
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Bosgedeelte. 

Omgeving van het zwembad. 

Zicht vanuit de struweelzone naar de kust toe. 
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Open zone met graslandjes. 

Stru weelgedeelte. 

Herpetofauna 

Volgende amfibieën werden onder andere waargenomen: 
kleine en grote watersalamander, gewone pad, rugstreep-
pad, bruine en groene kikker, boomkikker (zeldzaam). 

Avifauna 

Naast een groot aantal broedvogels worden in het gebied 
talrijke trekvogels waargenomen, dit zowel in het voor- als 
in het najaar. 
Broedvogels: onder andere Blauwe reiger (Ardea cinerea). 
Kievit (Vanellus vanellus). Grote bonte specht (Dendroco-
pos major). Ransuil (Asio otus), Wielewaal (Oriolus orio-
lus), Tapuit (Oenanthe oenanthe), Torenvalk (Falco tin-
nunculus), Bergeend (Tadorna tadorna). Nachtegaal (Lus-
cinia megarhynchos), Bosrietzanger (Acrocephalus palus-
tris),... 
Trekvogels voorjaar: onder andere Purperreiger (Ardea 
purpurea). Lepelaar (Platalea leucorodia), Draaihals 
(Jynx torquilla). 
Trekvogels najaar: onder andere Kramsvogel (Turdus 
pilaris), Koperwiek (Turdus iliacus), Blauwe kiekendief 
(Circus cyaneus). 
Tijdens de wintermaanden kunnen bovendien een groot 
aantal eende- en ganzesoorten aangetroffen worden. 
Voorbeelden hiervan zijn: Wintertaling (Anas crecca), 
Smient (Anas penelope). Pijlstaart (Anas acuta), Kolgans 
(Anser albifrons), Rietgans (Anser fabalis). Kleine riet-
gans (Anser brachyrhynchos). 

Problematiek 

Op het gewestplan Brugge-Oostkust (K.B. 7.4.1977), 
kaartbladen 5/2 en 5/6 staan'De Zwinbosjes' als R-gebied 
(natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuur
reservaten) en N-gebied (natuurgebied) aangeduid (zie fig. 
1). 
Deze bestemmingen werden aangebracht om de duinen 
maximaal te beschermen, gezien hun toeristisch en natuur
wetenschappelijk belang. Volgens artikel 13 van het 
Koninklijk Besluit betreffende de inrichting en de toepas
sing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen 
(28.12.1972), mogen in natuurgebieden enkel jagers- en 
vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kun
nen worden gebruikt als woonverblijf, zelfs al ware het 
maar tijdelijk. De natuurreservaten moeten in hun staat 
bewaard worden omwille van hun wetenschappelijke of 
pedagogische waarde. In deze gebieden zijn enkel die han
delingen en werken toegestaan, die nodig zijn voor de 
actieve of passieve bescherming van het gebied. 
In de loop van 1980 werd door de Rijksdienst voor 
Monumenten- en Landschapszorg het rangschikkings
voorstel uitgewerkt voor 'De Zwinbosjes'. Door de toen 
bevoegde Minister, M. Galle, werd op 27.4.1981 het 
akkoord verleend tot voorlopige rangschikking van het 
gebied. Deze voorlopige rangschikking werd op 17.6.1981 
van kracht voor een periode van negen maanden. Op 
15.10.1981 gaf de Koninklijke Commissie voor Monumen-
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Zicht op hel meer beboste gedeelte. 

ten en Landschappen het volgende advies aan de Minister: 
,,Het gebied 'De Zwinbosjes' dient als landschap gerang
schikt te worden omwille van zijn wetenschappelijke 
waarde. De wetenschappelijke waarde wordt bepaald 
doordat: 
— in het gebied de overgang van strand via duinen tot het 
polderlandschap, met de verschillende tussenstadia, duide
lijk tot uiting komt; 
— er typische duinplanten voorkomen zoals Agropyron 
junceiforme (A. et D. Löve) A. et D. Löve (biestarwe-
gras), Ammophila arenaria (L.) Link (helm), Cochlearia 
danica L. (Deens lepelblad), Erodium cicutarium (L.) 
L'Hérit subsp. dunense (duinreigersbek), Hippophae 
rhamnoides L. (duindoorn), Salix repens L. (kruipwilg),... 
— het gebied de broedplaats is van onder andere Dendro-
copos major (grote bonte specht), Phylloscopus trochilus 
(fitis), Acrocephalus schoenabaenus (rietzanger),..." 
In de tweede helft van 1982 maakte de 'Ontwikkelings- en 
Investeringsmaatschappij' plannen op voor de aanleg van 
een jachthaven en het bouwen van 900 woongelegenheden. 
Deze plannen betekenen niet alleen de onmiddellijke ver
nietiging van het noordwestelijk deel van de Zwinbosjes en 
dus de verdwijning van één der laatste duingebieden aan 
de oostkust, maar hebben tevens een vermindering van de 
zeer hoge actuele natuurwetenschappelijke waarde van het 
nabijgelegen natuurreservaat 'Het Zwin' tot gevolg: ver
storing van de avifauna, niet alleen tijdens de aanleg van 
de jachthaven maar evenzeer nadien door een sterke toe

name van de recreatie vlakbij en in het natuurreservaat, 
beïnvloeding van de waterhuishouding van het Zwin door 
verandering van de grondwatertafel, vervuiling van lucht 
(voornamelijk geluid), water en bodem (advies Konink
lijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 
16.12.1982 betreffende Knokke-Heist Jachthaven). 
Vanuit natuurkringen werd intussen bij de bevoegde 
Gemeenschapsminister K. Poma aangedrongen op de defi
nitieve rangschikking als landschap. De problematiek 
rond de jachthaven vond bovendien ruime weerklank in de 
geschreven en gesproken pers. Na kennisname van de 
resultaten van besprekingen tussen verschillende diensten 
over de geplande werken, besliste Gemeenschapsminister 
van Cultuur, K. Poma, de definitieve rangschikking voor 
het gebied door te voeren, wat dan ook gebeurde bij Be
sluit van de Vlaamse Executieve op 9.2.1983. 
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LITERATUUR 
Steden in ontwikkeling 19de — 20ste 
eeuw. 10de Internationaal colloquium, 
Spa, 2-5 september 1980. Handelingen, 
Gemeentekrediet van België: Historische 
uitgaven Pro Civitate, nr 64, 1982, ill., 
595 p. 
In deze uitgave zijn de teksten van de refera
ten, voorgebracht op dit internationaal collo
quium, samengebracht alsook de aanslui
tende discussies. Het internationaal karakter 
brengt ook mee dat ze ofwel in het Frans 
ofwel in het Engels zijn opgenomen. 
Voor wat de geschiedschrijving in België 
rond dit thema betreft zijn volgende bijdra
gen aan te stippen: 
— L evolution de la legislation en matière 
d'urbamsme en Belgique au XlXe siècle door 
Ph. Godding. 
— L'urbanisation de Bruxelles aux XlXe et 
XXe siècles (1830-1952) door Y. Leblicq. 

VILLES EN MUTATION XIX'-XX' S1ECLES 

STEDEN IN ONTWIKKELING I9de-20ste EEUW 

CITIES IN DEVELOPMENT19th-20th CENTURIES 

10* Colloque International 
10de Internationaal Colloquium 
10th International Colloquium 
Spa, 2-5 sept. 1980 

ACTES 
HANDELINGEN 
RECORDS 

m CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE 
GEMEENTEKREDIET VAN BELGIË 
Collection Hisloire Pro Civitale, série ing", n" 64, 1982 
Historische Uitgaven Pro Civitate, reeks in-80. nr. 64, 1982 

— Perception et aménagement du centre 
histonque des villes. Contributions belges, 
1870-1914 door W. Knngs. 
— Levolution urbanistique des centres 
industnels wallons (pnncipalement Ie cas de 
Liège) door I.A. Sporck. 
— Evolution démographique des villes wal-
lonnes. Quelques exemples hennuyers door 
R. André. 
— The Reconstruction of Leuven after the 
Event of 1914 door M. Smets. 
— L'expénence urbaine de Louvam-la-
Neuve — Contribution a une definition des 

formes de sociabilité citadine door J. Remy. 
Wi) willen vooral de aandacht van onze 
lezers vestigen op de belangrijke bijdrage 
van de Duiste spreker W. Krings over de 
waarneming en de inrichting van het histo
risch centrum van de steden en meer 
bepaald rond de Belgische bijdrage in de 
periode 1870-1914. Hij plaatst zijn onder
werp in het kader van de hedendaagse 
belangstelling voor de historische kernen, 
waarna hij de inspanning van Beyaert, Buis 
e.a. rond de eeuwwisseling in België analy
seert aan de hand van de evaluatie die hier-

. van door Duitse architecten en critici werd 
gemaakt. Zo komen respectievelijk Brussel 
en Gent aan de orde. 

De auteur besluit dat deze zogenaamde „pit
toreske stedebouw" een antwoord heeft 
geformuleerd, onder zeer verschillende 
sociale en economische omstandigheden, op 
de vraag die zich vandaag nog stelt en in de 
toekomst zal blijven stellen. hoe kan men het 
origineel aspect, het eigen karakter van onze 
stedelijke centra bewaren. Door de aan
breng van in België relatief onbekend en ori
gineel materiaal alleen al is deze bijdrage 
zowel historisch als voor de actuele proble
matiek zonder meer belangrijk. 
De tekst door Marcel Smets voorgebracht 
over de wederopbouw van Leuven na 1914 
geeft een eerste weerslag van het momenteel 
door het „Centrum voor Stedebouwkundige 
Geschiedschrijving v.z. w." in uitvoering zijn
de onderzoek naar de Belgische wederop
bouw en dat zal uitmonden in een tentoonstel
ling gepland voor het najaar 1984. Aan de 
hand van het geval Leuven wordt o.m. aan
gegeven welke ideeën, krachtlijnen en maat
schappelijke processen de wederopbouw 
hebben bepaald. De invloed van lokale 
verhoudingen en figuren is in dit proces dui
delijk herkenbaar. In een van de volgende 
nummers van M & L hopen wij een uitvoeri
ger bijdrage op te nemen over deze Leu
vense wederopbouw en meer bepaald rond 
de rol die de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten hierin gespeeld heeft. 

Naast twee belangrijke theoretische artikels, 
respectievelijk van A. Tzonis — City plan
ning Theories of the 19th and 20th Century 
en G.L. De Brabander over Geographic, 
economie and sociological theories about 
urban phenomena: a bird's eye view on their 
history, zijn nog de volgende buitenlandse 
bijdragen te vermelden: 
— The origins of English planning and the 
example of Germany door N. Bullock. 
— La géographie industnelle de Paris au 
XIX siècle door M. Daumas. 
— The Urbanization of the United States: 
The Capitalization and Decapitalization of 
Place door Ene E. Lampard. 
— Urbanization m Russia door Catherine 
Cooke. 

— Changing Urbanization Patterns in the 
Netherlands door H. Schmal. 
— Urbanization in Austria in the 19th and 
20th centuries door E. Lichtenberger. 
— Industrialisation, urbanisation et change-
ments du paysage urbain en Italië entre 1861 
et 1921 door A. Mioni. 
Het boek kost 1500 fr. en is te verkrijgen in 
de verschillende agentschappen van het 
Gemeentekrediet, in de boekhandel en bij 
het Gemeentekrediet van België, Cultureel 
Centrum, Pachecolaan 44, 1000 Brussel 
(rekening nr: 057-6370330; tel. 02/219 32 
00 bmnenpost 2308). 

H.S. 

G. Peirs, Uit Klei gebouwd. Deel II: bak-
steenarchitectuurna 1945, Tielt-Bussem, 
Lannoo, 1982 (foto's: Peter Labarque; 
architectuuriconografie: Paul Van Aer-
schot), prijs: 1 6 0 0 Bfr. 

Het eerste deel van 'Uit klei gebouwd' han
delde over de periode 1200 tot 1945. Het 
tweede deel, dat thans voorligt, beperkt zich 
tot de weinige decennia die sinds 1945 verlo
pen zijn. In deze korte tijdspanne is echter 
enorm veel gebeurd. Hoewel de aanpak 
t.o.v. het vorige deel uiteraard enigszins 
anders ligt, blijft het even vlot en boeiend 
geschreven. Het leek ons interessant de hier
navolgende tekst van Paul Van Aerschot, die 
instond voor de keuze van de illustraties, op 
te nemen. 
„Een boek over hedendaagse architectuur 
illustreren is een hachelijke opgave. Dit heeft 
met alleen te maken met de moeilijkheid van 
het selecteren uit een onoverzichtelijk en 
gevarieerd aanbod maar ook met de manier 
waarop deze architectuur wordt voorge-
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steld, getransponeerd wordt door het 
medium van de fotografie. Wanneer men 
bovendien de opgave ziet als het ophangen 
van een beeld van het belgisch architectuur-
theater, dan betekent dit helemaal een 
sprong in het ijle. De beperking dat alleen 
bakstenen gebouwen dienen aan bod te 
komen biedt een zeker houvast. In België, dit 
kleirijke land, betekent deze voorselectie, 
deze filter weliswaar geen scheeftrekken of 
vervormen van het spectrum, zelfs niet in een 
periode van technologische vernieuwingen, 
maar het brengt ons evenmin dichter bij een 
antwoord op ons probleem; hoe kan de bel-
gische architectuur na 1945 op een repre
sentatieve manier worden overgebracht. 
Tot voor kort was architectuurgeschiedenis 
schrijven een relatief zoniet eenvoudige dan 
toch duidelijke opgave. Men wist waarover 
het ging. Het was voor iedereen duidelijk 
welke gebouwen de spraakmakers waren 
van een bouw- en wooncultuur. Gebouwen 
waren een afbeelding van een maatschappij 
en de waarden die ze wenste te verdedigen. 
De gebouwen maakten onbetwistbaar deel 
uit van het cultuurerfgoed en werden als 
zodanig door de intelligentia van de 
gemeenschap geëvalueerd. Een nieuw sta
tion, een kerk of stadhuis, een postkantoor 
waren het onderwerp van verhitte gesprek
ken zowel in de pers als op straat en café. 
Ook nu nog worden hevige polemieken 
gevoerd wanneer wordt ingegrepen in de 
gebouwde omgeving, maar het gaat vaak 
niet meer in de eerste plaats om de gebou
wen maar over het proces van de ingreep 
zelf, over economische, politieke, sociale 
consequenties voor de gemeenschap en 
wanneer esthetische of culturele argumenten 
worden aangevoerd worden vaak de meest 
fantaisistische criteria gehanteerd. Alleen 
architecten en enkele gelijkgestemden win
den zich nog op over de gebouwen en hun 
uiterlijke verschijning. Het is niet meer moge
lijk een herkenbaar cultuur- en architectuur-
beeld van een gemeenschap op te hangen 
aan de hand van geselecteerde representa
tieve gebouwen. Vroeger waren zij de dra
gers, de vertegenwoordigers van een ge
structureerd geheel dat volgens hechte rela
ties aan elkaar hing. Deze structuur vinden 
wij momenteel niet meer terug. Wat zijn de 
representatieve gebouwen? Bestaat onze 
gebouwde omgeving nog uit gebouwen? 
Wat betekent nog een station voor een stad in 
een gemeenschap die autowegen rekt van 
de kust tot in de verste uithoeken van de 
Ardennen ? Waar is het gemeentehuis van de 
gefusioneerde gemeenten? Wat is anonie
mer dan de nieuwe torens in het stadsbeeld ? 
De artefacten van deze maatschappij zijn de 
autowegen, de tankstations, de supermark
ten, de industriële constructies. Zijn dit nog 
gebouwen? De kantoortorens, de woondo-
zen hebben meestal minder met bouwen, 
werken en wonen te maken dan met com
merciële en politieke activiteiten. De wegen 
en straatwanden zijn frenetieke stripverhalen 
van lichtreclamen en andere publiciteitstoe-

standen. En toch werd er nooit zo veel 
gebouwd, gemetseld en betongestort, getim
merd en geschroefd. Maar het lijkt alsof het 
bouwen, dat onmisbaar bedrijf, eerder een 
doel op zich is geworden dan wel een middel 
om te voldoen aan materiële en spirituele 
behoeften. 
Waar zijn dan gebouwen waar duizenden 
architecten aan laboreren en waarover een 
honderdtal zich opwinden? Zij liggen uitge
zaaid in de verkavelingen, verloren gelegd 
in de velden, weggestopt in historische 
getto's, nauwelijks vindbaar in de ordeloos 
geregen snoeren langs eindeloze strippen 
asfalt. Waar is de samenhang, de rode draad, 
de ruimtelijke ordening, waar is zij zichtbaar 
gesteld in herkenbare structuren? Of is dit 
het kenmerk van deze hedendaagse tijd, dat 
gemis aan zichtbare samenhang, dat uiteen 
gelegde, losgeweekte, gedesintegreerde m 
stukken en brokken, als een ontmengde 
'gekabbelde' saus. Het is de veelheid van 
vormen, stijlen en interpretaties die de 
authenticiteit van het hedendaagse bouwen 
uitmaakt, de glimmende frisse kubussen, de 
vernuftige technologische constructies, de 
weke ecologische bouwsels, de nostalgische 
fermetten, het aandoenlijk knutselwerk van 
de doe-het-zelver, maar ook onze historische 
gebouwen en steden, onze monumenten met 
al de mythen die er omheen geweven zijn. 
Het lijkt paradoxaal, maar de gebouwen van 
het verleden zijn nooit zo hedendaags 
geweest als nu. Het is een boeiende tijd voor 
architecten te kunnen werken zonder con
venties, zonder formele beperkingen of fat
soen, maar het is ook een frustrerende tijd om 
te ontwerpen zonder richting, zonder hou
vast, zonder criteria. Het hedendaags archi
tectuurtheater is een kakafonisch, ontredde-
rend spektakel van hypocriete boodschap
pen, protserig vertoon, niet waar gemaakte 
pretenties, clowneske bokkesprongen, 
monotoon slaapverwekkend geneusel, maar 
ook van zuivere heldere geluiden, van ver
fijnde presences, bedeesd gefluister. 
Een onderzoek naar de onderliggende 
motieven en drijfveren, een analyse van de 
constanten, een pogen te verklaren en te ont
warren ligt buiten het bestek van dit boek. Dit 
boek is niet in de eerste plaats geschreven 
vanuit een kritische ingesteldheid, maar 
vanuit een verwondering over een bevreem
dend fenomeen dat het hedendaagse bou
wen in het algemeen en het Belgisch bouwen 
m het bijzonder is. Zo is ook de keuze van de 
illustraties tot stand gekomen, zonder voorin
genomenheid. 

De keuze houdt geen evaluatie in ten goede 
noch ten kwade. Met deze verzameling 
gebouwen wordt gepoogd een aantal inten
ties van belgische architecten te illustreren. 
Het is echter een architectuurkeuze van een 
architect en dus eenzijdig en, rekening hou
dend met de vrijbuitersrol die de architect 
zich in het huidig bestel heeft toegemeten, 
misschien helemaal niet ter zake voor het 
hedendaagse bouwen. 
Is de selectie in zekere zin een interpretatie 

van het belgisch bouwen, de fotografische 
weergave ervan houdt een andere verteke
ning in. België, en dit mag nog eens ten 
overvloede worden herhaald, is het lelijkste 
land ter wereld. Maar deze lelijkheid is vaak 
een ersatz voor humaniteit. Zij vormt het 
bewijs dat het individu hier zelden of nooit 
wordt weggedrukt door structuren, wetten 
en reglementen. De Belg is de brave soldaat 
Schweik van de architectuur. Dat een monu
ment niet alleen staat is ook al zo vaak gezegd 
en dit geldt voor alle architectuur en zeker in 
België. Maar ik meen dat een interpretatie 
haast even belangrijk als de betekenis die 
bezorgde monumentenzorgers er in 1975 
aan gegeven hebben, deze is, dat een 
gebouw en monument niet alleen een afstra
ling heeft op zijn omgeving en deze conditio
neert in zijn ontwikkeling, maar dat elk 
gebouw en monument voor die omgeving 
dient ontvankelijk en open te staan, voor het 
prozaïsche en relativerende van het dagelijks 
leven. En dit dagelijks leven betekent heel wat 
voor de Belg. De Belg is voor zijn gebouwde 
omgeving een drenzig, veeleisend en morsig 
kind, schaamteloos en zonder respect, maar 
ook vol goede bedoelingen, creatieve inval
len, tedere intenties, complex en onvoorspel
baar. Belgische architectuur weergeven is 
tonen hoe zij de aanslagen ondergaat en 
overleeft, hoe zij belaagd wordt door blik en 
asfalt, hoe zij schitterend overeind blijft of 
roemloos ten onder gaat, verrijkt wordt of 
gebanaliseerd of hopeloos geridiculiseerd. 
Maar ook dit is een ander verhaal en een 
boek. Het proces van de belgische architec
tuur wordt hier niet gemaakt, het verdict 
wordt uitgesteld, er is een aanklager en er 
zijn geen beklaagden. 

Deze gevarieerde bloemlezing van belgische 
gebouwen is een milde hommage aan een 
eeuwenoud ambacht dat in architectuur zijn 
uitdrukking en verantwoording vindt, een 
architectuur die niet polemiseert maar in zijn 
naakte onschuld rozig op een schapevachtje 
te poseren ligt." 

S. Janssens, In het openluchtmuseum te 
Gent, de Arteveldestad, Gent, Snoeck-
Ducaju & Zoon, 1980. 

De Gentse auteur Suzanne lanssens, was tot 
vóór een twaalftal jaar, zoals vele Gente
naars, gewoon om ieder jaar omtrent de 
Gentse Feesten een reisje naar het buiten
land te ondernemen. Ze trachtte er zoveel 
mogelijk te zien. Met de verzamelde docu
mentatie, de postkaarten en foto's stelde ze 
telkens een uitgebreid album samen. Om de 
rest van de film op te gebruiken, kwam ze op 
het idee enkele foto's van onze Gentse stand
beelden te maken. Tot haar schande moest ze 
vaststellen dat het haar onmogelijk was, 
onder deze foto's de juiste ondertitels te plaat
sen ! Bij navraag bleek dat ze verplicht was 
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In het openluchtmuseum 
te Gent, de Arteveldestad 

SUZANNF: JANssl \ s 

ontelbare boeken en tijdschriften te raadple
gen, om deze korte teksten te kunnen opstel
len. De opzoekingen in verband met onze 
standbeelden en monumenten groeiden uit 
tot het boek dat eind 1980 van de pers 
kwam. Gelukkig kon de schrijfster ruim 
gebruik maken van de waardevolle raadge
vingen van de bekende Gentse heemkun-
dige, de heer Maurice van Wesemael. 
Dit boek wil een inzicht geven in de betekenis 
van alle merkwaardigheden die zelfstandig 
staan, in de parken en straten en op de open
bare pleinen en lanen van de stad Gent na de 
fusie, met uitsluiting van alles wat een onder
deel is van een brug of een gevel. Er werden 
97 verschillende onderwerpen besproken, 
die werden gerangschikt onder 4 afdelin
gen: 1. monumenten ter herinnering aan 
personen; 2. gedenktekens ter herinnering 
aan feiten; 3. versieringsbeeldhouwwerken; 
4. allerhande (de Peperbus, de gewezen 
ingangspoort van de Citadel, het Groot 
Kanon, de schandpaal van Mendonk, Klokke 
Roeland, de 3 monumentale pompen, de 
oude drinkbekkens voor dieren, de 5 fontei
nen, de 4 muziekkiosken, de openbare uur
werken). Per onderwerp werd zoveel moge
lijk een zelfde volgorde in acht genomen, 
een foto met onderschrift in onze tweede en 
derde landstaal en in de Engelse taal, de titel, 
de standplaats en de letter die naar het plan 
verwijst, bijzonderheden over de onthulling 
of plaatsing, bijzonderheden over het monu
ment zelf, de levensbeschrijving van de per
soon ter herinnering aan wie het werd opge
richt of de betekenis van het monument, de 
bibliografie. Het boek is vervolledigd met 
een 'Lijst van de architecten, beeldhouwers, 
bronsgieters, ontwerpers, enz.', een klein 

plan met bijhorende index en de inhoudsta
fel. Het geheel is nog opgefleurd met enkele 
verzen en tekeningen. 
Te bekomen na storting van 647 fr. op post
rekening 000-0427461-79 van S. Janssens, 
9000 Gent. 

Zorg voor de omgeving - over de beteke
nis van vormgeving. Samenstelling: 
Tjeerd Deelstra en Paul Panhuysen. 
Foto's: Pieter Boersma, Paul Panhuysen. 
Vormgeving: Swip Stolk, 's Gravenhage, 
Staatsuitgeverij, 1981 (ISBN 110-118-00, 
± 700 Bfr.) 
Zorg voor de omgeving - over de betekenis 
van vormgeving, is tevens de titel van een 
reizende tentoonstelling in Nederland, waar
bij deze publikatie als catalogus fungeert. Het 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk Welzijn, afdeling Beeldende 
Kunsten en Bouwkunst heeft, op advies van 
de Programmacommissie voor tentoonstel
lingen in Nederland de beide produkten 
laten maken. Het initiatief werd genomen met 
de bedoeling „aandacht te vragen voor die 
factoren en processen in onze samenleving 
die sterk bepalend zijn voor de vormgeving 
van onze omgeving. De bedoeling hiervan is 
een discussie op gang te brengen die er aan 
kan bijdragen dat de kwaliteit van onze 
omgeving mede door een goede vormge
ving wordt verbeterd". 
Een dergelijke discussie werd op gang 
gebracht op een studiedag in Apeldoorn en 
vond tevens een neerslag in een aantal kriti
sche artikels, onder meer van R. Brouwers 
(Beeldplan moet mensen redden) en G. 
Bekaert (Puinhopen zien en zingen van mooi 
weer), gepubliceerd in Wonen/TABK, nr 3, 
1982. 

Hieruit blijkt echter dat het initiatief op 
gemengde gevoelens wordt onthaald. De 
auteurs evoceren enerzijds hun doemdenken 
over de teloorgang van een betekenisvolle 
omgeving in onze post-mdustnèle samenle
ving, waarbij anderzijds de door hen aange
reikte strategie voor de omgeving - onder 
meer uitgedrukt in een begeleidend manifest -
eerder lijkt uit te gaan van het bestaan van 
een goede, natuurlijke samenleving met 
gemeenschappelijk gedeelde denkbeelden. 
Deze dubbelzinnigheid is doorheen het hele 
boek aanwezig. Als discussiemateriaal kan 
het een uitgangspunt zijn in zoverre de 
bedrieglijke eenvoud van de naar voren ge
schoven stellingen niet eerder remmend of 
desoriënterend zal werken. 
Hoe dan ook doet het plezier de zorg voor de 
omgeving en de betekenis van de vormge
ving in de belangstelling geplaatst te zien in 
een publikatie met een opmerkelijke vorm
geving en overvloedig illustratiemateriaal. 

H.S. 

Archivalia 
De heer Prof. V.G. Martiny, lid van de auto
nome Franstalige sectie van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Land
schappen, en samen met zijn Nederlandsta
lige collega tevens voorzitter van de 
gemengde werkgroep voor Brussel van deze 
Commissie, verrijkte zeer onlangs het in 
opbouw zijnde documentatiecentrum van 
onze dienst met een gedeelte van zijn per
soonlijk archief. 
De documenten hebben meer bepaald be
trekking op gemeenten van de gerechtelijke 
arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoor
de waarvoor de schenker, als voormalig 
hoofdarchitect van de Provincie Brabant, 
verantwoordelijkheid droeg. Hiervoor 
oprechte dank. 

Een aantal medewerkers van onze dienst zijn 
gestart met de inventarisatie van het uitge
breide plannenarchief dat, sedert haar 
oprichting in 1835, door de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Land
schappen werd aangelegd. De meer dan dui
zend mappen bevatten ettelijke duizenden 
documenten, in hoofdzaak ontwerpen voor 
openbare en religieuze gebouwen. 

M.C. 
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R.M.L.Z.-ACTIVITEITEN 

Huldenberg, O.-L.-Vrouwekerk. Het Sint-Nico-
laasbeeld dient volledig te worden herlijmd. 

Werkzaamheden van de conserverings-
ploeg. 

Er is begonnen met de conservering van de 
houtsculpturen van de O.-L.-Vrouwekerk te 
Huldenberg: een H. Sebastiaan (17de eeuw) 
is zwaar aangetast door de houtworm Ano-
bium Punctatum, vooral in de rug en de sok
kel ; een H. Rochus (17de eeuw) vertoont af-
schilfenngen van de polychromie; een beeld 
van de H. Nicolaas (eerste helft 18de eeuw) 
dient volledig te worden herlijmd. 
In Hotel Clemmen (thans Museum Vander 
Haeghen in de Veldstraat) te Gent werd een 
beperkt onderzoek verricht naar de oor
spronkelijke beschildering van een 18de-
eeuws vertrek op de eerste verdieping. Deze 
kamer bewaart nog zijn aankleding met 
wanddoeken van Van Reysschoot. Als origi
nele tint van de lage houten lambrizering en 
het houtwerk rond de ramen werd een 
monochroom lichtpaarse verflaag aangetrof
fen, op een dunne preparatielaag van krijt en 
leem. 

In de St.-Gilliskerk te Brugge werden tijdens 
de schilderwerken in een kapel links van het 
koor resten gevonden van muurschilderin
gen. Onder verschillende jongere verflagen 
en een neogotische schabloon-schildermg 
werd een decoratie aangetroffen, die moet 

dateren uit de late 18de eeuw: een lijst met 
zwart-wit schabloonr ank werk en daarbo
ven en -onder, gekleurde vlakken in heldere 
pasteltinten (roze, lichtblauw, lichtgroen,..) 
gescheiden door witte 'pilasters'. Achter het 
altaar was er een versiering met gestileerde 
bloemmotieven. 

In de refter van de Norbertijnerabdij te Postel 
werden, samen met het Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium, proeven ge
daan om het 18de-eeuwse stucwerk te reini
gen, dat zwaar beschadigd was door het rei
nigen van de buitengevel met water. Dit 
veroorzaakte bruine uitbloeiingen op het 
waardevolle stucwerk, met een begin van 
schimmelvorming. Verschillende prepara
ten werden op kleine proefzones uitgepro
beerd. Datgene wat de beste resultaten gaf, 
zal nu worden aangebracht op een grotere 
proefstrook. Eventuele kleurverschillen zou
den kunnen weggewerkt worden met een 
dunne laag kalkmelk. Dit zal op deze strook 
worden uitgeprobeerd. Vermits dit stucwerk 
nooit geschilderd werd en aldus opvalt door 
zijn fijne afwerking en scherpe profielen, zal 
getracht worden om zonder schilderen toch 
de refter zijn oorspronkelijke eenheid en 
'blankheid' terug te geven. 

M.B. 

Persconferentie naar aanleiding van het 
verschijnen van de 'Lijst van de be
schermde monumenten, stads- en dorps
gezichten en van de gerangschikte land
schappen in Vlaanderen. 

Op 14 december laatstleden werd de 'Lijst 
van de beschermde monumenten, stads- en 
dorpsgezichten en van de gerangschikte 
landschappen in Vlaanderen', die afgesloten 
werd op 31 december 1981, voorgesteld 
aan de pers. Deze gelegenheid was een 
prima aanleiding om het beschermingsbe-
leid van de laatste vijftig jaar te evalueren. Dit 
werd door de heer E. Goedleven, Adviseur-
Hoofd van Dienst van de Rijksdienst voor 
Monumenten- en Landschapszorg, voorop
gesteld. De nuances en accentverschuivin
gen in de beschermde 'voorwerpen' werden 
kort aangehaald. 

De heer Vermeulen, kabinetschef van Minis
ter Poma, lichtte daarna het standpunt toe 
van de huidige politieke gezagdragers ten 
opzichte van de beschermingspolitiek. 

Het geheel werd, na het stellen van de 
nodige vragen, afgesloten met een drankje. 

L.P. 

De heer E. Goedleven, hoofd van Dienst, geeft uitleg tijdens de persvoorstelling. Links van hem de heer 
A. Vermeulen, kabinetschef van Gemeenschapsminister Poma. Rechts de heer L. Tack, auteur van het 
boek. 
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Bezoeken aan de Nederlandse Rijks
dienst voor Monumentenzorg. 

In de loop van 1982 hebben Nederlandse en 
Vlaamse Monumentenzorgers wederzijdse 
studiebezoeken georganiseerd met de 
bedoeling een vlottere samenwerking tussen 
de beide Rijksdiensten te bewerkstelligen, 
door middel van uitwisseling en overleg. 
Op 21-22 april 1982 kwamen de Nederlan
ders naar Vlaanderen, waar de Stafleden van 
de Nederlandse Monumentenraad enerzijds, 
en de inspecteurs Monumentenzorg, Roe
rend Kunstbezit en Inventarisatie anderzijds, 
een afzonderlijk programma werd aangebo
den (cfr. M&L 1/5). 
Als tegenaanbod voorzag de Nederlandse 
Rijksdienst een bezoek van 40 mandagen 
voor de Vlaamse collega's in het najaar van 
1982. Een kort verslag van de bezoeken van 
de diverse afdelingen volgt hierna. 

Algemeen secretariaat 

De heer B. Millet heeft gedurende de periode 
van 8 tot 14 november de diverse activiteiten 
van het Algemeen Secretariaat van de 
Nederlandse Rijksdienst van nabij gevolgd. 
Hij heeft er een werkverdelingsvergadering 
(te vergelijken met onze coördinatievergade
ringen) en een stedebouwberaad (bijeen
komst van stedebouwkundigen uit de distne
ten en de afdelingshoofden) kunnen bijwo
nen. Het systeem van postbedeling en de 
werking van de postkamer werden er verge
leken met het systeem hier. 
De Nederlanders beschikken over een verre
gaand gesystematiseerd fotoarchief, nega
tieven- en plannenbestand. Het bijhouden 
van het archief en het register, behoort tot de 
taak van het Algemeen Secretariaat. Vervol
gens zijn nog de voorlopige regeling van 
onderhoudssubsidies voor monumenten in 
zijn pakket vervat, naast de behandeling van 
verzoeken tot plaatsing of afvoenng in het 
monumentenregister en de regeling van ver
bouwingen, restauratie, lichtreclames enz. 
Hier is gebleken dat de uitwisseling van han
delswijzen en ervaringen op veel gebieden 
verrijkend kan zijn. 

Pers en Voorlichting 

Van 21 tot 26 september 1982 waren de 
heer M. Ramakers en Mevr. L. Pans te gast 
bij de heer T. Smaal, hoofd van de Voorlich
tingsafdeling van de Nederlandse Rijksdienst 
voor Monumentenzorg. De bedoeling was 
de meest essentiële technieken in verband 
met de voorlichting in het algemeen, en meer 
in het bijzonder die van de Monumenten- en 
Landschapszorg, te overlopen. 
Er werden bezoeken afgelegd aan Den Haag 
en Leiden, en de beide stagiairs kregen de 
kans om de werkzaamheden omtrent de 
persvoorstelling van een meertalig voorlich
tingspakket van nabij te volgen. Grondigere 

uitleg over de werkwijze en de uitbouw van 
een voorlichtingsafdeling werd door de heer 
Smaal verstrekt. De opgedane ervaring van 
tijdens deze stageweek werd daarna ver
werkt in een stageverslag met als titel 'Rap
port Voorlichting' . Dit rapport werd intern 
verspreid in de R.M.L.Z. 
Hienn worden de doelstellingen van de 
voorlichting beschreven. Het accent ligt ech
ter op de activiteiten die prioritair ontplooid 
dienen te worden om in Vlaanderen tot een 
efficiënte voorlichting te komen voor wat de 
Monumenten- en Landschapszorg betreft. 

Bouwkundig Onderzoek en Documentatie 

De Heer E. De Witte, werkzaam in het 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimo
nium, is van 25 tot 29 oktober 1982 te gast 
geweest bij de Nederlandse Rijksdienst. Hij 
heeft er van nabij kennis kunnen maken met 
technische behandelingen en restauratieme-
thodes, en dit aan de hand van gesprekken 
enerzijds aangaande bepaalde onderwerpen 
zoals waterwerende of steenverstevigende 
middelen, glas in lood, pleisterwerk, verven, 
en van talrijke bezoeken anderzijds. Zo heeft 
hij de unieke gelegenheid gehad om de heer 
Hoefnagel, een van de laatste houtbewerkers 
in Nederland die nog ambachtelijk houtsnij
werk van zeer hoge kwaliteit kan maken, aan 
het werk te zien; hij heeft de restauratiewerf 
van de Sint-Nicolaaskerk te Ysselstem en de 
Sint-Maartenskerk te Zaltbommel bezocht, 
hij heeft een bezoek gebracht aan het geres
taureerde stadhuis van Enkhuizen en het 
Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. 
Zijn evaluatie van het bezoek: 'Deze week 
heeft mij de gelegenheid gegeven kennis te 
maken met de renovatietechnieken die toe
gepast worden in Nederland. Algemeen 
mag gesteld worden dat er bijna geen 
gebruik gemaakt wordt van waterwerende 
of steenverstevigende middelen. Op het 
gebied van verven en pleisters staan de 
Nederlandse collega's zeker stukken verder 
dan in België. Een nauwere samenwerking 
tussen de twee diensten zou in de toekomst 
uiterst nuttig zijn'. 

Van de afdeling interieur en spoedconserve-
ring zijn Mevr. A. Bergmans, Mevr. M. Man-
deryck en Mevr. M. Buyle van 15 tot 17 
november naar Nederland gegaan. 
De schilderingendeskundigen Kurvers en 
Crèvecoeur hebben hun methodes en speci
fieke problematiek van binnenafwerking van 
gebouwen, geschilderde decoratie, muur
schilderingen, glasramen e.d. uiteengezet. 
De Heer G. Berends, hoofd van de onderaf
deling bouwkundig historisch onderzoek, 
heeft de methodes van het bouwkundig histo
risch onderzoek duidelijk gemaakt aan de 
hand van concrete realisaties. De heer Oue-
rido had het over de problematiek van de 
steenverwenng en -restauratie in de monu
mentenzorg. Deze eerder theoretische infor
maties werden geconcretiseerd aan de hand 
van bezoeken ter plaatse, onder meer aan 

zes beschermde Utrechtse kerken, aan de 
Grote Kerk, de opgravingen in het Minder-
broedersklooster en het in restauratie zijnde 
stadhuis van Dordrecht en tenslotte aan het 
Centraal Laboratorium en de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam. 

Bibliotheek en documentatiecentrum 

Het Nederlands Documentatiecentrum voor 
de Bouwkunst is opgericht als documentatie
centrum voor de recente architectuur en ste
debouw (19de en 20ste eeuw) en vindt haar 
oorsprong in de bij het begin van deze eeuw 
in architectenkringen geopperde idee een 
'Architectuurmuseum' op te richten. Deze 
idee vond in de jaren vijftig een eerste mate-
nalisatie in het oprichten van een 'stichting 
architectuurmuseum' (oorspronkelijk lag de 
idee voor een museum van 'mooie' architec
tuurtekeningen op te zetten cfr. RIBA Draw-
ingscollection in Engeland). 
Uiteindelijk droeg de stichting haar in de 
loop der jaren verzamelde collectie over aan 
de staat, die het tot Nederlands Documenta
tiecentrum voor de Bouwkunst omdoopte en 
bestuurlijk-administratief onderbracht bij de 
Rijksdienst voor Monumentenzorg. 
Het architectuurtekeningenmuseum is ech
ter verschoven naar een architectuur archief, 
waarbij tekeningen, bestekken, correspon
dentie en andere geschriften opgenomen 
zijn. Het archief bezit, naast een unieke archi
tectuurhistorische bibliotheek (deels schen
kingen, deels depot) ook het guasi-volledige 
archief van de meeste belangrijke Neder
landse architecten onder meer Dudok, P.J.H. 
Cuypers enz... 

De Belgische bezoeker kan hiervoor alleen 
maar bewondering voelen gelet op de ver
snippering die bij ons heerst en de nog steeds 
voortdurende vernietiging of verdwijning 
van belangrijk archiefmateriaal. 
Mevr. H. De Groeve en de heer H. Stynen 
hebben de gelegenheid gehad een alge
mene inleiding en toelichting te krijgen over 
de historiek, organisatie en werkwijze van dit 
documentatiecentrum. 
Daarnaast werd Mevr. De Groeve ingewijd 
in de werking van de Bibliotheek van de 
Rijksdienst voor Monumentenzorg in Zeist. 
Met haar jaarlijks budget van ongeveer 
700 000 frank kan de bibliotheek zich uitste
kend op peil houden. De 30 000 banden 
staan er opgesteld volgens het Haagse 
Openbare Bibliotheeksysteem. Het tijdschrif
tenbestand is relatief minder indrukwek
kend; waar onder meer alle buitenlandse 
tijdschriften ontbreken, (omwille van de 'lees
baarheid') is het bestand van regionale 
tijdschriften en periodieken tot aan de grens 
van het geloofwaardige uitgebouwd. De 
catalogisering is opgemaakt naar onder
werp, trefwoorden en auteurs of hoofd
woord. Oude, mooie werken, folianten, atlas
sen en precieuze boeken staan achter glas 
opgesteld. Het fotoarchief bestaat uit zo'n 
26 000 foto's, opgeborgen in dozen. 
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De grote verdienste van deze bibliotheek is 
dat de ruimte er optimaal benut wordt; ze is 
een voorbeeld van hoe je een bibliotheek tot 
haar volle recht kunt laten komen in een 
kader dat ervoor gecreëerd schijnt te zijn. 
De heer Stynen werd, naast zijn bezoek aan 
het Documentatiecentrum, ingelicht over de 
organisatie en de inhoudelijke en materiële 
aspecten van de opbouw van de tentoonstel
ling 'Voorgeschiedenis van het Nieuwe Bou
wen'. Er werd van gedachten gewisseld over 
de manieren om de moderne architectuur bij 
het publiek kenbaar te maken (publikaties, 
tentoonstellingen e.d.) en om aldus onder 
meer een ondersteuning te zoeken voor een 
zinvolle beschermingspolitiek. 

Het Rijkspublikatiebeleid over 
Monumentenzorg 

Op 8 december jongstleden was de Rijks
dienst voor Monumenten- en Landschaps-
zorg aanwezig op een studiedag in Utrecht, 
georganiseerd door de Koninklijke Neder
landse Oudheidkundige Bond. De bedoeling 
was na te gaan welk initiatief en welke vorm 
het meest zinvol zijn om vanuit de Rijksover
heid over te gaan tot de publikatie van onder 
meer inventarissen van het culturele patrimo
nium. Daartoe werden binnen- en buiten
landse sprekers uitgenodigd, van Duitsland 
en België. Mevr. S. Van Aerschot gaf er, als 
coördinator van de Inventarisatie van de 
Rijksdienst voor Monumenten- en Land-
schapszorg, een overzicht van het inventari
satiesysteem in België en meer bepaald in 
Vlaanderen. 
Op de boekenmarkt was de Rijksdienst voor 
Monumenten- en Landschapszorg met al zijn 
publikaties vertegenwoordigd. Vooral de 
reeks „Bouwen door de eeuwen heen" weer
hield de bijzondere interesse van het publiek. 
Ook het tijdschrift M & L , dat toen net de 
eerste jaargang achter de rug had, werd ons 
benijd door het Nederlandse publiek, omdat 
het daar althans geen tegenhanger kent. 
De lof die de Rijksdienst voor Monumenten
en Landschapszorg hier te beurt viel, was 
een bewijs te meer dat de aan de gang zijnde 
initiatieven op dit gebied in Vlaanderen, 
voortgezet moeten worden. 

M.H. 

IVe Colloque sur Ie Patrimoine Industriel. 
De Heer J. De Schepper, inspecteur van de 
industriële archeologie bij de dienst voor 
Monumenten- en Landschapszorg, woonde 
het 'IVe Colloque sur Ie Patrimoine Industriel' 
bij, dat op 6, 7 en 8 oktober plaatsvond in 
Beauvais. 
Het colloquium was voornamelijk opgezet 
rond de volgende thematiek: de mechani
sche en metallurgische industrie; de inventa

risatie van het industrieel patrimonium; de 
mechanisering van de landbouw; mens en 
arbeid. 
Hoewel het een nationaal congres betrof, 
kwam in de behandelde materie en voorbeel
den de nadruk toch te liggen op het gebied 
ten noorden van de Loire. 
Tijdens die dagen kwam meermaals tot uiting 
dat de ergerlijke scheiding tussen 'technische 

cultuur' en 'humanistische cultuur' geneutra
liseerd moest worden. De ontmoeting van de 
mens en de kennis van traditie-vernieuwing, 
wetenschap en bedrevenheid en wel via 
pluri-disciplinaire en open instellingen, kan 
hieraan verhelpen. Deze instellingen kunnen 
gegroepeerd worden in musea, monumen
ten en sites, zo mogelijk geïntegreerd in eco-
musea. 

Het knotten van linden. 

Naar aanleiding van het advies dat mevrouw 
Angèle Macles-Hermant, de eigenares van 
het domein van de voormalige Abdij van 
Herckenrode in Hasselt-Kuringen, vroeg 
omtrent het knotten van de dubbele linden-
dreef vóór het poortgebouw aldaar, volgt 
hier het verslag van de werkzaamheden. 
Gedurende de maand november werd een 
begin gemaakt met het knotten van de dub
bele dreef die het laat-gotische poortge
bouw, behorende tot de abdij van Hercken
rode, verbindt met de autosnelweg. 
De dreef bestaat hoofdzakelijk uit knotlinden 
met daartussen enkele knotkastanjes. De 
bomen werden sedert 1956 niet meer ge
knot en vergden dus dringend een behande
ling. Alvorens met de werken te starten werd 
het technisch advies gevraagd aan de Heer 
Dufrane F., Rijksmgenieur bij het Bestuur 
voor Waters en Bossen. 
De werken worden uitgevoerd met een 

motorzaag. Verticaal uitgegroeide takken 
worden onmiddellijk boven de knot schuin 
en glad afgezaagd, zodat er geen water op 
het zaagvlak kan blijven staan. Horizontaal 
groeiende takken worden verticaal afge
zaagd bij de knot. Er wordt eerst echter een 
kleine snede gezaagd aan de onderkant van 
de tak om afscheuren te voorkomen. De 
dienst voor Monumenten- en Landschaps
zorg adviseerde de behandeling van het 
zaagvlak met lakbalsem. 
Heel jonge twijgen op de knot worden niet 
weggesneden, daar zij de sapstroom bevor
deren. Deze werken die in februari voltooid 
zullen zijn, vergen geen machtiging bij K.B. 
Artikel 2 punt 3 van het K.B. van 5.12.1974 
verbiedt de normale snoeiwerken niet. Ze 
zijn noodzakelijk voor het behoud in gezonde 
toestand van de dreef en kunnen, indien des
kundig uitgevoerd, zoals hier het geval is, 
alleen maar toegejuicht worden. 

H. Bats. 
A. de Haeck. 

^ 1 W*''SWÊi m 

^ « f i ' * * 1 14 

De dubbele lindendreef vóór het poortgebouw. 
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De Panne, Gemeentehuis. Zicht op de tentoonstelling aangaande het bouwkundig erfgoed van het arrondissement Veurne (juli 1982). 

Tentoonstellingen in 1982 opgezet door 
het inventaristeam van de R.M.L.Z. naar 
aanleiding van publikaties in de reeks 
'Bouwen door de eeuwen heen'. 

In de loop van 1982 werden vanuit de 
R.M.L.Z. een aantal tentoonstellingen geor
ganiseerd rondom het verschijnen van de 
inventarissen in de reeks 'Bouwen door de 
eeuwen heen', met name van het arrondisse
ment Smt-Niklaas en Veurne. De tentoonstel
ling 'Van Winkelen en Puien' was gepland 
naar aanleiding van de publikatie van de 
laatste twee volumes van de stad Gent, die 
respectievelijk de 19de- en 20ste-eeuwse 
stadsuitbreidingen en d e fusiegemeenten tot 
onderwerp hebben. Ondanks het uitstel van 
de publikatie, ging de tentoonstelling toch 
door. 

Deel 7n. Provincie Oost-Vlaanderen. Arron
dissement Slnt-Nikhas. 
In samenwerking met d e Gewestelijke Vere
niging ter Bevordering van het Toerisme in 
het Land van Waas en de betrokken gemeen

tebesturen van het arrondissement Sint-
Niklaas, werd voor de 'Tentoonstelling 
Bouwkundig Erfgoed te Sint-Niklaas' een 
rondreis uitgestippeld voor de periode van 
half november 1981 tot eind maart 1982. Bij 
benadering wordt het aantal bezoekers 
geraamd op 4 .695 ; in klasverband bezoch
ten een 3.680 leerlingen de tentoonstelling, 
overigens kwamen nog een 800-tal geïnte
resseerden op de tentoonstelling af, en bij de 
openingen (Sint-Niklaas niet meegerekend) 
waren er in totaal 215 aanwezigen. 

Deel 8n. Provincie West- Vlaanderen. Arron
dissement Veurne. 
Deze typologisch opgevatte 'Tentoonstelling 
Bouwkundig Erfgoed Veurne' kwam tot 
stand in samenwerking met het CGT, het 
project Geo-Toerisme en de plaatselijke Toe
ristische Diensten van Veurne, De Panne... . 
De presentatie van de inventaris en de ope
ning van de tentoonstelling op 29 mei 1982, 
ging gepaard met de inhuldiging van een 
nieuwe stadswandeling 'Bouwkundig Erf
goed Veurne' en een fietsroute doorheen het 
arrondissement. 
Tot nu toe heeft de tentoonstelling Veurne, 

De Panne, Alvenngem/Oeren en Diksmuide 
aangedaan. Een verdere programmatie 
werd nog voorzien. 

Tentoonstelling 'Van Winkelen en Puien', 
naar aanleiding van de (uitgestelde) publika
tie van de laatste twee inventarisdelen van de 
stad Gent. 
Deze tentoonstelling, georganiseerd in 
samenwerking met de stad Gent, belicht het 
verschijnsel 'winkelpui' in samenhang met de 
economische achtergronden, de evolutie 
van handel en distributie en de weerslag van 
het fenomeen winkelen op de evolutie van 
het stadsbeeld en de stedelijke ontwikkeling. 
Het merendeel van de aandacht ging hierbij 
naar de resterende winkelpuien uit de late 
19de eeuw en de eerste decennia van de 
20ste eeuw. Het aantal bezoekers is te ramen 
op zo'n 3000-tal, waarvan het grootste deel 
bestaat uit individuele bezoekers. Daarnaast 
werden 10 rondleidingen georganiseerd. De 
tentoonstelling zou als dusdanig of in een uit
gebreide vorm, het Vlaamse Land kunnen 
doorreizen in de loop van 1983-'84. 

S.A. 

[8] 
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RESTAURATIES 
Kortrijk, 'Oud Huis Archivaris'. 
Dit huis, momenteel stadsbibliotheek, is gele
gen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat nr. 48. 

— beschrijving en historiek: 

Dit bakstenen gebouw, bestaande uit een 
diephuis en een breedhuis van elk drie tra
veeën, is te dateren in de 16de eeuw. De 
trapgevel links wordt horizontaal gemar
keerd door waterlijsten. Kenmerkend zijn de 
overkragende verdieping uitgewerkt op drie 
segmentbogen die steunen op geprofileerde 
consoles, en de zogenaamde 'metselaarste-
kens', decoratieve motieven in de gevel, uit
gevoerd met geglazuurde bakstenen. De 
oorspronkelijke kruisvensters werden ver
vangen door 18de-eeuwse ramen met forse 
profileringen; de oorspronkelijke, natuurste
nen vensteromlijstingen bleven echter 
behouden. 
De lijstgevel rechts is vlakker uitgewerkt en 
wordt enkel gemarkeerd door platte, natuur
stenen banden. Hier werden de vensterom
lijstingen op de verdieping verwijderd en 
vervangen door pleisterwerk, in samenhang 
met de bepleisterde deurtravee. Deze fraaie, 
classicistische ingangspartij dateert uit de late 
18de - begin 19de eeuw. Een neogotische 
Mariakapel van zink versiert dit gevelge
deelte. 

— juridische gegevens: 

Het beschermingsbesluit dateert van 
19.4.1937. In opdracht van de stad Kortrijk 
werden de restauratiewerken uitgevoerd in 
de eerste helft van 1982. De architect was de 
Kortnjkse Chr. Viérin, de aannemer E. Mest-
dagh uit Zottegem. 

— de restauratie: 

Vormelijk werd de gegroeide situatie volle
dig behouden bij de restauratie. Een zekere 
terugkeer naar de vroegere toestand door 
het plaatsen van kruismonelen bijvoorbeeld, 
zou immers onder meer problemen van inte
gratie van de waardevolle deurpartij hebben 
gesteld. 
Het parament was m zeer gehavende toe
stand: vervuild parament met verkankerd 
voegwerk, stukgevroren baksteenpartijen en 
sterk verweerde natuursteen. Er werd op een 
streng selectieve manier vervangen: enkel 
de gescheurde of totaal verweerde natuur
steen werd vervangen door nieuwe Bale-
gem: het overgrote deel van de stenen werd 
her kapt en herplaatst. De consoles en dek-
steen van de deuromlijsting dienden vervan
gen te worden, evenals verscheidene gegla
zuurde stenen. Overigens werd het para
ment gereinigd met water, hervoegd en ten
slotte voorzien van een beschermende laag. 

Kortrijk, 'Oud huis Archivaris'; toestand na de restauratie (december 1982). 

Kortrijk, 'Oud huis Archivaris'; toestand vóór de 
restauratie (juni 1978). 

De sterk verweerde zinken kapel werd her
steld en opnieuw gepolychromeerd waar 
sporen zich voordeden. 

M. Goossens. 

Zottegem, 'De Moriaan' 
De hoeve 'De Moriaan' is gelegen in de Pad-
destraat nr. 54 in Velzeke-Zottegem. 

— beschrijving en historiek: 

Gelegen op de grens met de gemeente 
Zwalm (deelgemeente Roborst), hier 
bepaald door de loop van de Zwalm- en de 
Molenbeek, is het onwaarschijnlijk dat dit 
gebouwtje oorspronkelijk deel heeft uitge
maakt van een hoeve, ofschoon in de volks
mond de bestemming als dusdanig wordt 
genoemd. 
In weerwil van de huidige semi-gesloten U-
vormige aanleg, dateren de haaks op het 
woongedeelte opgetrokken schuur en stal 
met bakhuisje pas uit de vorige eeuw. Boven
dien staat de hoofdgevel van de woonvleu-
gel afgewend van het aldus ontstane erf en 
werd de achtergevel, aan de erfzijde dus, in 
de loop van de 19de eeuw verbouwd. 
Van een mogelijke heroriëntering van de 
annexen is geen sprake, aangezien het ter
rein tussen de voorgevel van het woonge
deelte en de beek, voor het oprichten van stal 
en schuur onvoldoende plaats biedt en de 
bodemgesteldheid er bovendien niet toe ge
schikt is. 
Men mag aannemen dat het woongedeelte 
oorspronkelijk volkomen vrij heeft gestaan 
en vermoedelijk als een 'afspanning' was be
stemd. 

[9) 
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Zottegem, de 'Moriaan'; toestand in 1977. 

Zottegem, de 'Moriaan'; toestand na de restauratie (oktober 1982). 

'De Moriaan' is een eenvoudig gebouwtje 
van één bouwlaag, opgetrokken in baksteen, 
met een gemetseld standvenster m de as van 
de rondbogige ingang. De gevelordonnantie 
laat vrij gemakkelijk de inwendige ruimte
schikking aflezen: centraal de ingang met 
achterliggend sas, links hiervan twee 
kamers, elk met een open haard waarvan het 
schouwlichaam bepleisterd is en van een
voudige moulures voorzien, en verlicht res
pectievelijk door een enkel en twee 
getoogde vensters. Rechts van de ingang 
bevindt zich een derde kamer, eveneens met 
twee getoogde vensters, en boven een kleine 
kelder een 'voutekamertje' dat door twee 
hogergeplaatste raampjes is gemarkeerd. 
Op een van de balksleutels van de zoldering, 
die met volks aandoende motieven zijn ge-
sculpteerd, komt het jaartal 1751 voor, wat 
ons wel een precieze bouwdatering ver
schaft, 

— juridische gegevens: 

Bij Koninklijk Besluit van 16.6.1978 werd het 
woonhuis beschermd als monument; de 
schuur, stallen en het bakhuisje, met de erbij-
horende terreinen, als dorpsgezicht. De res
tauratie werd uitgevoerd in 1981 -1982; de 
architect was E. Anno uit Zottegem, de aan
neming gebeurde door P. Baekeland uit 
Maarkedal. 

— de restauratie: 

Bij de aanvang van de restauratie in 1981 
stond men voor een toestand van bijna ruïne, 
hoofdzakelijk te wijten aan het gebrek aan 
onderhoud gedurende de eeuw waarin het 
gebouw als boerenwoning had gediend. 
Daar nagenoeg alle oorspronkelijke elemen
ten nog voorhanden waren, kon de restaura
tie beperkt blijven tot consolidatie van de 
ruwbouw met inbegrip van de dakconstruc
tie en het reconstrueren van enkele sterk in 
verval geraakte delen, waaronder een bin
nenmuur, het gemetselde standvenster (dat 
dreigde in te storten), de twee haarden en de 
ingangsdeur. Ook het schrijnwerk van de 
ramen werd identiek aan de bestaande 
modellen vernieuwd; de dakpannen werden 
met een zo hoog mogelijke recuperatie her
plaatst. 
Het gebruik van witsteen (Balegemse steen) 
bleek beperkt te zijn tot de deuromlijsting en 
enkele plaatsen waarin de duimen rustten 
van verdwenen en niet meer teruggeplaatste 
vensterbuitenluiken. De rondbogige water-
lijst boven de ingang bleek gevormd uit bak
steen met tegelafdekking, het geheel als een 
kwartronde moulure bepleisterd. 
Dun pleisterwerk trof men ook aan omheen 
de vensters en rond de kleine oculus boven 
de ingangsdeur. Boven de gekooltéerde 
plint droeg de voorgevel sporen van succes
sieve verflagen, waarvan de oudste blijkbaar 
gebroken wit en lichte gele okerkleur zijn 
geweest. Deze laatste werd opnieuw aange
bracht op de vensteromlijstingen, de deur

omlijsting, de oculus en de vensterdorpels. 
Conform aan de vroegere toestand werd 
deze dorpelbeschildering over de volledige 
gevel als een bandlijst doorgetrokken. 
Ofschoon de annexen niet bij de restauratie 
werden betrokken, heeft men teneinde de 
eenheid met de woonvleugel te bewerkstelli
gen, ook die gevels wit geschilderd. Het 
schrijnwerk wacht op een laatste afwerkings
laag. 

Daar de eigenaar het gebouw opnieuw zijn 
vermoedelijk oorspronkelijke bestemming 
als afspanning wenste te geven, moesten 
noodzakelijke hedendaagse accommodaties 
worden ingebracht. Daar dit enkel kon ge
schieden in enkele kleine secundaire ruim
ten, diende het geheel geen enkele grondige 
of onomkeerbare gedaanteverwisseling te 
ondergaan. 

H. Vanden Bossche. 
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WETGEVING 
Decreet van 17 november 1982 houdende de bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 
1 juli 1982 tot bepaling voor het Nederlandse taalgebied van de verdeling der kosten voor werken aan 
beschermde monumenten, andere dan gebouwen bestemd voor een erkende eredienst, seminaries en 
pastorieën. 

Het bekrachtigingsdecreet is gepubli
ceerd in het Staatsblad van 29.1.1983; 
het besluit in het Staatsblad van 25.2. 
1983. 

Artikel 1. 
Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals 
bedoeld m artikel 59bis van de Grondwet. 

Artikel 2. 
Het besluit van de Vlaamse Executieve van 1 
juli 1982 tot bepaling voor het Nederlandse 
taalgebied van de verdeling der kosten voor 
werken aan beschermde monumenten, 
andere dan gebouwen bestemd voor een 
erkende eredienst, seminaries en pastorieën, 
genomen ter uitvoering van artikel 11, §8 
van het decreet van 3 maart 1976 tot be
scherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten, wordt bekrachtigd. 

Besluit van de Vlaamse Executieve van 1 
juli 1982 tot bepaling voor het Neder
landse taalgebied van de verdeling der 
kosten voor werken aan beschermde 
monumenten, andere dan gebouwen be
stemd voor een erkende eredienst, semi
naries en pastorieën. 

De Vlaamse Executieve, 

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het 
behoud van monumenten en landschappen, 
inzonderheid op artikel 2, eerste lid; 
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot 
bescherming van monumenten, stads- en 
dorpsgezichten; 
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen; 
Gelet op het akkoord van de Voorzitter van 
de Vlaamse Executieve; 
Gelet op het advies van de Raad van State ; 
Op de voordracht van de Gemeenschapsmi
nister van cultuur ; 
Na beraadslaging ; 

Besluit: 

Hoofdstuk I. 

Algemene bepalingen. 

Artikel 1. 
Binnen de perken van de begrotingskredie
ten van de Gemeenschap regelt dit besluit 

voor het Nederlandse taalgebied, de kosten
verdeling voor werken aan beschermde 
monumenten, andere dan gebouwen be
stemd voor een erkende eredienst, semina
ries en pastorieën. 

Artikel 2. 
Voor de toepassing van dit besluit wordt 
verstaan onder: 
1) provinicale openbare besturen: de pro
vincies en bisschoppelijke seminaries; 
2) lokale openbare besturen: de gemeen
ten, agglomeraties, federaties, verenigingen 
van gemeenten, de Nederlandse Commissie 
voor de Cultuur van de Brusselse agglome
ratie, in zover de werken monumenten 
betreffen gelegen in het Nederlandse taalge
bied, openbare centra voor maatschappeli|k 
welzijn, intercommunale openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, polders, wate
ringen, verenigingen van polders of van 
watenngen, kerkfabrieken evenals andere 
rechtspersonen die voor de uitoefening van 
een openbare eredienst of voor verenigin
gen van vrijzinnigen onroerende goederen 
beheren; 
3) inkomen: het aan de personenbelasting 
onderworpen inkomen van het voorlaatste 
jaar dat het jaar van de aanvraag voorafgaat, 
hetzij van de aanvrager indien hij ongehuwd, 
weduwnaar of uit de echt gescheiden is, het
zij van de twee echtgenoten indien de aan
vrager op de datum van de aanvraag ge
huwd is; 
4) kind ten laste: het kind waarvoor op de 
datum van de aanvraag kinderbijslag of 
wezentoeslagen worden toegekend aan de 
aanvrager of aan zijn echtgenote, alsmede 
het kmd waarvoor de aanvrager of zijn echt
genote geen recht hebben op zulke bijslag of 
toeslagen, maar dat door de Gemeenschaps
minister geacht wordt werkelijk te hunnen 
laste te zijn, voor zover zij dat bewijzen. 
Voor het bepalen van het aantal kinderen ten 
laste wordt voor twee kinderen geteld, het 
kind dat door de bevoegde Minister erkend 
is als voor ten minste 66 procent getroffen 
door ontoereikendheid of vermindering van 
lichamelijke of geestelijke geschiktheid 
wegens één of meer aandoeningen. 

Als hebbende een kind ten laste wordt even
eens beschouwd de aanvrager die of van wie 
de echtgenote of een familielid dat van zijn 
gezin deel uitmaakt op het ogenblik dat de 
werken beëindigd worden, erkend is zoals 
bedoeld in het vorige lid. 

Artikel 3. 
De bevoegdheid om subsidies van de 
Gemeenschap te verlenen met het oog op de 
in artikel 1 vermelde werken ondernomen 
door of op initiatief van provinciale en lokale 
openbare besturen, particulieren of pnvé-
instellingen, wordt uitsluitend uitgeoefend 
door de Gemeenschapsminister die be
voegd is voor de monumentenzorg hierna-
genoemd: de Gemeenschapsminister. 

Artikel 4. 
§ 1. De subsidies hebben betrekking op het 
totale bedrag van de subsidieerbare werken 
voor instandhouding en herstel inzonder
heid: 
a) de algehele beveiliging en stabiliteit van 
het monument, inzonderheid onderstuttin-
gen, afschermingen, schoringen, verstevi
gingen, consolidenngen, onderkappingen; 
b) de beveiliging van het monument tegen 
ongunstige weersomstandigheden en na
tuurrampen door: het dichten van daken, 
sluiten van muuropeningen, aanbrengen en 
herstellen van voorzieningen voor afwate
ring, goten en aflopen en rioleringen, beveili
ging tegen insijpelingen, bestrijding van op
stijgend grondwater, beveiliging tegen blik
seminslag en stormschade; 
c) de behandeling van waardevolle elemen
ten van het monument onder meer door 
verharding, houtworm- en zwambestrijding; 
d) het herstel van nog aanwezig waarde
volle elementen van het monument ; 
e) de vervanging van nog aanwezige ele
menten van het monument, die niet meer 
kunnen hersteld worden; 
f) het opnieuw aanbrengen van niet meer 
aanwezige waardevolle elementen; 
g) verwijderen van storende elementen, 
wegwerken van onoordeelkundig uitge
voerde ingrepen, wegwerken of aan het zicht 
onttrekken van misplaatste toevoegsels; 
h) beschermen van een publiek toegankelijk 
monument tegen intens gebruik door verste
viging van vloerplaten, bijkomende stabili-
teitswerken, aanbrengen van detectiesys
teem, aanbrengen van isolatie ter voorko
ming van condensatie; 
i) de beveiliging tegen brand, vandalisme 
en diefstal van het eventueel aanwezige 
kunstbezit eigen aan het monument; 
j) ingrepen die niet anders naar aanleiding 
van restauratie en mstandhoudmgswerken 
kunnen uitgevoerd worden, die meer kosten 
met zich brengen omdat ze met omzichtig-
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heid ten overstaan van het monument moe
ten uitgevoerd worden, mogelijke oorzaken 
van vernietiging, verval of abnormale slij
tage wegnemen, inzonderheid het vervan
gen of aanbrengen van installaties voor cen
trale verwarming en elektriciteit, en het uit
voeren van schilderwerken. Voor werken in 
verband met centrale verwarming en elektri
citeit kunnen enkel de bouwkundige werken 
en de basisinsfallatie gesubsidieerd worden, 
met uitsluiting van toestellen en armaturen, 
k) dringende voorlopige instandhouding 
van het monument, wanneer gevaar bestaat 
voor verder en snel verval in afwachting dat 
kan begonnen worden met de eigenlijke wer
ken; 

I) de studiels) vereist voor het opmaken van 
een definitief dossier, inzonderheid historisch 
onderzoek, stabiliteitsberekeningen, geo-
techmsch onderzoek, proefkappingen, labo
ratoriumproeven, drukkings- en weerstands-
proeven, plaatsen van voorlopige stellingen. 
§ 2. De subsidies voor de werken vermeld in 
§ 1 van dit artikel worden slechts toegekend 
voor zover bi) het bestek der werken een 
postgewijze verantwoording gevoegd is 
waaruit blijkt dat de posten waarvoor een 
subsidie wordt gevraagd geheel of gedeelte
lijk onder toepassing vallen van de bepalin
gen van deze paragraaf. 
§3. De subsidie voor de werken voorzien in 
e en f van § 1 van dit artikel zal slechts kunnen 
toegekend worden, ingeval de aanvrager 
het bewijs levert dat voldoende materiële 
gegevens of iconografisch materiaal aanwe
zig zijn om een wetenschappelijk verant
woorde reconstructie mogelijk te maken en 
dat de homogeniteit van het monument of 
zijn omgeving de vervanging van de bedoel
de elementen vereist. 

§4. Komen hetzij geheel of gedeeltelijk voor 
subsidiëring in aanmerking: 
a) de kostprijs van de werken, inbegrepen 
de belasting op de toegevoegde waarde, 
vastgesteld aan de hand van de definitieve 
goedgekeurde afrekening doch beperkt tot 
het bedrag van de goedgekeurde offerte of 
aanbesteding. 

De verrekeningen die voortvloeien uit de 
toepassing van de contractuele bepalingen 
en die door de Gemeenschapsminister of zijn 
gemachtigde worden goedgekeurd. 

De kosten voor onvoorziene en noodzake
lijke bijkomende werken en meerwerken 
waarmee de Gemeenschapsminister of zijn 
gemachtigde voorafgaandelijk aan de uit
voering ervan zijn instemming heeft betuigd. 
b) indien de werken worden uitgevoerd in 
eigen beheer, het bedrag van de door de 
Gemeenschapsminister goedgekeurde kos
ten voor de levering van materialen en dien
sten vereist voor het uitvoeren der werken. 
c) een forfaitair bedrag van 7 procent van 
de subsidieerbare uitgaven tot dekking van 
de algemene kosten, studie van de aanne
ming, ereloon van de ontwerper, aanbeste
ding en kosten van toezicht, beperkt tot het 
bedrag van de goedgekeurde raming of het 

bedrag van de goedgekeurde aanbesteding 
indien dit lager is. 
§5. De Gemeenschapsminister bepaalt de 
wijze waarop de begroting voor de werken 
wordt opgesteld en ingediend. 
§6. De Gemeenschapsminister kan voor de 
berekening van de subsidies de maximum
waarde bepalen van subsidieerbare uitga
ven. 

Artikel 5. 
De hogervermelde subsidies zullen slechts 
toegekend worden voor zover bij het opma
ken der bestekken en de toewijzing der wer
ken de wettelijke en reglementaire bepalin
gen worden nageleefd betreffende de over
heidsopdrachten voor aanneming van wer
ken, leveringen en diensten. 

Hoofstuk II. 

Bijzondere bepalingen. 

Afdeling 1. - Werken uitgevoerd door pro
vinciale en lokale openbare besturen aan 
beschermde monumenten. 

Artikel 6. 
De kosten voor de werken ondernomen door 
lokale openbare besturen worden verdeeld 
als volgt: de gemeenschap 60 pet., de pro
vincie 20 pet., de eigenaar 20 pet. 

Artikel 7. 
De kosten voor de werken uitgevoerd door 
provinciale openbare besturen worden ver
deeld als volgt: de gemeenschap 60 pet., de 
eigenaar 40 pet. 

Afdeling 2. - De werken uitgevoerd aan be
schermde monumenten eigendom van het 
Rijk, de Gemeenschap, het Gewest of van 
organismen van Openbaar Nut onder toe
zicht van het Rijk, de Gemeenschap of het 
Gewest. 

Artikel 8. 
Behoudens het bepaalde in artikel 17 wor
den de kosten voor de werken uitgevoerd 
aan beschermde monumenten, eigendom 
van het Rijk, de Gemeenschap, of het 
Gewest, of van organismen van openbaar 
nut met onder toezicht van het Rijk, de 
Gemeenschap of het Gewest, uitgesloten uit 
het toepassingsgebied van deze regeling. 

Afdeling 3. - Werken uitgevoerd aan monu
menten die onder rechtstreekse bescher
ming van het Rijk geplaatst zijn. 

Artikel 9. 
De kosten voor de werken aan monumenten 
die onder rechtstreekse bescherming van het 
Rijk geplaatst zijn en toebehoren aan het Rijk, 
de Gemeenschap, het Gewest, of organis
men van Openbaar Nut onder toezicht van 
het Rijk, de Gemeenschap of het Gewest, 
worden uitgesloten uit het toepassingsgebied 
van deze regeling. Voor de andere vallen de 

kosten ten laste van de begroting van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

Afdeling 4. - Werken aan beschermde 
monumenten toebehorend aan particulieren 
of privé-instellingen. 

Artikel 10. 
De kosten voor werken ondernomen door 
vrije onderwijsinstellingen en, voor zo ver ze 
voldoen aan de voorwaarden vermeld in 
artikel 11, door socio-culturele verenigingen 
of stichtingen worden verdeeld als volgt: de 
gemeenschap 55 pet., de provincie 15 pet., 
de gemeente 15 pet., de eigenaar 15 pet., 
mits akkoord van de eigenaar. 

Artikel 11. 
§ 1. De socio-culturele verenigingen of stich
tingen, hierna genoemd, de verenigingen 
moeten om in aanmerking te komen voor de 
toepassing van dit artikel, beantwoorden aan 
de volgende criteria: 
a) zij moeten opgericht zijn in de vorm van 
een vereniging zonder winstoogmerk of van 
een instelling van openbaar nut overeen
komstig de wet van 27 juni 1921. 
b) de zetel van de verenigingen moet geves
tigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in 
Brussel-Hoofdstad. De interne werking en de 
externe betrekkingen geschieden in het 
Nederlands. 
Op de zetel moeten te allen tijde de gegevens 
in verband met werking, leden en financieel 
beheer voorhanden zijn. 
De verenigingen bepalen hun beleid en 
beheren hun financiën op zelfstandige wijze 
e) één van de statutaire doelstellingen van 
de verenigingen moet zijn de instandhouding 
en de valorisatie van de monumenten die hun 
eigendom zijn. 
Zij moeten deze monumenten voor het 
publiek toegankelijk maken in de mate van 
het mogelijke, op een wijze en onder voor
waarden die in overeenstemming zijn met 
hun socio-culturele bestemming. 
Het besluit van de Gemeenschapsminister 
waarbij voor elke vereniging de subsidies 
voor werken worden toegekend bepaalt 
deze voorwaarden. 
d) de huurovereenkomsten betreffende 
deze goederen mogen geen bepalingen 
bevatten die strijdig zijn met de voorwaarden 
gesteld bij dit besluit of het besluit waarbij de 
subsidies voor werken worden toegekend. 
De ontvangen huurgelden moeten integraal 
worden besteed aan de instandhouding en 
de valorisatie van het goed zelf of eventueel 
andere beschermde monumenten die eigen
dom zijn van de vereniging. 
In dit laatste geval vermeldt het besluit van de 
Gemeenschapsminister waarbij de subsidies 
voor werken worden toegekend, uitdrukke
lijk, dat deze bijzondere bestemming van de 
huurgelden wordt goedgekeurd. 
e) de verenigingen mogen een beschermd 
monument dat hun eigendom is niet verko
pen binnen een termijn van twintig jaar na de 
restauratie van dat goed, behalve indien 

[12] 



M&L BINNENKRANT 

daartoe bij besluit van de Gemeenschapsmi
nister de toelating wordt verleend. 
In geval van verkoop moet de opbrengst 
besteed worden aan de aankoop of instand
houding van andere beschermde monumen
ten die in voormeld besluit worden aange
wezen. 
f) vanaf het ogenblik dat de verenigingen de 
bij § 1, c. van dit artikel bepaalde doelstelling 
niet meer kunnen realiseren, wordt hun 
eigendom overgedragen aan de Vlaamse 
Gemeenschap, aan de Provincie of de Ge
meente waar het goed gelegen is of aan een 
andere socio-culturele vereniging of stich
ting die aan de voorwaarden van dit artikel 
voldoet. 
§2. Het toestaan van de subsidies wordt 
afhankelijk gesteld van een verbintenis van
wege de verenigingen, waarbij deze toe
staan dat een ambtenaar aangeduid door de 
Gemeenschapsminister de algemene verga
deringen en de raden van beheer, respectie
velijk de vergaderingen van de beheerders, 
bijwoont wanneer over het monument dat 
hun toebehoort of over daaraan uit te voeren 
werken wordt beslist. 
De tenuitvoerlegging van de beslissing van 
de algemene vergadering of van het 
bevoegd orgaan, omtrent het behoud of de 
restauratie van het monument, waarbij de 
aanwending van subsidies is betrokken dient 
aan het akkoord van de Vlaamse Executieve 
of diens gedelegeerde te worden voorge
legd. 
§3. De verenigingen die aan de in § 1 van dit 
artikel bedoelde critena niet voldoen, wor
den voor de toepassing van dit besluit gelijk
gesteld met de handelsvennootschappen. 

Artikel 12. 
§ 1. De kosten voor de werken ondernomen 
door particulieren of privé-instellingen aan 
beschermde monumenten zonder huurwaar
de voor zover ze opengesteld zijn voor het 
publiek worden verdeeld als volgt: de 
Gemeenschap 60 pet., de provincie 15 pet., 
de gemeente 15 pet., de eigenaar 10 pet., 
mits akkoord van de eigenaar. 
§2. De Gemeenschapsminister stelt voor de 
toepassing van de in §1 van dit artikel 
bedoelde subsidie de voorwaarden inzake 
de openstelling voor het publiek vast bij indi
vidueel besluit. 

Artikel 13. 
De kosten voor de werken ondernomen door 
particulieren aan beschermde monumenten 
met huurwaarde worden naar gelang van 
het inkomen verdeeld als volgt: 
a) de Gemeenschap 60 pet., de provincie 
15 pet., de gemeente 15 pet., de eigenaar(s) 
10 pet. (mits akkoord van de eigenaar(s)) 
wanneer het inkomen niet meer bedraagt 
dan 650 000 frank; 
b) de Gemeenschap 50 pet., de provincie 
10 pet., de gemeente 10 pet., de eigenaar(s) 
30 pet. (mits akkoord van de eigenaar(s)) 

wanneer het inkomen niet meer bedraagt 
dan 650 000 frank, verhoogd met een 
bedrag van 1 frank tot 350 000 frank; 
e) de Gemeenschap 45 pet., de provincie 
7,5 pet., de gemeente 7,5 pet., de 
eigenaar(s) 40 pet. (mits akkoord van de 
eigenaar(s)), wanner het inkomen meer 
bedraagt dan 1 000 000 frank. 

Artikel 14. 
§1. De in artikel 13 betreffende het inko
men gestelde grenzen worden verhoogd met 
30 000 frank per kind ten laste. 
§2. De in artikel 13 en in §1 van dit artikel 
vermelde bedragen zijn gekoppeld aan het 
indexcijfer 124,02 der consumptieprijzen. 
Ze worden met 2 procent verhoogd of ver
laagd vanaf de eerste van de tweede maand 
volgend op de periode van twee opeenvol
gende maanden waarin het indexcijfer 
126,50 punten bereikt of tot 121,54 punten 
daalt. Vervolgens worden ze in dezelfde 
voorwaarden verhoogd of verlaagd, telkens 
als het indexcijfer gedurende twee opeenvol
gende maanden met minstens 2,48 punten 
stijgt of daalt ten opzichte van het indexcijfer 
dat hetzij de voorafgaande verhoging, hetzij 
de voorafgaande verlaging gewettigd heeft. 

Artikel 15. 
De kosten voor de werken ondernomen door 
handelsvennootschappen aan beschermde 
monumenten of werken uitgevoerd door de 
privé-instellingen vermeld in artikel 11 aan 
de beschermde monumenten die niet open
gesteld zijn voor het publiek worden ver
deeld als volgt: de Gemeenschap 40 pet., de 
provincie 5 pet., de gemeente 5 pet., de 
eigenaar(s) 50 pet. (mits akkoord van de 
eigenaar(s)) 

Afdeling 5. - Gemeenschappelijke bepalin
gen. 

Artikel 16. 
De hogervermelde percentages in de verde
ling der kosten voor de instanties vermeld in 
artikel 2, met uitzondering van de Gemeen
schap, kunnen slechts gewijzigd worden bij 
individueel gemotiveerd besluit van de 
Vlaamse Executieve voor zover de instantie 
die hiertoe het initiatief neemt het akkoord 
verworven heeft van de andere instanties om 
een gedeelte van zijn aandeel over te nemen 
en bereid blijft een gedeelte der kosten te 
dragen. 

Artikel 17. 
De Nationale Landmaatschappij en de Natio
nale Maatschappij voor de Huisvesting en 
haar erkende maatschappijen worden voor 
wat de verdeling der kosten betreft gelijkge
steld met de instanties vermeld in artikel 12, 
§1. 

Artikel 18. 
De in artikel 12 tot en met 15 voorziene subsi
dies voor werken ondernomen door particu

lieren of privé-instellingen aan beschermde 
monumenten met huurwaarde, zullen slechts 
worden toegekend wanneer de eigenaar(s), 
de vruchtgebruikers, of ingeval er onver
deeldheid is, de mede-eigenaar(s), evenals 
de echtgenoten, ingeval het onverdeelde 
goederen betreft of goederen van het 
gemeenschappelijk vermogen, de volgende 
verbintenissen onderschrijven en ze onon-
derbrokenvnaleven: 
a) het monument niet te vervreemden of te 
belasten met zakelijke rechten tijdens de 
periode die verloopt tussen de vaste toezeg
ging der toelage en het einde der werken. 
Indien deze bepaling niet kan nageleefd wor
den moet deze vervreemding of belasting 
gemeld worden bij de Gemeenschap en 
moet de totaliteit der overheidssubsidies 
terugbetaald worden aan de Gemeenschap 
die ze zal uitkeren aan de rechthebbende 
overheid; 
b) het monument niet te vervreemden of 
zonder toelating van de Gemeenschapsmi
nister te belasten met zakelijke rechten in een 
termijn van twintig jaar na de definitieve 
oplevering der werking waarvoor de subsi
dies worden toegekend. Indien deze termijn 
niet kan nageleefd worden moet deze ver
vreemding of belasting gemeld worden bij 
de Gemeenschap en moet aan de Gemeen
schap een gedeelte der overheidstoelagen 
en een intrest terugbetaald worden. De 
terugbetaling van de subsidie en de intrest 
worden berekend als volgt: 

in deze formule is: 
K = terug te betalen kapitaal; 
Z = te betalen intrest; 
A = meerwaarde na de restauratie. Deze 
meerwaarde is het verschil in waarde voor 
en na de restauratie bepaald aan de hand van 
een door de Gemeenschapsminister aan
vaarde schatting; 
B = het percentage van de overheidssubsi
dies (Staat, provincie, gemeente) verleend in 
de volledige kostprijs der werken, hierin 
eveneens begrepen de kostprijs van de wer
ken die de eigenaar tijdens de restauratie
werken zonder subsidie zou hebben uitge
voerd ; 
n = het aantal jaren nog te lopen van de 
20-jarige termijn; 
I = wettelijke intrestvoet; 
J = aantal jaren verlopen tussen het beëin
digen der werken en de verkoop; 
e) geen rekening te houden met de meer
waarde die voortvloeit uit de toegekende 
subsidies bij elke eventuele en welkdanige 
huurverhoging of vergoeding op grond van 
de restauratiewerken. Deze verbintenis moet 
in overeenkomst met de bewoner of huurder 
van het onroerend goed, opgenomen wor
den; 
d) onmiddellijk na de definitieve oplevering 
der werken en dit gedurende een termijn van 
twintig jaar: 
1. een verzekering af te sluiten voor de 
schade veroorzaakt door brand en van de 
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andere schade dan brandschade veroor
zaakt door ontploffingen, door bliksemin
slag, door het neerstorten van vliegtuigen en 
door storm; 
2. onmiddellijk bij de Gemeenschap mel
ding te maken van elke brand, storm- of blik
semschade; 
3. de op basis van de hogervermelde verze
kering uitbetaalde schadevergoeding inte
graal te besteden aan het herstel van het 
monument. In geval niet tot herstel wordt 
overgegaan de schadevergoeding af te staan 
aan de Gemeenschap; 
4. aan de Gemeenschap een recht van ver
koop te verlenen; 
5. jaarlijks op zijn (hun) kosten een door de 
Gemeenschapsminister goedgekeurd na
zicht te laten uitvoeren naar de bouwfysische 
toestand van het monument. 

Hoofdstuk III. Sancties. 

Artikel 19. 
§ 1. Onverminderd de bepalingen van het 
Strafwetboek of de gerechtelijke vervolgin
gen in toepassing van het koninklijk besluit 
van 31 mei 1933, is de subsidieverkrijger 
ertoe verplicht alle hem krachtens dit besluit 
betaalde premies aan de Gemeenschap 
terug te storten: 
a) wanneer een onjuiste of onvolledige ver
klaring werd afgelegd om bij dit besluit toe-

Voorontwerpen van lijst van voor 
bescherming vatbare monumenten, 

stads- en dorpsgezichten 
(decreet 3 maart 1976) 

— Aalst (Meldert); Sint-Rochuskapel, 
Molenstraat met omgeving (monument en 
dorpsgezicht) (M.B. 5.11.1982). 
— Alveringem (Izenberge): Izenbergestraat 
z.nr.. Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw 
van Barmhartigheid met omgeving (monu
ment en dorpsgezicht) (M.B. 24.1.1983). 
— Alveringem (Leisele): Hofstede 'Inghels' 
met onmiddellijke omgeving. Beverenstraat 
19 (monument en dorpsgezicht) (M.B. 
24.1.1983). 
— Alveringem (Izenberge): Pastorie, Pasto-
nedreef 2 (monument en dorpsgezicht) (M.B. 
24.1.1983). 
— Antwerpen (Schoonbroek): het orgel 
(monument) (M.B. 28.1.1983). 
— Ardooie: Kasteel de Jonghe DArdooie 
(monument) (M.B. 24.1.1983). 
— Avelgem-Outnjve: Molen Decoster, 
Molenstraat 43 en omgeving (monument en 
dorpsgezicht) (M.B. 16.11.1982). 
— Bonheiden: Kasteel Berentrode en omge-

gekende subsidies ten onrechte te genieten; 
b) wanneer een inbreuk werd gepleegd op 
de verbintenissen onderschreven onvereen-
komstig artikel 18. 
§2. Het bedrag van de aan de Gemeen
schap terug te betalen subsidies dient gestort 
te worden ten voordele van het Fonds voor 
Monumenten- en Landschapszorg inge
schreven onder titel IV, sector I — Cultuur, 
artikel 66.04,A, van de begroting van de 
Vlaamse Gemeenschap. De invordering 
wordt toevertrouwd aan het Bestuur van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde, 
der Registratie en Domeinen dat handelt 
overeenkomstig artikel 3 van de domamale 
wet van 22 december 1949. 
§3. De Gemeenschapsminister kan geheel 
of gedeeltelijk afzien van de invordering van 
de subsidies wanneer hij oordeelt dat ern
stige en buitengewone omstandigheden de 
verkrijger zullen verhinderen of verhinderd 
hebben de overeenkomstig artikel 18 onder
schreven verbintenissen na te komen. 

Hoofdstuk IV. 

Slotbepalingen. 

Artikel 20. 
Dit besluit is niet van toepassing op de wer
ken waarvoor, met betrekking tot het Neder
landse taalgebied, in een eigen subsidie
regeling is voorzien. 

ving, (monument en dorpsgezicht) (M.B. 
27.10.1982). 
— Brakel (Eist): Perlinkmolen met omge
ving (dorpsgezicht) (M.B. 24.1.1983). 
— Brecht (Sint-Lenaarts): de omgeving van 
de Sint-Leonarduskerk (dorpsgezicht) (M.B. 
24.1.1983). 
— Brugge: interieur van Kerk en Klooster 
van de Ongeschoeide Karmelieten met tuin-
hutten, kluis en pesthuisjes. Ezelstraat 28 
(monument) (M.B. 28.1.1983). 
— Eeklo: Het Groot Goed, Bus 1, Peper
straat met omgeving (monument en dorpsge
zicht) (M.B. 24.1.1983). 
— Evergem (Ertvelde): rosmolen bij de 
reeds beschermde Neyt's molen (bij K.B. van 
8 juli 1980) en omgeving (monument en 
dorpsgezicht) (M.B. 21.2.1983). 
— Gavere (Dikkelvenne): stenen windmo
len, Provmciebaan nr. 22 met omgeving 
(M.B. 24.1.1983). 
— Gent: de dorpskom van Baarle (dorpsge
zicht) (M.B. 27.10.1982). 
— Gent: woning, Sleepstraat 168 (monu
ment) (M.B. 27.10.1982). 
— Gent: Militair Hospitaal, Antonius Tnest-
laan 12 (monument en stadsgezicht) (M.B. 
5.11.1982). 

Artikel 21. 
De werken waarvoor de machtiging werd 
verleend of de kostenverdeling voor de 
inwerkingtreding van dit besluit werd vast
gesteld, worden begonnen of verder gezet 
volgens de voor dit besluit geldende bepalin
gen. 

Artikel 22. 
Het koninklijk besluit van 5 juni 1981 tot 
bepaling, voor het Nederlandse taalgebied, 
van de verdeling der kosten voor werken 
aan beschermde monumenten, andere dan 
gebouwen bestemd voor een erkende ere
dienst, seminaries en pastorieën, wordt 
opgeheven. 

Artikel 23. 
De Gemeenschapsminister van cultuur is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 1 juli 1982. 

De Voorzitter van De Vlaamse Executieve 
G. GEENS. 

De Gemeenschapsminister van cultuur 
K. POMA. 

— Gent: de Sint-Mauruskapel gelegen St.-
Margrietstraat 35 en de voormalige woning 
Rosseel gelegen Sint-Vincentiusplein 1 
(monument) (M.B. 5.11.1982). 
— Gent: voormalige Vismijn, Sint-
Veerleplein-Rekelingenstraat (monument) 
(M.B. 24.1.1983). 
— Gent: het voormalig Hotel Van den 
Meersche, Nederpolder 1 - Zandberg, met 
omgeving (monument en stadsgezicht) (M.B. 
24.1.1983). 
— Gent: woning Lindelei 8 (monument) 
(M.B. 24.1.1983). 
— Gent (Drongen): Kasteel 'De Campagne', 
gelegen Gijzelstraat 12 met omgeving 
(dorpsgezicht) (M.B. 24.1.1983). 
— Gent (Oostakker): de omgeving van het 
Bedevaartsoord, Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes (dorpsgezicht) (M.B. 14.1.1983). 
— Gistel: Tempelhofstraat 1, Herberg 'De 
Godelieve' (monument) (M.B. 24.1.1983). 
— Haaltert: de kapel O.-L.-Vrouw van 
Zeven Weeën, Ekenstraat 45 met omgeving 
(dorpsgezicht) (M.B. 27.10.1982). 
— Haaltert (Kerksken): de Onze-Lieve-
Vrouw ter Nood en Sint-Katanna-Kapel, 
Driehoekstraat met omgeving (monument en 
dorpsgezicht) (M.B. 24.1.1983). 

BESCHERMING VAN HET CULTUURPATRIMONIUM 

[14] 



— Heers (Horpmaal): hoeve, gelegen Has-
pengouwlaan nr.5 en de onmiddellijke 
omgeving (monument en dorpsgezicht) 
(M.B. 28.1.1983). 
— Hooglede (Gits): omgeving van de reeds 
beschermde houten windmolen (K.B. 
27.5.1975) (dorpsgezicht) (M.B. 9.2.1983), 
— Hooglede: Amersveldstraat 65, beuk als 
monument (monument en dorpsgezicht) 
(M.B. 5.2.1983). 
— Horebeke (Smt-Kornelis-Horebeke): ste
nen windmolen, Hoogkouter, met omgeving 
(monument en dorpsgezicht) (M.B. 
24.1.1983). 
— Knokke-Heist (Knokke): de onmiddellijke 
omgeving van de 'Siska's Molen' te Oosthoek 
(dorpsgezicht) (M.B. 24.1.1983). 
— Lier; hoevepoort van de voormalige 
abdij van Nazareth en de omgeving als stads
gezicht (monument en stadsgezicht) (M.B. 
11.1.1983). 
— Lovendegem: Boonaertshof, Kort Einde
ken 60 met omgeving (monument en dorps
gezicht) (M.B. 27.10.1982). 
— Lovendegem (Vinderhoutte): St.-
Annakapel, St.-Annadreef met omgeving 
(monument en dorpsgezicht) (M,B. 
27.10.1982). 
— Lovendegem: Hof van Parijs, Appen-
voordestraat 60, met omgeving (monument 
en dorpsgezicht) (M.B. 24.1.1983). 
— Lochristi (Zaffelare): Kloosterkapel der 
Zusters van Liefde, gelegen Dorp 2 (monu
ment) (M.B. 24.1.1983). 
— Mechelen (Walem): de toren van de 
O.-L.-Vrouwekerk en kerkhof met omhei
ning als dorpsgezicht (monument en dorps
gezicht) (M.B. 27.10.1982). 
— Mechelen: 20 monumenten (2de fase) 
Adegemstraat 41, Befferstraat 5, Befferstraat 
29, Befferstraat 30, Bleekstraat 40, Bruul 57-
59, Bruul 67, Bruul 94, Bruul 96, Bruul 98, 
Fredenk de Merodestraat 21-23, Fredenk 
de Merodestraat 22-24, Fredenk de Mero
destraat 33, Goswijn de Stassartstraat 15, 
Grote Markt 3, Grote Markt 4, Grote Markt 
13, Grote Markt 19, Grote Markt 29, Gul
denstraat 20, (monument) (M.B. 14.1.1983). 

— Middelkerke: vissershuisje. Duinenweg 
212 (monument) (M.B. 27.10.1982). 
— Moorslede (Dadizele): de 'Spaanse 
Kapel' (monument) (M.B. 27.10.1982). 
— Nieuwpoort: 'Bommenvij', schoolstraat 
48 (monument) (M.B. 27.10.1982). 
— Ninove (Outer): de Smt-Amanduskerk en 
het lemen boerenhuisje, Kerkweg 23 met 
omgeving (monument en dorpsgezicht) 
(M.B. 5.2.1983). 
— Olen: exterieur, interieur en de inboedel 
van de Sint-Martinuskerk (monument) (M.B. 
27.10.1982). 
— Oosterzele (Mortsele): dorpskom met 
verschillende monumenten (4 monumenten 
en dorpsgezicht) (M.B. 3.2.1983). 
— Pittem: stenen windmolen genaamd 
'Plaatsmolen', Wingenestraat (monument) 
(M.B. 27.10.1982). 
— Poperinge (Watou): dwarsschuur gele

gen bij de hoeve m de Jonheidstraat nr.5 
(monument) (M.B. 27.10.1982). 
— Riemst (Valmeer): Sint-Severuskapel als 
monument en de kloostergebouwen als 
dorpsgezicht (monument en dorpsgezicht) 
(M.B. 24.1.1983). 
— Ronse: huizenrij Priesterstraat, Hospi-
taalstraat (stadsgezicht) (M.B. 11.1.1983). 
— Veurne (Eggewaartskapelle): Molen 
Decroos en omgeving (monument en dorps
gezicht) (M.B. 11.1.1983). 
— Veurne: Voorstel tot bescherming van 
21 monumenten. 
— poort van de voormalige Sint-
Niklaasabdij, Abdijstraat; 
— huis, Appelmarkt 3; 
— huis, Boterweegschaalstraat 8-10; 
— huis. Duinkerkestraat 33; 
— herenhuis 'De Valk', Grote Markt 26; 
— poortgebouw. Klaverstraat 4-10; 
— huis. Noordstraat 9; 
— huis, 'Die Nobele Rose', Noordstraat 11; 
— huis. Noordstraat 21; 
— huis. Noordstraat 32; 
— huis. Noordstraat 51; 
— huis. Pannestraat 3; 
— huis. Pannestraat 5; 
— kiosk, Sint-Walburgapark; 
— station, Statieplaats 22; 
— huis, Vleeshouwersstraat 35; 
— huis. Zuidstraat 32; 
— huis. Zwarte Nonnenstraat 7; 
— huis. Zwarte Nonnenstraat 8; 
— huis. Zwarte Nonnenstraat 20; 
— pastorie. Zwarte Nonnenstraat 39 (M.B. 
24.1.1983). 
— Vorselaar: Kasteel de Borrekens en de 
pastorij met hun onmiddellijke omgeving 
(monument en dorpsgezicht) (M.B. 
27.10.1982). 
— Zwalm (Nederzwalm): hoeve gelegen 
Biestmolenstraat 5 (monument) (M.B. 
24.1.1983). 

Besluiten van de Vlaamse Executieve. 
Bescherming van monumenten, 

stads- en dorpsgezichten 
(decreet van 3 maart 1976) 

— Antwerpen: het huis, gelegen Grote 
Markt 26 (monument) (B.V.E. 27.10.1982). 
— Antwerpen: de Brabofontein, gelegen 
Grote Markt (monument) (B.V.E. 27.10. 
1982). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Joden-
straat 16 (monument) (B.V.E. 27.10.1982). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Schrijn
werkersstraat 10 (monument) (B.V.E, 
27.10.1982). 
— Antwerpen: de huizen, gelegen Venus
straat 17-19 (monument) (B.V.E, 27.10. 
1982). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Zand 11 
(monument) (B.V.E. 27.10.1982). 
— Antwerpen: het pand (voorgevel en 
bedakmg), gelegen Zand 3 (monument) 
(B.V.E. 27.10.1982). 
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— Beersel (Huizingen): het kasteel van Hui
zingen, gelegen Torleylaan, provinciaal 
domein (monument) (B.V.E. 27.10.1982). 
— Bertem: het Medardushof, gelegen Blok-
kenstraat 19 (monument) (B.V.E. 22.9. 
1982). 
— Bertem het Medardushof, gelegen Blok-
kenstraat 19, met zijn omgeving (dorpsge
zicht) (B.V.E. 22.9.1982). 
— Beveren (Kieldrecht): de herenhoeve, 
met de gehele inboedel van de zijvleugel 
(maalderij), gelegen Belgische dreef 8 
(monument) (B.V.E. 22.9.1982). 
— Beveren (Kieldrecht): het Groothof, de 
Prosperhoeve en de herenhoeve, gelegen 
Belgische dreef 5-7-8, met hun omgeving 
(dorpsgezicht) (B.V.E. 22.9.1982). 
— Beveren (Melsele): uitbreiding van de 
bescherming tot de gehele Onze-Lieve-
Vrouwekerk (monument) (B.V.E. 27.10. 
1982). 
— Beveren (Melsele): de bijgebouwtjes van 
de pastorie, en meer bepaald de stalling en 
het koetshuis, gelegen Torleylaan, provin
ciaal domein (monument) (B.V.E, 27.10. 
1982). 
— Beveren (Melsele): de dorpskom van 
Melsele (dorpsgezicht) (B.V.E: 27.10.1982). 
— Borsbeek: de Sint-Jacobuskerk (gebouw 
en interieur) (monument) (B.V.E. 27.10. 
1982). 
— Bredene: de visserskapel Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Dumen, gelegen Kapellestraat 
(monument) (22.9.1982). 
— Bredene: de visserskapel Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Duinen, gelegen Kapellestraat, 
met de onmiddellijke omgeving (dorpsge
zicht) (B.V.E. 22.9.1982). 
— Brugge: het 'Engels Klooster', gelegen 
Carmersstraat 83 (monument) (B.V.E. 22.9. 
1982). 
— Brugge: het huis, gelegen Carmersstraat 
79 (monument) (B.V.E. 22.9.1982). 
— Brugge: de huizen, gelegen Snaggaard-
straat 21 en 58 (monument) (B.V.E. 22.9. 
1982). 
— Brugge: de omgeving van het 'Engels 
Klooster', gelegen Carmersstraat 83 (stads
gezicht) (B.V.E. 22.9.1982). 
— Brugge (Smt-Pieters): de Zandwegmo-
len, gelegen Oude Oostendse Steenweg 
(monument) (B.V.E. 27.10.1982). 
— Brugge (Sint-Michiels): het kasteel van de 
Witte Zusters van Afrika, gelegen Heidel-
bergstraat 78 (monument) (B.V.E. 10.11. 
1982). 
— Brugge (Sint-Michiels): het kasteel van de 
Witte Zusters van Afrika, gelegen Heidel-
bergstraat 78, met het aanpalend park 
(dorpsgezicht) (B.V.E. 10.11.1982). 
— Deurne: de Unitastuinwijk (dorpsgezicht) 
(B.V.E. 27.10.1982). 
— Gent (Sint-Amandsberg): het hoevecom
plex Westveld, gelegen Westveldstraat 
(monument) (B.V.E. 10.11.1982). 
— Gent (Sint-Amandsberg): het hoevecom
plex Westveld, gelegen Westveldstraat, met 
de onmiddellijke omgeving (dorpsgezicht) 
(B.V.E. 10.11.1982). 
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— Herzele (Steenhuize-Wijnhuize): de 
Onze-Lieve-Vrouw-der-Zeven-Weeënkapel, 
gelegen Karrestraat (monument)(dorpsge-
zicht)(B.V.E. 27.10.1982). 
— Horebeke (Sint-Mana-Horebeke): de 
treurbeuk op het protestantse kerkhof, wijk 
Corseele (monument) (B.V.E. 27.10.1982). 
— Hoeselt; 'De Mot' met inbegrip van de 
gracht (monument) met de onmiddellijke 
omgeving (dorpsgezicht) (B.V.E. 10.11. 
1982). 

. — Ichtegem; de herberg 'De Engel', gele
gen Torhoutbaan 2 en 4 (monument) (B.V.E. 
27.10.1982). 
— Landen (Neerwinden): de 'Heilige Kruis-
kapel' (monument), met haar onmiddellijke 
omgeving, {dorpsgezicht) (B.V.E. 27.10. 
1982). 
— Maaseik: het voormalige Capucijnen-
klooster, kerk en noord- en oostvleugel van 
het kloosterpand, gelegen Capucijnenstraat 
23 (monument) (B.V.E. 27.10.1982). 
— Maaseik: de Smt-Jacobuskerk (Kruishe-
renkerk), gelegen Bosstraat 27 (monument) 
(B.V.E. 22,9.1982). 
— Malle (Oostmalle): het kasteel de Renesse 
(monument) (B.V.E. 10.11.1982). 
— Mechelen: de Vleeshalle, gelegen Hulde-
vettersstraat (monument) (B.V.E. 22.9. 
1982). 
— Mechelen: het gebouw, gelegen Zout-
werf 10 (monument) (B.V.E. 22.9.1982). 
— Mechelen: het gebouw, gelegen Non-
nenstraat 32 (monument) (B.V.E. 22.9. 
1982). 
— Mechelen: de gebouwen, gelegen 
Korenmarkt 19, 23, 25 en 27 (monument) 
(B.V.E. 22.9.1982). 
— Olen: de Sint-Willibrorduskapel (monu
ment), met haar omgeving (dorpsgezicht) 
(B.V.E. 27.10.1982). 
— Overijse: het boerenhuis, gelegen Bolle-
straat 87 (monument) met zijn onmiddellijke 
omgeving (dorpsgezicht) (B.V.E. 22.9. 
1982). 
— Oudenaarde: het gebouw gelegen Ach
ter de Wacht 18 (monument) met de puin en 
dreef (stadsgezicht) (B.V.E. 27.10.1982). 
— Pepingen (Bellingen): de voormalige 
abdijhoeve Cantimpré, gelegen Kerkstraat 3 
(monument) (B.V.E. 22.9.1982). 
— Pepingen (Bogaarden): het 'Hof ter Kam
men', gelegen Terkammenstraat 31 (monu
ment) (B.V.E. 22.9.1982). 
— Pepingen (Ballingen en Bogaarden): de 
omgeving van de hoeven Cantimpré, gele
gen Kerkstraat 3 en het 'Hof ter Kammen', 
gelegen Terkammenstraat 31 (dorpsgezicht) 
(B.V.E. 22.9.1982). 
— Popennge (Watou): 'Het Blauwhuis', 
gelegen Trappistenweg 17 (monument) 
(B.V.E. 27.10.1982). 
— Schilde: de hoeve, gelegen Lindestraat 
54, (monument) met haar onmiddellijke 
omgeving (dorpsgezicht) (B.V.E. 10.11. 
1982). 
— Steenokkerzeel (Humelgem): de pastorie 
met inbegrip van de omheiningsmuur, gele

gen E. Billaststraat (monument) (B.V.E. 
22.9.1982). 
— Steenokkerzeel (Humelgem): de'Vleug', 
gelegen E. Billaststraat (monument) (B.V.E. 
22.9.1982). 
— Steenokkerzeel (Humelgem): het kas
teeltje de Kerckhove (monument) (B.V.E. 
22.9.1982). 
— Steenokkerzeel: de dorpskom van 
Humelgem (dorpsgezicht) (B.V.E. 22.9. 
1982). 
— Torhout: het kasteel van Wijnendale, met 
inbegrip van de bijgebouwen, de ijskelder, 
de poort en de omheiningsmuur met torens 
en poorten (monument) (B.V.E. 22.9.1982). 
— Torhout (Ichtegem): het kasteel van Wij
nendale, met onmiddellijke omgeving 
(dorpsgezioht) (B.V.E. 22.9.1982). 
— Vilvoorde: de voorgevel en de bedaking 
van het voormalig 'Ortshuis', gelegen Leu
vensestraat 29 (monument) (B.V.E. 22.9. 
1982). 
— Vilvoorde (Houtem): het Monnikhof, 
gelegen Haesendonckstraat 62 (monument) 
(B.V.E. 22.9.1982). 
— Vilvoorde (Houtem): de Steenhoeve, 
gelegen Haesendonckstraat 57 (monument) 
(B.V.E. 22.9.1982). 
— Vilvoorde (Houtem): het Monnikhof, 
gelegen Haesendonckstraat 62, en de Steen
hoeve, gelegen Haesendonckstraat 57, met 
hun omgeving (dorpsgezicht) (B.V.E. 22.9. 
1982). 
— Wommelgem: het Hofke Moons, gele
gen Jan Moonsstraat 25 (monument) met zijn 
onmiddellijke omgeving (dorpsgezicht) 
(B.V.E. 27.10.1982). 
— Zandhoven (Pulderbos): uitbreiding be
scherming van het dorpsplein tot zuid-
oostzijde (dorpsgezicht) (B.V.E. 27.10. 
1982). 

Besluiten van de Vlaamse Executieve. 
Rangschikking als landschap 

(wet van 7 augustus 1931, 
gewijzigd bij decreet van 13 juli 1972) 

— Knokke-Heist: de Groenpleinduinen, 
(B.V.E. 15.9.1982). 
— Mechelen (Muizen): het parkgebied in de 
omgeving van de Dij Ie-Brugstraat (2de fase) 
(B.V.E. 22.9.1982). 

Rangschikking als monument 
(wet van 7 augustus 1931) 

— Brussel: de koetspoort gelegen Brand-
houtkaai 19, (K.B. 27.1.1983). 
— Brussel; de woning gelegen Marnixlaan 
21, (K.B. 31.8.1982). 
— Eisene: de woning gelegen Defacqzstraat 
42, (K.B. 19.1.1983). 

— Sint-Gillis: de Fontainaswijk (gevels en 
bedakingen), (K.B. 12.1.1983). 
— Ukkel: de woning (gevels, bedakingen 
en binnenarchitectuur) gelegen Dieweg 292, 
(K.B. 23.6.1982). 

Rankschikking als landschap 
(wet van 7 augustus 1931) 

— Brussel (Schaarbeek): het Oord der 
Gefusilleerden op de Nationale Schietstand 
en het pad dat dit verbindt met de Kolonel 
Bourgstraat (K.B. 12.1.1983). 
— Sint-Gillis: het geheel gevormd door de 
Fontainaswijk en haar tuin (K.B. 
12.1.19823). 
— Sint-Pieters-Woluwe: het Parmentier-
park, (K.B. 17.12.1981). 
— Ukkel: de eik en de esdoorn op de hoek 
gevormd door de Burgemeester Hennckx-
laan en de Jean Burgerslaan, (K.B. 
27.1.1983). 
— Ukkel: het geheel gevormd door een 
ceder en de omliggende gronden gelegen 
aan de kruising Pirennelaan, de Floreallaan 
en de Boetendaellaan, (K.B. 27.1.1983). 

Ukkel, woning gelegen Dieweg 292, 
gebou wd door H. Van de Velde (1933). 
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De restauratie van de 'Grooten Vos' in Brugge 
en het 'Wyckhuuse' in Alveringem 

M. Goossens en D. Mostaert (architectenbureau Dugardijn) / M. Goossens 

Twee voltooide restauraties uit de Westvlaamse provincie worden in deze bijdrage voorgesteld. De 
panden , die dringend aan restauratie toe waren, dateren beide uit de 17de eeuw. Aan het ene 
gebouw, de 'Grooten Vos' in Brugge, Steenstraat nr. 25, werden de werken naast de noodzakelijke 
herstellingen aan de bedaking, voornamelijk op de restauratie van de gevel toegespitst. Aangezien 
het om een gepolychromeerd pand ging, werd geopteerd om de gevelbeschildering te reconstrueren. 
Het technische verslag van het schilderwerk en het vergulden komt in deze bijdrage uitvoerig aan 
bod. 
Het tweede in verval geraakte historische gebouw, het 'Wyckhuuse' in Alveringem, Sint-
Rijkersstraat nr. 19, diende — als voormalige kasteelhoeve — aangepast te worden aan de nieuwe 
bestemming van gemeentehuis. Hoewel het 'historisch karakter' van het pand gevrijwaard bleef, 
werden de noodzakelijke infrastructurele werken uitgevoerd om het gebouw in zijn nieuwe functie 
optimaal te kunnen benutten. 

De 'Grooten Vos', Ambachtshuis der Metselaars 
In Brugges drukste winkelstraat schitteren opnieuw de rijke polychromie en de vergulde ornamen
ten van de gevel van het voormalige gildehuis der metselaars. 
Hieronder het verhaal van een opzienbarende restauratie. 

Historische nota en beschrijving van het pand 

Het ambachtshuis der metselaars is gedateerd op twee 
gevelstenen 'DEN 14 AUGUSTUS' en 'ANNO 1621' en de 
gepleisterde gevel met in- en uitgezwenkte top geldt als een 
der laatste voorbeelden van de Renaissancestijl in Brugge. 
Het is merkwaardig dat desondanks nog laat-gotisch 
maaswerk voorkomt in de boogvelden van de vensters in 
de top. 
De ontwerpers werden binnen de kringen van het ambacht 
zelf aangeduid. Hiëronimus Stalpaert, steenhouwer en op 
dat ogenblik deken van het ambacht, en Jan de Wachtere, 
meester-metselaar, ontwierpen een gevel, evenwichtig 
gebouwd uit verticale en horizontale elementen.(l) 
De gevel is vier traveeën breed en kraagt op de eerste ver
dieping uit op vier rondbogen op gecanneleerde consoles; 
in de boogvelden komt reliëfbeeldhouwwerk voor dat de 
werktuigen der ambachten voorstelt: 
Het eerste van links stelt het gereedschap der beeldhou
wers voor: passers, houten hamer met lange steel, hamer 
met tandbeitel en bijl, winkelhaak, hutsen, vlakke beitels 
en vlakke tandbeitels ('gradine') en 2 produkten van hun 
arbeid; 
het tweede van links stelt de werktuigen van de metselaars 
voor met meetlat, koevoet, troffel, nagels, beitels, passer, 

2 pasloden voor vlak en opgaand werk en pikhamer met 
kort handvat; 
het derde van links heeft betrekking op het ambacht van 
de steenhouwers: winkelhaak, vlakke beitels, hamer met 
korte steel, zitstoeltje, puntbeitel, passer en grote vlakke 
tandbeitel; 
het vierde van links stelt het gereedschap van de kasseileg-
ger voor: 2 schoppen, 2 houwelen, paslood, dammer met 
ring, draad en pennen en driehoekig stoeltje. 

Dit beeldhouwwerk wordt aangevuld met een cartouche, 
waarop het wapenschild van het ambacht voorkomt, en 
die in het midden van de gevel werd geplaatst. 
De vensters op de verdiepingen worden gescheiden door 
pilasters, die per verdieping verschillend versierd zijn; 
namelijk gegroefde pilasters, naar onder taps toelopende 
pilasters met Vredeman de Vries-ornamenten en tenslotte 
op de verdieping in de topgevel, hermenpilasters. De ver
diepingen zijn van elkander gescheiden door horizontaal 
lijstwerk, onderbroken door voetstukken en consoles. De 
top is omzoomd door band- en krulwerk en voorzien van 
vazen, om tenslotte bekroond te worden door een gebro
ken fronton met vaasvormig ornament. 
Het nieuwe gildehuis moet ook in de tijd van zijn totstand
koming als zeer geslaagd beschouwd zijn geweest, te oor
delen althans naar de toelage van 12 pond groot die de 
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stadsmagistraat toekende voor de 'nieuwe steene 
ghevele... met ciraet van ghehouwen orduyn' (stadsreke
ning van 1621 - 1622). 
Als nationaal goed verkocht op het einde van de 18de 
eeuw, werd het metselaarshuis gerestaureerd in 1862 en in 
1885. In dit laatste jaar werd een beschildering aange
bracht naar een ontwerp van architect L. Delacenserie. 
Het is niet bekend of deze Brugse architect zich toen 
baseerde op nog aanwezige overblijfselen van de originele 
polychromie. 
De gelijkvloerse verdieping werd aangepast aan de eisen 
van de moderne handel in 1962. 
Het Koninklijk Besluit van 7.7.1974 beschermt enkel de 
gevels en bedakingen van dit pand als monument. In de 
loop der jaren werd het huis inwendig ook onherkenbaar 
verbouwd en aangepast. Zelfs werd de oorspronkelijke 
kapconstructie ingekort tot twee vakken, en de overwelfde 
kelder, nog beschreven in 1871 (2), bestaat thans niet 
meer. 

De restauratie 

Op 2 maart 1981 ging een derde restauratie van start, in 
opdracht van de privé-eigenaar en naar het ontwerp van 
architect L. Dugardyn (Brugge). De aannemer was A. 
Goetinck (Brugge). 
Benevens noodzakelijke werken aan het dak, de dakstoel 
en de afwatering, betrof deze restauratie in hoofdzaak 
gevelwerken, waarbij aan de bestaande gevelopbouw niets 
werd gewijzigd. Alhoewel op stijlanalogische gronden 
aangenomen mag worden dat deze gevel oorspronkelijk 
kruisramen had, opteerde het ontwerp voor het behoud 
van het 19de-eeuwse raamtype. Ook de verbouwde gelijk
vloerse handelsverdieping bleef behouden in haar be
staande toestand. 
Onmiddellijk na het plaatsen van de steigers werd een 
detailopmeting op schaal 10% gemaakt, met aanduiding 
van de verschillende materialen en van alle sporen van 
polychromie en verguldsel. Een fotografische survey vulde 
deze documentatie aan. Hierna werd de gevel gereinigd, 
met name ontdaan van alle vuil en loszittende verf, door 
middel van afborstelen en afspuiten met stoom onder druk 
(50 kg.). Het loszittende pleisterwerk werd afgekapt en alle 
verkankerde en loszittende bakstenen die hieronder te 
voorschijn kwamen, werden vervangen. De verwerkte 
baksteen bleek een zacht rozerode baksteen van slechte 
kwaliteit te zijn, formaat 19 a 20 bij 9 bij 6,5 cm, waar
schijnlijk bedoeld om bepleisterd te worden. De venster
neggen op de Iste en 2de verdieping waren op verschil
lende plaatsen afgescheurd van de natuurstenen pilasters. 
Deze neggen werden afgebroken en hermetseld met oude 
baksteen van hetzelfde formaat als de bestaande. Het ver
nieuwde metselwerk werd supplementair verankerd aan 
het oude met draadstangen uit roestvrij staal (0 4 mm). 
Eveneens diende een gedeelte van het maaswerk van het 
bovenste venster hermetseld te worden. 
Na de grondige reiniging van de gevel werd vastgesteld dat 
verschillende soorten van witsteen verwerkt werden. De 
zogenaamde 'Bentumse' steen (3) werd gebruikt voor de 

Details van het metselwerk. 

Blz. 30: Toestand vóór de restauratie (copyright A.C.L., 1944). 



afdekking van de topgevel, voor de horizontale waterlijs
ten, en voor de pilasters en hermen op de penanten. De 
steen was grijs verkleurd naar de oppervlakte toe en was in 
onverwacht goede toestand. Er werd vrijwel geen verwe
ring geconstateerd; ontegensprekelijk heeft de beschilde
ring van deze gevelonderdelen een beschermende werking 
gehad op het natuursteen. 
Als tweede natuursteensoort werd 'Balegemse' steen ge
ïdentificeerd, die toegepast werd voor de lateien en mone-
len van de bolkozijnen in de top. Deze steen was fel ver
weerd en werd hersteld met Mineros (kunststeen, samen
stelling van mineralen van natuurlijke oorsprong op 
kwartsbasis, vertegenwoordigd door de Firma Bagrat). De 
korrelgrootte en kleur werden aangepast aan de te herstel
len delen. De bewapening van de nieuw opgebrachte delen 
geschiedde met draadstangen uit roestvrij staal; deze wer
den verankerd in de dragen door middel van siliconen-
pluggen. Eén moneel was zo verweerd dat de vervanging 
ervan door oude herbruik-Balegem zich opdrong. 
De derde natuursteensoort betrof 'steen van Avesnes' (bek
ken van Parijs); een zeer zachte soort van witsteen dat 
uiterst geschikt is voor fijn beeldhouwwerk en dat hier 
gebruikt werd voor het beeldhouwwerk in de hoogvelden 
boven de begane grond en voor de cartouches boven de 
vensters van de eerste verdieping. Ten gevolge van hun 
beschutte plaats in de gevelnissen bevonden zij zich in een 
zeer goede toestand, een toestand die mede te danken was 
aan de beschermende laag van verguldsel. 
Tenslotte kwamen nog enkele elementen van Euville-steen 
voor, namelijk in herstellingen van 1862 of 1885 in de 
afdekking van de topgevel, de waterlijsten onder het gebo
gen fronton en de basis en de top van de bekroning van de 
gevel. 
Wat het pleisterwerk op het baksteen-parament betreft: er 
werden 2 soorten van bepleistering vastgesteld. 
Vooreerst was er een kalkmortelbepleistering, waarvan de 
datering niet met zekerheid kon worden nagegaan (oor
spronkelijk 17de-eeuws of van de 19de-eeuwse restaura
tie?). Deze bepleistering vertoonde veel haarbarsten en 
verpoederde sterk aan de oppervlakte, maar was door
gaans nog stevig gehecht aan de baksteen. Van deze 
bepleistering werd door het Wetenschappelijk en Tech
nisch Centrum voor het Bouwbedrijf een ontleding 
gemaakt op een monster van ± 1 100 gr, waarvan vol
gende resultaten: 

Elementaire ontleding (% gewicht) 

Gloeiverlies - CO2 
Koolstofanhydride (CO2) 
Onoplosbaar rest bij HC1 
Oplosbaar silicium (Si02) 
Halfandervoudige oxiden (R2O3) 
Calcium oxide (CaO) 
Sulfaten (SO3) 
Niet gedoseerd 

5,13 
17,82 
43,79 

1,24 
1,10 

26,58 
3,22 
1,12 

100,00 
Volumemassa (kg/m3): 1 871 
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Samenstelling 

De bepleistering werd uitgevoerd met een mengsel van 
natuurlijk hydraulisch kalk en zand. De benaderende 
verhouding in gewicht zou 50% zijn voor elk bestanddeel. 
Met de nu op de markt zijnde materialen kan deze samen
stelling benaderd worden met een mengsel van PN cement, 
vette kalk en wit zand, naar rata van respectievelijk 100, 
560 en 820 kg. 
Deze bepleistering vertoonde nog veel verfsporen. Verder 
werd een cementbepleistering geïdentificeerd, vooral in de 
topgevel, die zeker van recentere datum is (20ste eeuw). Zij 
was samengesteld uit grof rijnzand met toevoeging van 
cement. Deze pleisterlaag was zeer goed gehecht aan de 
baksteen en vertoonde weinig scheurvorming en verpoede-
ring aan het oppervlak. Vrijwel elk spoor van beschilde
ring was hierop echter verdwenen. 
Alle nog goed hechtende bepleistering werd niet afgekapt, 
aangezien de drager van zachte baksteen hierdoor te fel 
zou worden beschadigd. Van de opnieuw te bepleisteren 
gedeelten werd de baksteen lichtjes voorverhard met kiel-
zuur (ISO-UO van de firma Bagrat), teneinde verdere ver-
poedering tegen te gaan. De nieuwe bepleistering op de 
vrijgekomen baksteen werd uitgevoerd met een silicaat
mortel (Bagrat), bestaande uit een geprepareerd zand-, 
grind- en cementmengeling met silicaattoeslag (SNi402). 
Dikte van de laag: ± 1 cm. De bepleistering werd vochtig 
gehouden tijdens de droogtijd om barstjes te voorkomen. 
De keuze van dit soort van bepleistering hield verband met 
de aard van de afwerkingslaag. 
Een tweede pleisterlaag werd aangebracht over oud en 
nieuw pleisterwerk. Na bevochtiging hiervan werd een 
fijne silicaatmortel aangebracht (P.Cl.-mortel, Bagrat). 
Daarin werd een glasvliesweefsel (Alphaskin-Sikkens) 
getamponneerd ter bewapening, waarop nogmaals een 
dunne afstrijklaag van dezelfde P.C.I.-mortel werd glad
gestreken. Dikte van de laag: ± 5 mm. Deze laag werd 
eveneens vochtig gehouden gedurende het drogen, om 
krimpbarstjes te vermijden. 

Het weze opgemerkt dat de twee onderste hoogvelden van 
de topgevel volledig werden hersteld met silicaatmortel. 

Het schilderwerk. Zoals gezegd vertoonde deze gevel nog 
veel sporen van beschildering. Het pleisterwerk op de 
baksteen was geschilderd in een kleur die de kleur van de 
baksteen heel dicht benaderde. Op de best bewaarde par
tijen werden geschilderde voegen teruggevonden, die in 
een donkerbruin getekend waren. Op sommige plaatsen 
werden twee verschillende voegen opgemerkt, wat duidt 
op minstens één overschildering. 
Op alle witsteen werden sporen van schilderwerk in wit-
steenkleur weergevonden. Op de banden tussen de hori
zontale waterlijsten (dus in de friezen van de hoofdgestel
len boven de pilasters) en op de pilasters zelf, werd een 
bijna zwarte kleur gezien. 
Op veel mouluur- en sculpteerwerk en op de basissen wer
den sporen van verguldsel aangetroffen. Hier kan men 
ook zien hoe, vooraleer te vergulden, een laag chroomgeel 
aangebracht werd (zie verder). 
Al deze verf resten waren op basis van lijnolie en waren op 
vele plaatsen nog stevig gehecht aan hun dragen (4). De 



^ 
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Opmetingslekening van de gevel vóór de restauratie naar Dugardyn. 
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Natuurstenen hermenpilaslers in de top bleken in onverwacht goede staal 

geschilderde natuursteen werd als volgt gereinigd (vooral 
op de 1ste verdieping was het schilderwerk in betere toe
stand) : afschuren met pluimsteen en afwassen met ammo-
niakwater om te ontvetten. Er werden geen afbijtmiddelen 
gebruikt om later chemische reacties te vermijden. Het 
beeldhouwwerk meer bepaald, werd van beschildering 
gereinigd door middel van spatels en staalwol, en werd 
daarna eveneens afgewassen met ammoniakwater. 
Het nieuwe schilderwerk kwam als volgt tot stand: de 
pleisterlaag werd op sommige plaatsen bijgeplamuurd met 
Hepal van Herbol. Deze plamuur is een één-component 
kleef-, vul- en egaliserende pasta op basis van speciale 
acrylharsen. Samenstelling: 15% pigment, 70% syntheti
sche vezels en 15% verdunningsmiddelen. Daarna werd 
één laag Parafix-impregnatie middel over de hele opper
vlakte van de gevel uitgestreken, om alle poederdeeltjes 
aan de oppervlakte te fixeren. Deze parafix bevat ten 
minste 20% fijn gedispergeerde, in water onoplosbare en 
onverzeepbare acrylharsen. Het is een kleurloos produkt 
(Mathys). 
Hierop werden drie lagen acrylaat-gevelverf aangebracht 
(Lucite-Dupont) met een hoge waterdampdoorlaatbaar-
heid, alkali- en schimmelbestendigheid. Voor de rode 
baksteenkleur, Lucite gevelverf 100 ZT, bijgekleurd met 
omber, gele oker, sienna, zwart en rood. De zwarte toon 

te verkeren. 

van de horizontale banden en kolommen werd gemaakt 
met Lucite-antracietkleur, bijgekleurd met omber, groen, 
rood, blauw en een weinig zwart. Voor de zandsteenkleur 
vertrok men van een witte Lucite, met toevoeging van gele 
oker, omber, groen, sienna en een zeer weinig zwart pig
ment. De mengverhoudingen van de pigmenten steunen op 
vakmanschap en op nauwgezet vergelijk met de kleur-
sporen. 

Het vergulden. Het gebruikte bladgoud is dubbeltoren-
goud 23,9 karaat. Dit bladgoud werd gekleefd in mixtion; 
de mixtionvergulding is op buitenwerk het enig bruikbare 
procédé.(5) 
Een eerste laag mixtion met toevoeging van siccatief werd 
aangebracht als vulling van de ondergrond. Een tweede 
laag mixtion functioneert als klever voor het goud: deze 
laag werd bijgekleurd met chroomgeel om zogenaamde 
'heiligendagen' (6) te voorkomen. De tweede laag mixtion 
heeft een droogtijd van ca. 6 uur. Voor het uiteindelijk 
plaatsen van het bladgoud zelf moet de mixtion echter zijn 
juiste droogtijd bereikt hebben - weersinvloeden kunnen 
hierbij een rol spelen. Ter controle zal de vergulder voor
zichtig wrijven op de mixtion: als deze niet meer kleeft en 
een piepend geluid maakt, is het goede ogenblik voor het 
plaatsen van het goud aangekomen. 
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De vazen op de geveltop werden eveneens verguld. Enkel 
de vaas aan de rechterkant bleek de originele koperen te 
zijn, doch zij verkeerde in zeer slechte toestand. De vaas 
aan de linkerzijde was vervaardigd uit kunststeen, en was 
eveneens in slechte staat. Zodoende werden de vazen her-
maakt naar origineel model, in verguld koper. De poly
chromie van het wapenschild der metselaars werd volgens 
de regels van de heraldiek herschilderd. (7) 
Zoals reeds gezegd bleef het 19de-eeuwse schrijnwerk 
behouden, mede doordat het zich in goede staat bevond. 
Enkel de ramen van de eerste verdieping dienden ver
nieuwd te worden naar bestaand model (Dark Red Meran-
tie met onderregels van Afzelia). Alle schrijnwerk werd 
geschilderd in de zogenaamde 'Brugse dodenkop'-kleur. 
De verfsoort is er één op basis van lijnolie, aangemaakt 
met Engels rood, met toevoeging van oker en omber. 

Een verantwoorde restauratie 

De beschermende functie van verf op natuursteen is in het 
geval van de 'Grooten Vos' wel duidelijk aangetoond: 
slechts in zeldzame gevallen worden wij bij restauraties 
met dergelijke gave gesculpteerde natuursteen geconfron
teerd. 

De restauratie-aanpak is een voorbeeld van gewetensvol 
consolideren van de bestaande constructie zonder vorm-
aanpassingen, aangevuld met een even gewetensvolle 
reconstructie naar sporen van de vrijwel onzichtbaar 
geworden polychromie. 
Voor velen kan de bepleisterde en beschilderde gevel revo
lutionair overkomen, gewoon als wij zijn aan de 'eerlijk
heid' in materiaal en constructie van onze gerestaureerde 
gebouwen. Deze materialistische kijk op architectuur is 
typisch voor de denkwijze van de tweede helft van de 19de 
eeuw, — tijdstip van de eerste grote restauratiecampagne 
— waarvan wij nog steeds de erfenis meedragen. Zij is ech
ter geenszins die geweest van onze oudere voorouders, die 
de architectonische idee als primair beginsel zagen, waar
aan het materiaalgebruik was ondergeschikt. 
Zij kenden de beschermende betekenis van verf en pleister
werk. Het veelal ongepast verwijderen ervan door de latere 
restaurateurs, in naam van de terugkeer naar de oorspron
kelijke, zuivere toestand, heeft in de meeste gevallen geleid 
tot een bespoediging van het verweringsproces van de 
natuursteen, met alle gevolgen voor de teloorgang van de 
authenticiteit vandien. 
Aldus is deze restauratieaanpak én om historische én om 
conserverende reden verantwoord. 

Voetnoten 

!. Bij de restauratie bleken de verticale lijnen inderdaad loodrecht te 
staan. De horizontale lijnen, zoals de vensterdorpels van de 1ste, 2de en 
3de verdieping, lagen echter schuin op de verticale. De linkerhoeken van 
de dorpels lagen ca 15 cm hoger dan de rechterhoeken. Volgden de dor
pels het toenmalige straatpeil van de Steenstraat? Of is dit het resultaat 
van een zetting van het gebouw? 

Bij de herstelling werden wel enkele scheuren gevonden, doch niet van die 
aard om zo een hoogteverschil te bekomen. 
2. Cfr. Ch. Verschelde, Les anciens archilecles de Bruges, in An. Soc. 
d'Emulation de Bruges, 23, p. 34, 1871. 
3. Identificatie door de aannemer - vermoedelijk wordt hier de Benthei-
mer zandsteen bedoeld (afk. Duitsland). Een andere toepassing te Brugge 
van deze steensoort in het bekende beeld van Johannes Nepomucenus 
van ca 1750 aan de Dijver. 
4. Volgens ervaren schilders kwam het oude verfprocédé met lijnolie als 
volgt tot stand : 
1ste laag: 1 deel olie + 2 delen terpentijn + kleurstof 
2de laag: 1 deel olie + 1 deel terpentijn + kleurstof 
3de laag: 1 deel olie + 1 deel terpentijn + kleurstof + toevoeging van 
standolie. 

Standolie is lijnolie die uitgekookt werd tot op 850 0C gedurende 12 uren. 
Die wordt toegevoegd ter versteviging van de verf en om verpoedering 
tegen te gaan. Indien er te veel wordt gebruikt, trekt de lijnolieverf 
samen, met het zogenaamde 'krokodillenvel' als gevolg. 
Dit laatste was in het Metselaarshuis niet het geval. 
5. Zie hierover Janssen, C.F., Behouden herstel, Haarlem, 1980, p. 110. 
6. 'Heiligendagen' of 'mestdagen': letterlijk: alle feestdagen van het 
Ancien Régime die later niet geofficialiseerd werden; bij het vergulden 
duidt deze benaming op alle deeltjes die niet verguld zijn op de opper
vlakken die helemaal voorzien zijn om te vergulden. Om dit te voorko
men wordt het chroomgeel toegevoegd. 
7. Naar afbeelding in Gaillard, J., De ambachten en neringen van 
Brugge, Brugge, 1854, afb. 2. 

Literatuur over de 'Groolen Vos'. 

Brugse Geve/gids, Brugge, 1982, p. 121. 
Devliegher L., De Huizen te Brugge, Tielt, A'dam, 1975, p. 386-387 (met 
lit.). 
Op en om de bouwwerf, catalogus door W.P. Dezutter en M. Goetinck, 
Brugge, 1975, p. 42-43. 
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De voormalige kasteelhoeve 'Wyckhuuse' 
Toen het Gemeentebestuur van Alveringem in 1977 overging tot de aankoop van het zogenaamde 
'Hof van Wyckhuuse', bevond het gebouw zich in een verregaande toestand van verval. Er werd be
slist om in dit merkwaardige, vroeg 17de-eeuwse pand, de gemeentediensten onder te brengen. 

'Hof van Wyckhuuse'. Zicht op de toestand vóór de restauratie. 

Historische nota 

Het 'Wyckhuuse' in Alveringem is één van de zeldzame 
grote herenboeren-woningen uit de vroege 17de eeuw, die 
tot voor korte tijd in het bezit zijn gebleven van adellijke 
families (hier tot 1914). Het hof is het voormalig eigendom 
van jonkheer Franchoys van Wyckhuus, heer van Fontig-
nie, burgemeester en landhouder van de wet der 'Stede 

ende Casselrie van Veurne-Ambacht' tussen 1615 en 1617. 
Het erf is aan de straatzijde afgezet door een bakstenen 
omheiningsmuur met kleine en grote toegangspoort. 
Boven de grote rondboogpoort is het schild van Wyckhuus 
aangebracht met eronder de spreuk 'A MON TOVR'. In 
de muur is met beglaasde baksteenkoppen de datum 1604 
aangegeven. In 1968 diende deze omheiningsmuur ge
sloopt te worden voor een straatverbreding. Het Ministerie 
van Openbare Werken toonde echter begrip voor de histo
rische waarde en herbouwde de muur zorgvuldig op de 
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Toestand vóór en tijdens de restauratie van de Z.-gevel. 

huidige plaats, enkele meters meer naar achteren. Bij deze 
werken werd de rondboog van de grote poort in zijn geheel 
vrijgemaakt en verplaatst. 
Benevens deze ingangspoort en het deels omwalde woon
huis, bleef er van enige bedrijfsgebouwen van de oude 
hoeve niets meer over. Het woonhuis was sinds 1961 verla
ten en was in een verregaande toestand van verval geraakt 
toen het Gemeentebestuur van Alveringem in 1977 besliste 
tot de aankoop, teneinde er de gemeentelijke diensten in 
onder te brengen. 
In mei 1981 konden de restauratie- en aanpassingswerken 
starten, die eindigden in december 1982. 

Beschrijving van het woonhuis 

De kasteelhoeve, volledig opgetrokken in baksteen, be
staat uit twee haaks op elkander staande vleugels, elk van 
twee bouwlagen, en een lagere, vermoedelijk recente aan
bouw. 
De ene vleugel, de oudste, is naar het noordzuiden gericht, 
de andere hoofdvleugel is oostwestelijk gericht. Deze 

N. W.-gevel: toestand vóór de restauratie. 
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laatste is volledig boven een kelder uitgebouwd. Tegen de 
zuidgevel van de oudste vleugel bevindt zich een vierzijdige 
traptoren, die in de loop der tijden verlaagd werd; ook de 
trap werd eruit gehaald. Van bijzondere oudheidkundige 
waarde is het houtwerk van de ramen van deze kasteel
hoeve: de oorspronkelijke houten kozijnen met hun lui
ken, hang- en sluitwerk uit de vroege 17de eeuw, bleven er 
behouden, met uitzondering van drie ramen op de zuid
gevel, die in de 18de eeuw aangepast werden aan de smaak 
van de tijd. Uiterst zeldzaam zijn echter de 17de-eeuwse 
blokramen, die aan de binnenzijde geprofileerd zijn. 
Spijtig genoeg werd het oude hang- en sluitwerk gestolen, 
enige tijd vóór het van start gaan van de restauratie. Maar 
echter niet nadat het kon worden opgetekend. 

De restauratie 

De recente restauratie van mei 1981 gebeurde naar ont
werp van Viérin; de aannemer was Richet. 
De herinrichting naar gemeentehuis vereiste enige aanpas
sing. Teneinde de beide oudste vleugels zoveel mogelijk te 
sparen, werd geopteerd voor afbraak van de lagere aan-

Toestand tijdens de restauratie (april '82). 
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JTA. 
O. W.-vleugel. Dwarsdoorsnede naar L. en P. Viérin (1978). 

Het Poortgebouw. 

Opstand van de O.-gevel van de N.Z.-vleugel naar L. en P. Viérin (1978). 

Toestand na de restauratie (Januari '83). De O.-gevet vóór de aanvang der werken. 
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bouw, om die te vervangen door een iets groter volume, 
echter op het oude geïnspireerd. Een knik in het zadeldak 
geeft als het ware de volumevermeerdering aan. 
In deze nieuwbouw vinden de administratieve diensten met 
loketten hun plaats, evenals de nieuwe trap, terwijl de zol
der dienst doet als archief en stookplaats. 
De tweede bouwkundige ingreep betrof het opmetselen 
van de traptoren, wat functioneel verantwoord werd door
dat op die manier de zolderruimten van de hoofdvolumes 
opnieuw toegankelijk gemaakt werden, met het oog op 
archiefbewaring. 
Beide hoofdvolumes zelf ondergingen vrijwel geen wijzi
gingen, benevens een onoordeelkundige verbouwing van 
een laaddeur in de westgevel, die vervangen werd door een 
venster. 
Overigens bleven alle bestaande muuropeningen behou
den; overblijfselen van een dichtgemetselde deur in tudor-
boognis bleven als sporen behouden; ze werd niet opnieuw 
opengemaakt. 
Bijzonder verdienstelijk werk werd geleverd bij de restau
ratie van de oude biokramen, die alle behouden bleven, 
mits herstel en verschoeiing. 

De ramen kregen opnieuw hun glas in lood: de plaats van 
de steunijzertjes kon worden aangetoond aan de hand van 
nagelsporen. Een uitzondering hierop vormen de drie 
18de-eeuwse ramen in de zuidgevel, die in hun verbouwde 
versie met kleinhouten werden behouden. De luiken wer
den alle vernieuwd naar oud model, evenals het verdwenen 
ijzerwerk. Het houtwerk werd herschilderd in de typische 
combinatie van groen en wit. 
Inwendig werden alle balklagen en de dakstoelen in vrij 
goede staat aangetroffen. Bepaalde balkenlagen .werden 
geschilderd naar sporen: okergeel en blauwgrijs. De open 
haarden werden hersteld. 
Ook de aanleg rondom de kasteelhoeve werd gerestau
reerd. De wal werd opnieuw uitgebaggerd - althans het 
gedeelte vóór de voorgevel. Hierbij werd een toegangsbrug 
blootgelegd die hermetseld werd naar de gevonden sporen: 
drie ongelijke rondbogen rusten op pijlers van de breedte 
van een voetgangersweg. Het plan voor de aanleg van het 
erf is in opmaak. 
Deze bouwkundige werken werden aangevuld met de 
noodzakelijke infrastructuurwerken, zoals de aanleg van 
centrale verwarming en het vernieuwen van de elektriciteit. 

Toestand van de Z.-gevel vóór de restauratie. 
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De restauratie van het stadhuis te Damme 
Luc Devliegher 

Lid K.C.M.L. 

Het herstelde stadhuis in 1983. 

De bloeitijd van Damme was reeds geruime tijd voorbij 
toen het stadsbestuur in 1461 besloot het in slechte staat 
verkerende 13de-eeuwse schepenhuis, dat ook de halle 
bevatte, te vervangen door een nieuw gebouw, dat echter 
een derde kleiner zou zijn, maar toch de combinatie 
stadhuis-halle zou bewaren. 
Nadat men in juli 1461 met vier vaklui uit Brussel van 
gedachten gewisseld had, kwamen in oktober de Brusselse 
steenhandelaar-metselaar Godevaert de Bosschere en de 
timmerman Jan van Herne uit Sluis, naar Damme met 
verscheidene ontwerpen, waarvan het goedkoopste voor 
de aanbesteding weerhouden werd. Nadat men een kopie 
van het ontwerp en de voorwaarden aan metselaars en tim
merlieden uit Gent, Brussel, Antwerpen en Mechelen 
medegedeeld had, vond de aanbesteding voor het metsel
en timmerwerk plaats in 1463; de uitvoering van het met
selwerk werd toegewezen aan Willem de Bosschere (zoon 
van Godevaert) en zijn gezel Jacob Quaetwant, voor de 
som van 425 ponden groten; Andries Centurion bekwam 
het timmerwerk voor 350 ponden groten. 

In 1464 werd de eerste steen van het nieuwe stadhuis 
gelegd. In de stadsrekeningen vinden we geen inlichtingen 
over het eigenlijke metsel- en timmerwerk, aangezien dit 
reeds aanbesteed was. De rekeningen bevatten wel veel 
gegevens over allerhande bouwmateriaal, zo over het hout 
dat veelal in Sluis aangekocht werd, over het ijzer (waar
onder duizenden spijkers), over de leien gekocht van 
schippers uit Dordrecht, over het lood. Natuursteen wordt 
zelden vermeld; toch komen bijvoorbeeld Ecaussinnes-
stenen ter afdekking van de daknok, evenals witte en 
blauwe vloertegels voor. 
In 1467 was het grootste gedeelte van het stadhuis vol
tooid ; in latere stadsrekeningen komen enkel nog wat uit
gaven voor timmer- en smeedwerk voor. 
Het bouwen van het stadhuis vergde grote uitgaven en er 
waren dan ook inkomsten van allerlei aard nodig. Er was 
vooreerst de opbrengst van de verkoop van afbraakmate
riaal van het oude schepenhuis. Daarnaast werden ook 
leningen aangegaan. De belangrijkste bron van inkomsten 
bestond echter uit een speciale belasting van 2 denier gro-
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ten per last (= 12.000 stuks) ingevoerde kaakharing en De gelijkvloerse kelderverdieping telt vooraan vijf over-
van I 1/2 denier groten op elk vat wijn. Damme was inder- welfde winkeltjes, elk met een deur en een venster; het 
daad vanaf het begin van de 13de eeuw tot op het einde middelste winkeltje bevindt zich onder het bordes. Aan de 
van de 15de eeuw een zeer belangrijke wijnmarkt, en wel achterzijde bevinden zich de 'engien-vaulte' en de 'groote 
de grootste markt van Franse wijn in de Nederlanden, vaulte'. 
Meer bepaald mocht de wijn die uit La Roebelle en Saint- Door de hoofdingang op de verdieping komt men in het 
Jean d'Angely in het Zwin aangevoerd werd, uitsluitend in voorportaal van de vierschaar, waarop drie deuren uitge-
Damme verkocht worden. Een dergelijk stapelrecht bezat ven. Links bevindt zich de vertrekkamer met - afgesloten 
Damme ook voor de haring, maar dit werd in de loop van door houten wanden - een gang en het klerkenkantoor; 
de 16de eeuw naar Sluis verlegd. men zou deze kamer de secretarie kunnen noemen. In de 
Uit de bouwrekeningen kunnen we ons de oorspronkelijke vertrekkamer worden zitbanken, houten muurbekledin-
toestand en de indeling van het stadhuis voor ogen stellen. gen, een muurkast en een schouw vermeld. In de muur tus-



De Vierschaar. 

sen de vertrekkamer en de schepenkamer bevindt zich een 
deur. In de schepenkamer zelf treft men een haard, zitban
ken en een muurkast aan. Onder de balken van de twee 
kamers bevinden zich in totaal zes balksleutels (vier zijn nu 
nog ter plaatse). 
Het rechtergedeelte van de bovenverdieping wordt ingeno
men door de vierschaar of rechtbank. Tussen de schepen
kamer en de vierschaar zijn twee deuren. In de vierschaar 
is, evenwijdig met de muur tussen deze zaal en de schepen
kamer, een gang die door een houten wand afgesloten is. 
In de vierschaar staat een haard. De vier moerbalken zijn 
voorzien van acht gebeeldhouwde sleutelstukken (drie zijn 
bewaard gebleven). In de achtergevel geeft een deur toe
gang tot de wenteltrap die leidt naar de kelder en naar de 
zolder; naast de trap bevindt zich een toilet. De bevloering 
in al deze kamers bestaat uit witte en blauwe natuurstenen 
tegels. 
Ook over de vensters geven de rekeningen interessante 
details. Zo worden in 1467 houten kozijnen uit de vensters 
van het oude stadhuis gehaald om in het nieuwe stadhuis 
opnieuw gebruikt te worden. De drie vensters van de ver
trekkamer en vijf vensters (drie in de voorgevel en twee in 
de zijgevel) in de vierschaar worden in de rekeningen 'ghe-
heele veinsters' genoemd, in tegenstelling tot de vensters in 
de achtergevel (vierschaar: drie vensters, gerekend drie 
voor één; schepenkamer: drie vensters, gerekend drie voor 
twee). In de zijgevel van de zolder boven de vierschaar 
bevinden zich twee vensters waardoor materiaal naar 
boven gehesen kan worden. 

Over het uitwendige geven de bouwrekeningen eveneens 
belangwekkende inlichtingen. De voorgevel is bekroond 
met een borstwering met pinakels ('fyolen'); er worden 
ook waterspuwers ('gregolen') vermeld. De twee uitge-
kraagde hoektorentjes aan de voorzijde zijn afgedekt door 
natuurstenen spitsen die ieder met een loden lelie be
kroond zijn. De twee hoektorentjes aan de achterzijde, die 
waarschijnlijk niet tot het oorspronkelijke ontwerp beho
ren en 'boven voorwaerde' gemaakt werden, zijn voorzien 
van houten spitsen die met leien bedekt zijn en bekroond 
met een loden bol. Leliën en bollen zijn verguld. Het dak 
telt aan de voorzijde 21 dakkapellen en aan de achterzijde 
18 kapellen; ze zijn alle groen beschilderd. De loden dak-
vorsten en bollen van deze kapellen zijn eveneens verguld. 
Ook het daktorentje, bekroond met een engel en een lelie, 
en de eigenlijke klokkenstoel waarin vijf klokken hangen, 
zijn geverfd; het torentje is versierd met 18 vergulde loden 
bollen van drie verschillende afmetingen. Aan de gevel 
hangen twee justitie-stenen. 

In latere tijden heeft men aan het stadhuis maar weinig 
meer gewijzigd. In 1642-1643 werd het torentje herbouwd 
naar het ontwerp van Clement de Prince. In de loop van de 
I7de eeuw metselde men in de vierschaar een muur even
wijdig met de voorgevel. In de nieuwe ruimte plaatste men 
kleinere moerbalken met geprofileerde sleutelstukken, 
waaronder later drie binnenmuren gebouwd werden. 
In de loop van de I8de eeuw maakte men in de schepen
kamer een grote archiefkast. 
Op een ons onbekend tijdstip heeft men de houten scheids-
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Grondplan van de benedenverdieping. 

wanden in de vertrekkamer verwijderd. Na 1807 werd in 
de vierschaar de houten wand van de gang tussen het 
ingangsportaal en de traptoren weggebroken. 
Rond het midden van de vorige eeuw zag men in dat het 
vervallen stadhuis gerestaureerd moest worden. In 1855 
maakte de provincie-architect Pieter Buyck een restaura-
tieontwerp op; het werk begon in 1859, maar werd om 
financiële redenen voortijdig beëindigd in 1860. De begro
ting bedroeg 16.064,82 fr. waarvan het rijk, de provincie 
en de stad ieder ongeveer een derde zouden betalen. Eind 
1860 bedroegen de uitgaven reeds 21.145,25 fr. en archi
tect Buyck voorzag nog bijkomende uitgaven tot een 
beloop van 8.000 tot 10.000 fr. 
Het bordes werd vernieuwd met Franse steen van Crazan-
nes, de traptreden met Ecaussinnes-steen. In de kap wer
den onder de twee onderste schaargebinten houten steunen 
geplaatst om het verzakken van het gebinte tegen te gaan. 
Uit een verslag van 1882 over de gedane restauratie en over 
de nog te nemen maatregelen, weten we dat de kelder toen 
als koestal dienst deed en dat er stro en hooi op de zolder 
gestapeld was. . 
Architect René Buyck maakte in 1890 een ontwerp op om 
de restauratie te voltooien. Ditmaal werd de restauratie op 
55.455,90 fr. begroot, maar uiteindelijk bedroeg de prijs 
voor de aanbesteding 48.941 fr. De restauratie vond plaats 
in 1895-1896. 
Als vervangmateriaal voor de Balegemse kalksteen werd 

ditmaal de grijze Franse Euville-steen gekozen; daarmee 
werden de vensterzone van de voorgevel, de borstwering 
en de waterspuwers, de trapleuning en de spitsen van de 
voorste hoektorentjes vernieuwd en het bordes afgewerkt. 
De Balegemsteen, die men ter plaatse liet, werd opnieuw 
behouwen. Met gele baksteen werden grote gedeelten van 
de achter- en zijgevels herbouwd. Alle ramen werden ver
nieuwd. 
De Brugse beeldhouwer Gustaaf Pickery maakte de zes 
beelden (steen van Saint-Joire) die in de nissen van de 
voorgevel opgesteld zijn. Ze stellen van links naar rechts 
voor: graaf Filips van de Elzas (stichter van Damme in 
1180), gravin Johanna van Konstantinopel, gravin Marga-
reta van Konstantinopel (die volgens de overlevering het 
Sint-Janshospitaal stichtte), Filips van Chieti (zoon van 
graaf Gwijde van Dampierre, regent van Vlaanderen in 
1303-1306), hertog Karel de Stoute en Margareta van York 
(ze huwden in 1468 in Damme). Onder het laatste beeld 
bevindt zich de enige nog oorspronkelijke console versierd 
met wijnranken. 
In 1961 schonk een plaatselijk comité aan de stad Damme 
een door Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel (Nederland) gego
ten beiaard van 25 klokken, die men toen echter, wegens 
de slechte staat van het torentje, niet kon ophangen. Op 1 
juni 1978 begon, na jarenlange discussies, een grondige 
restauratie van het stadhuis onder leiding van de Brugse 
architecten Luc en Piet Viérin. De aannemer was de firma 
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Vlaminck uit Lokeren. Het werk, in 1974 voor circa 
19.000.000 fr. aanbesteed, heeft uiteindelijk ongeveer het 
dubbel gekost. 
Het gedeeltelijk overschilderde en vervuilde schilderij op 
de schouwboezem van de schepenkamer, werd vakkundig 
hersteld door restaurateur Paul Vanden Bussche. Op de 
schouwmantel was het wapenschild van de sinds 1594 vere
nigde steden Damme (in rood een zilveren dwarsbalk bela
den met een lopende rode hond met een halsband van 
goud), Hoeke (in rood drie gouden wassenaars) en Monni
kerede (doorsneden in drieën van rood, zilver en groen; 
rechts over alles heen een zwarte monnik, links een gouden 
schip) tijdens de Franse bezetting overschilderd in de 
Franse kleuren met daarop een roedenbundel met bijl, 
bekroond door een Frygische muts. Dit schild werd kort 
daarna (vóór 1807) opnieuw overschilderd, ditmaal met 
het wapen van Damme of wat er voor moest doorgaan 
(verwijderd in 1982). 
Het schilderen van de twee gotische muurbanken en van de 
18de-eeuwse archiefkasten in de oorspronkelijke kleur, 
heeft aan deze zaal iets van de oude kleurigheid teruggege
ven. 
In de vierschaar heeft men onder de muurstijlen drie 
natuurstenen consoles vervangen. Onder een moerbalk 
bevond zich een jongere muur, die opnieuw verwijderd 
werd; de moerbalk werd weer van ondersteunende elemen
ten voorzien, maar de nieuwe balksleutel bleef onversierd. 
Van de moerbalken die met belangwekkend beeldhouw
werk (door Wouter van Inghen uit Sluis, in 1464 en 1465 
gemaakt) versierd zijn, had men de slechte toestand van de 
balkeinden in de muren voorzien; volgens het ontwerp zou 
men de balken, waar nodig, op de oude ambachtelijke 
manier van nieuwe einden voorzien, maar uiteindelijk wer
den de balken hersteld volgens de polymeerchemische 
methode. Daartoe werden eerst alle aangetaste gedeelten 
verwijderd; daarna werden in het gezonde hout gaten 
geboord waardoor - als wapening - glasvezelstaven tot in 
de ontbrekende gedeelten geplaatst werden. Vervolgens 
maakte men een tijdelijke bekisting en werd het kunsthars-
beton ingebracht. Zo verkreeg men een nieuwe balkkop, 
die stevig aan het oude hout verankerd was. Op die manier 
kon in de schepenkamer zelfs een moerbalk die volledig 
aangetast was, behouden blijven. 

De restauratie uit 1978-1982 betrof zowel de nog aanwe
zige oorspronkelijke gedeelten als de onderdelen die in de 
19de eeuw vervangen of bijgemaakt waren. Over het alge
meen bleek het 15de-eeuwse bakstenen en natuurstenen 
metselwerk in goede staat te zijn; het hervoegen en het 
herstellen van de slechte gedeelten waren hier de voor
naamste ingrepen. Op de hoeken aan de voorgevel werd de 
Balegemsteen, alhoewel aangetast, niet vervangen. 
De Euville-steen die men in de restauraties uit 1895-1896 
gebruikt had, bleek op veel plaaisen zeer verweerd en 
broos te zijn. Daarom diende men de vulling van talrijke 
vensters te vervangen, de baldakijnen van de beeldnissen 
te vernieuwen, de trapleuning en de borstwering van het 
bordes en de balustrade bovenaan de voorgevel te herma-
ken. Als vervangmateriaal verkoos men thans de Franse 
kalksteen van Massangis. Tegen de achtergevel werden de 
nutteloze 19de-eeuwse steunberen opnieuw verwijderd. 

Ook het zeer verwaarloosde interieur was aan een grondige 
restauratie en herinrichting toe. In de kelders waren ver
scheidene ribben en bogen van de gewelven verzakt; ze 
werden weer naar omhoog geduwd en vastgezet. Alle kel
ders, die oorspronkelijk slechts een aarden vloer hadden, 
kregen nu een bevloering van gebakken tegels. De 19de-
eeuwse deuren en luiken van de winkeltjes werden her-
maakt. Boven de gordelbogen van de keldergewelven 
plaatste men ijzeren trekstangen tussen de voor- en achter
gevels, waaraan ze nu met ankers bevestigd zijn. Dit werk 
bracht het uitbreken mee van de meeste vloeren op de 
bovenverdieping. De tegelvloer in de vertrekkamer bleef 
grotendeels ter plaatse; de vloer in de schepenkamer daar
entegen werd volledig weggenomen en herlegd, waarbij 
tegels uit de vierschaar als vervangmateriaal dienden. In 
deze laatste plaats bestond de vloer oorspronkelijk uit 
witte en blauwe natuurstenen tegels, die men terugvindt op 
een tekening van J. Verbrugge uit 1807; later werd deze 

Schouw in de Schepenkamer. Op de schouwboezem staal het wapen
schild van de verenigde steden Damme, Hoeke en Monnikerede (1609). 
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Achtergevel mei uitgebouwd traplorentje. 

De grote kelder. 

Eén van de drie bewaarde balksleutels in de Vierschaar, in 1465 gebeeld
houwd door Wouter van Inghen uit Sluis. 
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vloer gewijzigd en aangevuld met gebakken tegels. In 1982 
legde men een bevloering van nieuwe gebakken tegels, ech
ter met behoud van enkele rijen oude exemplaren langs de 
muren. Het slechte pleisterwerk werd van de muren ver
wijderd en vervangen door nieuw plakwerk. 
In de twee grote zalen werden de slechte kinderbalken ver
vangen, de kopschotjes tussen deze balken overal terugge
plaatst en de plankenvloer volledig vernieuwd. Om deze 
restauratie te kunnen uitvoeren, diende in de schepenka
mer het 19de-eeuwse gepleisterde plafond met rozetversie
ring verwijderd te worden. In de kamers tegen de voorge
vel werden de balklagen vernieuwd; enkel zes balksleutels 
bleven behouden. 
De I5de-eeuwse bekapping, waarvan het voorste dakvlak 
in de 19de eeuw nogal wat veranderingen ondergaan had, 
werd volledig nagezien, hersteld en van een nieuwe leibe
dekking voorzien. Zoals te verwachten, waren veel keper
einden en muurplaten door vochtigheid aangetast en aan 
vervanging toe. In het achterste dakvlak werden de kepers, 
die ontbraken op de plaats van de vroegere dakkapellen, 
aangevuld. 
Jammer genoeg heeft men het niet aangedurfd de 19de-
eeuwse steunen onder de schaargebinten van de kap te ver
wijderen, wat aan de zolder het oude uitzicht teruggegeven 
zou hebben. Ook het voorzichtig geopperde plan, de 21 + 
18 dakkapellen te herplaatsen, ging niet door. 
Het 17de-eeuwse klokkentorentje werd na grondig onder
zoek en opmeting, volledig hermaakt. In het nieuwe 
torentje hebben de klokken van de beiaard (1961) nu een 
veilig onderkomen gevonden, terwijl de twee oude klok
ken - gedateerd 1392 en 1398 - die voordien in het torentje 
hingen, nu in de vroegere vierschaar opgesteld zijn. In 
deze zaal zijn nog enkele andere voorwerpen die betrek
king hebben op de geschiedenis van Damme, tentoonge
steld : een koperen kraan bevestigd op de loden buis van de 
oude waterleiding Male-Damme, vier koperen graanmaten 
met het wapen van Damme en het jaartal 1665, een grens
paal met de wapens van Damme en het Brugse Vrije. Ove
rigens is men niet meer van plan de zalen opnieuw te vullen 
met tientallen aangekochte voorwerpen die niets te maken 
hebben met de geschiedenis van de stad. 
Er kan nog vermeld worden dat een nieuwe verwarmings-
en elektriciteitsinrichting geplaatst werd, en dat tevens een 
systeem van brandbeveiliging aangebracht werd. 
Zo gaat het vernieuwde stadhuis van Damme, na een 
bestaan van meer dan 500 jaar, een nieuwe toekomst 
tegemoet. Alhoewel het stadhuis de eigenlijke gemeente
administratie niet meer herbergt, is het de zetel van de 
gemeenteraad en van het schepencollege. In de vroegere 
vierschaar wil men concerten en voordrachten geven. De 
gotische kelders lenen zich goed voor tentoonstellingen, 
feesten en recepties. Dit alles evenwel op voorwaarde dat 
de gebruiker zich aanpast aan het eerbiedwaardige gebouw 
en niet het gebouw aan de eisen en grillen van de gebrui
ker. 
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Enkele elementaire maatregelen voor een goede 
bewaring van boeken en grafische documenten 

Mimy Neirynck-de Schaepdryver 
papierrestaurateur, K.I.K. 

(vertaling M. Buyle). 

Deze bijdrage wil de onwetendheid en de verwaarlozing die men vaststelt bij de papierconservatie in 
ons land, tegengaan. België heeft op dit gebied nogal wat achterstand, als men bedenkt dat in Italië 
reeds in 1938 het 'Istitutoper la Patologia delLibro' werd opgericht, dat er in Oostenrijk, Engeland 
en de Verenigde Staten gespecialiseerde scholen bestaan voor papierconservatie, dat er in München, 
Madrid, Dublin, Boston, Jeruzalem en Leningrad laboratoria en ateliers werkzaam zijn op dit 
gebied. Dit artikel richt zich niet alleen tot het personeel van musea en archief depots, maar eveneens 
tot lijstenmakers, bibliothecarissen en alle eigenaars van kunstwerken of van historische, weten
schappelijke of zelfs zuiver persoonlijke documenten op papier. 
Gedachten en kunstuitingen werden vaak, in geschrift of in tekening, aan het papier toevertrouwd. 
Denken we maar aan alle kennis die ons door de eeuwen heen via het papier bereikt heeft: literatuur, 
geschiedenis, projecten of schetsen voor de grootste kunstwerken, muziekpartituren, familiale 
herinneringen, archieven; kortom een groot gedeelte van wat wij onze beschaving noemen. 
In het bestek van dit artikel kunnen alleen de meest voorkomende problemen met betrekking tot 
deze complexe materie aangehaald worden. 

Historiek van het papier 

Vooraleer te begrijpen hoe papier kan degraderen, moet 
men eerst enkele noties hebben van de manier waarop het 
in de loop der tijden vervaardigd werd. Het papier, dat in 
105 vóór Christus uitgevonden werd in China, verspreidde 
zich vrij snel doorheen het hele land. 
In 610 werd deze uitvinding in Japan ingevoerd. Daar 
werd overgeschakeld op moerbeivezels (Broussonnetia 
Papyfera) als basisprodukt in plaats van rijst- of bamboe
vezels. Op het Japanse platteland wordt deze eeuwenoude 
techniek nu nog toegepast: de stengels worden vlak bij de 
bodem afgemaaid en in bundels samengebonden. Die wor
den in de rivier gelegd, waar het stromend water de bast 
van de stengels afweekt en wegvoert, zoals bij het roten 
van vlas. De witte binnenvezels, die aldus vrijkomen, wor
den tussen twee stenen geplet en uit elkaar gevezeld, totdat 
men een homogene papierbrij bekomt. Die wordt met 
kleine hoeveelheden in een rechthoekige bak gegoten, 
waar hij met een haspel (molentje) in beweging wordt 
gehouden. Met een houten kader, waarin een raster van 
paardehaar gespannen is, wordt een gedeelte van deze brij 
uitgeschept, en een vlugge laterale beweging zorgt ervoor 
dat hij zich evenredig verspreidt, terwijl het overtollige 
water door het raster wegvloeit. Men houdt deze zeef even 
rechtop met één hoek, om het laatste vocht te laten weglo
pen, en laat vervolgens de resten in de zon drogen en ble
ken. Het blad wordt daarna uit de bak verwijderd en op de 
stapel reeds gevormde bladen gelegd, waar ze zich door 
hun eigen gewicht persen. Het bleken van de bladen in de 

winterzon ( het vervaardigen van het papier was een win
terse bezigheid, aangezien er toen op het platteland weinig 
ander werk te doen was) geeft een zachtwit en neutraal 
papier. 

Vanuit Japan verspreidde de papierfabricage zich naar 
Korea en Perzië. In de 10de eeuw trof men ze aan in Bag
dad, Damascus en Kaïro. De Moren importeerden ze rond 
1150 in Spanje, waar de eerste Europese papiermolen 
gebouwd werd in San Felice, nabij Valencia. Italië volgde 
met Fabriano, Padova, Treviso en Genova. De eerste 
Franse molens doken op in Troyes rond 1348. In Ambert 
(Auvergne) wordt nu nog steeds handgeschept papier ver
vaardigd. 
De ontdekking van de typografische boekdrukkunst rond 
1445 verhoogde de vraag naar papier en deed het aantal 
papiermolens stijgen. Tegelijkertijd constateert men een 
verhoging van de vlas- en hennepteelt voor de vervaardi
ging van linnen onderkleding, ter vervanging van wol. Dit 
vermeerderde het aanbod van oude lompen, die hier als 
basis van de papierbrij gebruikt werden. 
De lompen, gesorteerd volgens kleur en kwaliteit, werden 
natgemaakt en gedurende twee tot drie maanden in een 
vochtig ondergronds lokaal in grote bakken gelegd om er 
te fermenteren. Ze werden er regelmatig dooreengeroerd 
en ontbonden zich na verloop van tijd tot een brijachtige 
massa van vezels. Die werd uit de bakken genomen op het 
ogenblik dat de gisting toeliet de vezels uit elkaar te halen, 
zonder dat de cellulose in haar structuur was aangetast. Na 
verschillende wasbeurten werd deze massa geplet door 
middel van zware houten hamers met metalen beslag (het 
zijn de microscopisch kleine deeltjes metaal die hierbij vrij 
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komen, die de bekende roestvlekken op het papier veroor
zaken). Men zal zich afvragen waartoe de papiermolens 
dienden, die zo typisch zijn voor de Europese papierfabri-
catie: om deze moeilijk handelbare hoeveelheden papier
brij te pletten, had men namelijk energie nodig, eerst en 
vooral om de vezels tussen twee stenen te verbrijzelen 
(zoals bij het malen van het graan) en vervolgens om de 
hamers, die met een scheprand verbonden waren, in bewe
ging te stellen. Het water was hiervoor de ideale energie
bron en bijgevolg zijn deze molens steeds aan een rivier te 
vinden. 
De vervaardiging van het papierblad in deze landen was op 
dezelfde principes gebaseerd als in Japan, met dit verschil 
dat de vezels niet werden opgevangen in een kader met ras-
terwerk, maar in een schepvorm met opgespannen mes
singdraden, die aan het papier zijn kenmerkende 'waterlij
nen' geven. Deze messingdraden werden ondersteund door 
houten dwarslatten. Met fijne draden werd bovendien een 
kleine tekening aangebracht, het zogenaamde watermerk 
of filigraan, dat ons inlicht over de herkomst van de bla
den. 
Deze techniek bleef in gebruik tot het einde van de 18de 
eeuw, zolang het papier beschouwd werd als een edel 
materiaal (voor boeken, aktes, plannen, tekeningen). Met 
het invoeren van de dagbladen en het meer utilitaire 
gebruik van papier, ontstond er een tekort aan basis
grondstoffen en ging men op zoek naar vervangingsvezels. 
Vlas, hennep en katoen, tot dan toe gebruikt, vertoonden 

lange en gestructureerde vezels, die zich zeer goed met 
elkaar vermengden. Bovendien was hun zuurtegraad (pH) 
neutraal. Van nature wit van kleur vereisten ze geen bleek
proces. De nieuwe vezels, stro en hout, bezaten deze 
eigenschappen niet. Hun vezels waren korter en verviltten 
moeilijk. Bovendien bevatten ze veel meer lignine, dat 
onder invloed van het licht vergeelde, bros werd en uiteen
viel. 
Om deze tussenruimte tussen de korte vezels op te vullen 
en een zekere hoeveelheid grondstof te besparen, alsook 
om het papier te bleken, ondoorschijnend te maken en het 
bedrukken te vergemakkelijken, zocht men naar vulmid
delen. Door het toevoegen van bariumsulfaat, gips, 
magnesiumcarbonaat, kaolien, leem enz. kon men tot 
30% op de grondstoffen besparen. 
Om het beschrijven met inkt mogelijk te maken, werd 
papier tot aan het einde van de 18de eeuw met dierlijk lijm 
gelijmd. Later verving men dit door aluin, wat de kwaliteit 
van het papier gevoelig deed dalen. Bovendien consta
teerde men vanaf circa 1815 schade, veroorzaakt door het 
gebruik van verlichtingsgas en de uitwasemingen van zwa
velzuur die hiermee gepaard gingen. Tussen de twee 
wereldoorlogen kende men het slechtste papier. Sinds het 
einde van de oorlog heeft men, dank zij opzoekingen op 
het gebied van semi-synthetische papierbrijen, de kwaliteit 
ervan opnieuw kunnen verhogen, alhoewel het gebruik 
van synthetische lijmen het papier te zuur en weinig stabiel 
maakt. 

Foutief opbergen van grote documenten. De affiche op een drager met een hoge zuurtegraad komt op de plaats van de plooien in contact met de lucht 
en scheurt en verpulvert uiteindelijk. (Foto M. Neyrinck) 
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Maatregelen voor een goede bewaring van papier 

De bewustwording van het probleem van een goede bewa
ring van papier dringt zich op. Nog steeds moet inderdaad 
een onverschilligheid vastgesteld worden in het omgaan 
met papier. Men weet niet op welke manier papier best 
bewaard wordt; men gebruikt produkten en materialen die 
onverenigbaar zijn met de natuur van het papier; men 
maakt fouten bij de presentatie (tentoonstellingen, kaders 
enz.). Boeken, archiefstukken en andere documenten kun
nen, zelfs zonder ze uit hun bewaarplaats te verwijderen, 
grote schade oplopen en zelfs vernield worden bij gebrek 
aan goede klimatologische omstandigheden. 

Biologische aantasting 

Een hele reeks micro-organismen, gekend onder de verza
melnaam schimmels, kunnen het papier besmetten. Ze 
ontwikkelen zich vooral in een stofferig, donker en voch
tig milieu. Dit stof, samengesteld uit verscheidene compo
nenten (sporen van micro-organismen, insecteneieren...), 
neemt de vochtigheid op, geeft die door aan zijn drager en 
brengt aldus het aantastingsproces op gang. Een lokaal 
waar papier bewaard wordt, moet dus goed verlucht en 
geregeld gestofzuigd worden; ook de vochtigheidsgraad 
dient gecontroleerd te worden. Deze laatste moet tussen 50 
en 60% bedragen en zo nodig verhoogd of verlaagd wor
den met respectievelijk een luchtbevochtiger of een -con
densator. In elke bibliotheek, atelier of archiefruimte zou
den een hygrometer en een psychrometer aanwezig moeten 
zijn én gebruikt moeten worden. 
Muren van oude of van slecht ontworpen, nieuwe gebou
wen dienen onderzocht te worden om mogelijke vocht-
vlekken tijdig op te sporen. Buitenmuren zijn de koudste 
en bijgevolg zal de condensatie zich daarop concentreren. 
Vochtigheid en stof zijn dus twee hoofdvijanden van een 
goede conservatie. Wanneer een aantasting geconstateerd 
wordt, zal men het advies inwinnen van een gespecialiseerd 
instituut of laboratorium. Voorlopige lapmiddelen kun
nen de kwaal alleen nog verergeren. Bovendien ligt de 
kostprijs van een analyse in het beginstadium van de pro
blemen in elk geval hoger dan die van een tijdrovende 
desinfectering en restauratie na verloop van tijd. 

Aantasting door insekten en knaagdieren 

Insekten, wiens eieren in het stof uitkomen, en de zich snel 
vermenigvuldigende knaagdieren, zijn eveneens grote ver
nietigers van papier. De meest voorkomende insekten bij 
ons zijn de kleine kakkerlakken, die zich in duistere hoe
ken ophouden; de zilvervisjes, die vooral belust zijn op de 
lijm en aldus delen van de tekst of de tekening doen ver
dwijnen; de boekenluizen en de houtwormen, die van het 
kastmeubel naar de boeken verhuizen en tunnels graven 
door de bladen heen. Om de insekten te verdelgen moeten 
dezelfde maatregelen genomen worden als bij de biologi
sche aantasting. 

Degradatie door het licht 

Het licht is eveneens een oorzaak van deterioratie. De UV-

Boven en onder: 
Deze gravure werd opgerold in een te vochtige bewaarplaats opgeborgen. 
Hierdoor vertoont het aan lucht en vochtigheid blootgestelde gedeelte 
afbrokkeling. (Foto M. Neyrinck) 
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Schade veroorzaakt door het veelvuldig door inlijsters gebruikte 'unalit' 
als achterscherm. (Foto M. Neyrinck) 
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stralen tasten in hoofdzaak de vulmiddelen aan: papier 
verlijmd met aluin zal vergelen en houtvezels die een groot 
gehalte aan lignine bevatten, worden afgebroken. Ook de 
kleuren (pigmenten van gouaches en aquarellen, kleurmid-
delen van lederen boekbanden...) worden door de UV-
stralen aangetast. In tegenstelling tot wat men geneigd is te 
denken, bevat ook kunstlicht, vooral de fluorescentiebui-
zen, een hoog gehalte aan deze schadelijke stralen. In 
kleine lokalen of in huizen is dit probleem gemakkelijk op 
te lossen. UV-filters die tien jaar garantie bieden, kunnen 
aangebracht worden op vensters en uitstalramen. T.L.-
buizen kunnen rechtstreeks afgeschermd worden met 
zogenaamde 'Tube Jackets'. Deze investeringen zijn 
gering, vergeleken bij de kostprijs van een latere behande
ling (zie M&L 1/5, p.46-53). Het ideale zou zijn het licht-
gehalte beneden 50 lux te houden (te meten met een luxme-
ter), en dit vooral tijdens grote tentoonstellingen. 

Gebruik van onaangepaste materialen 

Veel van de te restaureren documenten vertonen stippen, 
bruine kringen, schimmels of vergeling. Dit zijn de recht
streekse gevolgen van het gebruik van houtpulpkarton als 
ondersteuning en van hetzelfde karton, beplakt met 
Ingrespapier of iets dergelijks, voor de lijst. Dergelijke 
praktijken zijn jammer genoeg schering en inslag. Tot 
voor kort kon men trouwens als verontschuldiging aan
voeren dat neutraal karton enkel in de Verenigde Staten 
werd aangemaakt. Langs Engeland en Duitsland om, twee 
landen waar men zich bewust was van de ernst van de zaak 
en daaraan wou verhelpen door de invoer van dit karton, 
voor 100% uit vodden vervaardigd, kwam het ook in Bel
gië terecht. De aankoopprijs was uiteraard hoog en het 
karton was enkel in grote hoeveelheden verkrijgbaar. Na 
verschillende alarmkreten van verenigingen en instituten 
voor de bescherming en de redding van archiefdocumen
ten en kunstwerken op papier, begon in Nederland en 
Frankrijk de fabricage van dit neutraal karton. Onder de 
benaming 'carton permanent' (firma Canson) is dit in de 
handel gebracht in verschillende gewichten en dikten: 400 
g., dikte 0,6 mm; 860 g., 1,2 mm; 1320 g., 1,9 mm; 1780 
g., 2,5 mm. 

Vermits dit karton slechts 1/40ste uitmaakt van de totale 
kostprijs van het inramen, is zijn relatief hoge prijs (het 
dubbele van gewoon houtpulpkarton) zonder vergelijk 
met de voordelen die het biedt op het vlak van de goede 
bewaring. Het is thans in België per 10 bladzijden verkrijg
baar in gespecialiseerde tekenwinkels. 
De reiniging en de restauratie van grafische documenten in 
lijstenmakersateliers worden nog te vaak uitgevoerd door 
mensen met een gebrek aan kennis en opleiding. Vaak 
loopt dit falikant af, omdat de chemische reacties een 
degradatieproces op gang brengen, dat dikwijls pas na vele 
jaren zichtbaar wordt. Daarom publiceren we hier een 
mededeling, opgesteld door het 'International Advisory 
Committee of Keepers of Public Collections of Graphic 
Art', ter gelegenheid van hun congres in New York in mei 
1980: 
,,Er moet helaas vastgesteld worden dat het in de kunst

handel in toenemende mate een gewoonte wordt oude -en 
vaak ook moderne- grafiek een 'face-lift' te geven, door de 



bladen op grote schaal te wassen, te bleken, soms bij te 
kleuren, te strijken of ze nog op andere wijzen aantrekke
lijk voor de verkoop te maken. Er zijn zelfs handels- en 
veilingshuizen waar deze praktijk tot een algemene routine 
is uitgegroeid. 
De beheerders van vijftig grafiekcollecties over de hele 
wereld, verenigd in bovengenoemde Commissie, voeten 
zich gedwongen ernstig op de gevaren te wijzen die deze 
vaak in serie uitgevoerde bewerkingen voor de grafische 
objecten kunnen meebrengen. Niet alleen betekent het 
vrijwel altijd een verlies aan historische authenticiteit, 
maar ook wordt er vaak onmiddellijke en onherstelbare 
schade toegebracht aan de papiervezel. Dit kan op zijn 
beurt niet zonder gevolg blijven voor de geldelijke waarde. 
De Commissie wil er in dit verband met nadruk op wijzen 
dat op die wijze behandelde werken van de grafische kunst 
een groot deel van hun belang en aantrekkelijkheid verlo
ren hebben voor de musea en prentenkabinetten. Ze hoopt 
hiermee te bereiken dat aan de praktijk van het op grote 
schaal wassen, bleken enz. een halt wordt toegeroepen, 
zodat niet elk jaar duizenden prenten en tekeningen uit 
slecht begrepen winstbejag opgeofferd worden." 
Deze tekst toont aan dat de restauratie van grafische docu
menten door onbevoegde personen een universele kwaal 
is. De opleiding van het publiek staat nog in het beginsta
dium: al te vaak worden conservering en renovatie met 
elkaar verward en beseft men niet dat dit laatste de waarde 
van de kunstwerken die op deze wijze 'vernieuwd' zijn, 
gevoelig doet dalen. 

Suggesties voor een juiste manipulatie en voor 
tentoonstelling 

Ook de muur waartegen een ingelijst voorwerp hangt, kan 
grote schade veroorzaken. Voornamelijk in de winter con
denseert de vochtigheid van de lucht op de koude buiten
muren. Het karton van de drager absorbeert deze vochtig
heid. Wanneer de omringende lucht droger wordt, zal het 
dit vocht opnieuw afstaan, samen met zuurheid wanneer 
het houtpulpkarton betreft. Langs de voorzijde uit dit zich 
in een condensatie die zich neerzet op het afschermende 
glas. 
Indien echter de lijst (passe-partout) niet dik genoeg is of 
indien ze ontbreekt, wordt het document tegen dit glas 
aangedrukt. (Dit is trouwens altijd het geval wanneer glas, 
document en steunkarton met één enkele kleefstrook tegen 
elkaar geperst worden). De gevolgen hiervan zijn: 
— grote bruinachtige kringen worden gevormd 
— bij pastels en houtskooltekeningen zullen de pigmenten 
op het glas migreren 
— na droging verschijnt er een grote hoeveelheid stippen, 
veroorzaakt door minuscule metaaldeeltjes in het steun
karton, die langs de achterzijde worden doorgegeven aan 
het papier 
— in een onbewoond lokaal of in een donkere hoek, heb
ben de micro-organismen alle tijd om zich rustig te verme
nigvuldigen. 
Van zodra de schade vastgesteld wordt, moet het docu
ment afgehaakt worden, uit zijn lijst gehaald, voorzichtig 
op een wit vloeipapier (of een zuivere katoenen doek) 

Herbruik van beslaande omlijsting leidt soms tot het afsnijden en 
dus verminken van kunstwerken (olieverfschilderij op karton). (Foto 
M. Neyrinck) 
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gelegd met de tekening naar boven en gedroogd in de vrije 
lucht, dit in afwachting van een aangepaste conserverings-
behandeling. 

Het ophangen 

De ophangkoorden moeten geregeld nagekeken worden en 
tijdig vervangen door een metalen kabeltje, overeenkom
stig het te dragen gewicht. Dit geldt trouwens ook voor de 
kram of de spijker, waaraan de lijst bevestigd is. 

Het gebruik van lijmen 

Zelfklevend materiaal -synthetische kleefbanden voor het 
plastificeren van papier, kleefband om scheuren te 
herstellen- zijn te mijden. Dergelijk materiaal zou zelfs 
nooit in een bibliotheek of archiefruimte aanwezig mogen 
zijn. De kleefstof dringt immers volledig in de vezels van 
het papier, wordt bruin en maakt de teksten onleesbaar. 
Restauraties die hieraan moeten verhelpen zijn een nacht
merrie voor de papierrestaurateurs. De behandeling is 
duur, aangezien ze veel tijd en geduld vergt. De sterke 
oplosmiddelen die men hiervoor zou moeten gebruiken, 
ontkleuren de pigmenten en zijn in vele gevallen onbruik
baar. 
Als een scheurtje voorlopig gedicht moet worden, gebruikt 
men best een strookje gegomd papier (Arabische gom) of 
de marges van een postzegelblad. Deze lijmen hebben 
immers het voordeel dat ze reversibel zijn. De zogenaamde 
'alleslijmers' (plexi-acetonlijmen) en de witte houtlijmen 
zijn absoluut niet bruikbaar voor papier. We denken hier 
bijvoorbeeld aan boekbinders die de witte lijm gebruiken 
om de rug van een boek mee in te smeren. Eenvoudige tar-
wezetmeelpap, die men zelf met zorg bereidt, kan zonder 
gevaar voor papier aangewend worden. 

Het opbergen van grote grafische documenten 

Dergelijke documenten worden bij voorkeur opgerold op 
PVC-buizen van 10 tot 15 cm diameter, die vooraf reeds 
omwikkeld werden met gekookte en gestreken katoenen 
doeken in twee lagen. Het document wordt zó opgerold 
dat de vezels van het papier evenwijdig lopen met de cilin
der. Vervolgens doet men er nog een laag katoen om en 
bindt men het geheel vast met verschillende reepjes 
katoen. Deze cilinders worden in kasten opgeborgen. 

Het stockeren van boeken 

Hiervoor gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij de 
grafische documenten: de boeken worden in katoen of lin
nen verpakt en verticaal in een geschilderde houten kist 
geplaatst, die zeer zuiver moet zijn en iets hoger dan het 
grootste boek. Een zuurvrij papier hierop beschermt de 
boeken tegen stof, terwijl het tegelijkertijd verluchting 
toelaat. In dit verband is plastiekfolie uiteraard aan te 
raden. Men vermijde ook keldervloeren, omwille van de 
capillaire vochtigheid en het overstromingsgevaar. 

Het fotokopiëren uit boeken 

Tijdens het kopiëren wordt het boek op een bepaalde 
pagina opengelegd en met de hand tegen het glas van de 
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p. 53 bovenaan en hierboven: 
Kleven van affiches op lijnwaad is nefast doordal beide malerialen legen-
gesleld reageren op de vochtigheid. 
Door schommeling van de vochtigheidsgraad in de bewaarplaats bekomt 
men dit schadebeeld. (Foto M. Neyrinck) 

Schade veroorzaakt door het foutief uitnemen van oude banden. (Foto 
M. Neyrinck) 



legende: zie hiernaast. 

Binnenzijde van een boek, uitgevreten door termieten. 
(Foto M. Neyrinck) 

•R machine gedrukt. Deze werkwijze beschadigt de rug van 
het boek, breekt de draden die de katernen bijeenhouden 
en hebben op de lange duur het uitvallen van de bladen tot 
gevolg. Een fotocopieermachine die toelaat het boek in 

— een hoek van 90° te kopiëren, zou hier uitkomst brengen. 

Het manipuleren van boeken in bibliotheken 

Deze handeling kan nu doodnormaal lijken, maar in de 
meeste gevallen wordt ze toch verkeerd uitgevoerd. Meest
al trekt men het boek bij de bovenkant van de boekband 
uit de rij, waardoor die na verloop van tijd scheurt. Om dit 
te vermijden is het voldoende een kleine ruimte achter de 
boeken te voorzien, waardoor het mogelijk wordt de 
omgevende boeken even achteruit te schuiven en het 

f gewenste exemplaar bij het midden van de rug uit de plank 
kan nemen. 

Aantekeningen 

Als aantekeningen noodzakelijkerwijs in een boek aange
bracht moeten worden, gebruikt men hiervoor nooit een 
stylo of viltstift, maar uitsluitend een halfvet potlood met 

i fijne punt B of HB. 

m Bladwijzers 

M Kleine hoekjes krantenpapier, die vaak jarenlang in een 
boek blijven steken, geven in de loop van de tijd hun zuur
heid door en laten bruine afdrukken achter op 3 tot 4 blad-
zijden. 

^ ^ ™ Als bladwijzer gebruikt men best een strookje Japans 
papier. Ook metalen papierklemmetjes veroorzaken be
schadigingen : ze beginnen te roesten en laten een onoplos
bare vlek achter op het papier. Voor boeken zonder grote 
waarde kan men desnoods plastieken klemmetjes gebrui
ken, al kreuken die de bladen. 

Het opkleven van steunpapier 

Dit gebeurt best met neutraal papier en tarwezetmeelpap. 
Om kleine lijsten opnieuw te kunnen gebruiken, worden 
de grafische documenten soms verkleind door de randen er 
af te snijden. Het spreekt vanzelf dat dergelijke stukken 
veel van hun waarde verliezen. 

Het kleven van papier op lijnwaad 

Deze handeling wordt veel toegepast bij landkaarten en 
zeer grote documenten. De combinatie papier-lijnwaad 
kan nochtans schade opleveren: alhoewel ze uit dezelfde 
vezels zijn vervaardigd, hebben ze toch een tegenoverge
stelde reactie ten opzichte van de relatieve vochtigheid. Bij 
een hoge R.V. zet papier uit, terwijl linnen krimpt. Dit 
geeft aanleiding tot het verschrompelen van het papier op 
zijn linnen drager. Soms zijn de stukken echter zó groot, 
dat men verplicht is deze linnen dragers te gebruiken. Om 
beschadiging te voorkomen, kleeft men dan eerst zowel op 
het papier als op het linnen Japans papier. Pas na het dro
gen hiervan kleeft men de beide stukken samen. 
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Besluit 

Deze eerste algemene kennismaking laat ons toe zowel de 
draagwijdte als de verscheidenheid van de problemen op 
dit gebied te beseffen. Tevens dringt de noodzaak zich op 
om de onoverzichtelijke stapel archiefdocumenten en gra
fische kunstwerken zo snel mogelijk van de ondergang te 
redden. Het doorgeven van dit deel van ons patrimonium 
aan de volgende generaties, hangt voor een groot deel af 
van de behandelingen nu. Deze bewustwording moet zich 
concretiseren in het veranderen van onze dagelijkse 
gewoonten, wanneer we met papier omgaan. Die dienen 
geïnspireerd te worden door het gezond verstand, waarna 
de elementaire maar noodzakelijke maatregelen moeten 
volgen. 
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Summary 

The 'Zwin'-Landscape 
Throughout history, the 'Zwin' area has been very important to the development of 
Flanders. It was this area that allowed for the Bruges linen-industry to be prosperous 
and for Flanders to have developed into one of the most powerful and rich medieval 
principalities of France. 
In time of war the intermediate area between the present 'Zwin' and 'Sluis' has 
always been a contested borderland. As such the cultural-historical value of the 
'Zwin'-bed is not only of regional but of national importance. 
Alterations to a landscape disregarding its historical characteristics and value, might 
cause structural degradation. This is the case for the 'Zwin', where works con
cerning the ground-levelling and changes as to the relief occurred in the course of the 
17th century. 
The close link between the cultural-historical and natural-scientific value of this area 
is important in view of measures to be taken for its protection. This contribution 
dilates upon the genesis and growth of the 'Zwin', including its significance as to 
Flanders' prosperity. 
A second contribution in one of the next issues of M&L, will dwell on the natural-
scientific value. 

The 'Zwinbosjes' in Knokke-Heist 
On the dialectal plan of Bruges-Eastcoast the 'Zwin-bosjes', situated adjacent to the 
'Zwin' area, are indicated as an N-area (natural area) and an R-area (natural area 
with scientific value). This automatically implied their maximal protection, awaiting 
the Royal Warrant for the final protection. 
A proposal in connection herewith was made in 1980. In the meantime, there were 
plans drafted for the lay-out of a yacht-haven and the building of 900 houses; this 
realization would entail the total destruction of the northwestern part of the 'Zwin-
bosjes' and an enormous decrease of its actual natural-scientific value. In this con
text, the definitive protection of the 'Zwinbosjes' by Decision of the Flemish Execu
tive of 9.3.1983, is a rejoicing fact. 

The Restoration of the Town Hall in Damme 
The town hall of Damme, dating from 1464-1467, was built in substitution for the 
13th-century House of Aldermen, dilapidated by then. 
Out of the building-accounts, data concerning the initial situation of interior and 
exterior can be derived. Only a few alterations found place in the course of a 400 
years; the tower was rebuilt in 1642-1643 ; a wall parallel to the front was construct
ed in the tribunal in the course of the 17th century; a large filing-cabinet was added 
in the 18th century... 
At about the mid-19th century the town hall, being in a state of disrepair, had to be 
restored. The works that had started in 1859, were stopped in 1860 due to financial 
reasons. The restoration was completed in l895-'96. 
But when in 1961 a carillon of 25 bells was offered to the town, this could not be 
installed because of the bad condition of the tower. 
In June 1978 finally, after many years of discussion, a thorough restoration was 
started once more, comprising the original parts of the building and elements re
placed or added in the 19th century. 
As such, the renovated town hall of Damme enters upon a new future after 500 years 
of existence. Although it no longer houses the real municipal administration, it is the 
chair of the town-council and the Court of Aldermen. One intends to hold concerts 
and lectures in the former tribunal; the gothic cellars lend themselves admirably to 
the purpose of exhibitions and feasts. But all these activities can occur only on the 
condition that the user adapts himself to the venerable building, and not the build
ing to the needs and caprices of the user. 

The Restoration of the 'Grooten Vos' in Bruges 
This remarkable building, the former guild-hall of Masons, dating from 1621, is one 
of the last examples of Renaissance style in Bruges. 
At the end of the 18th century, it was sold as a national property, and as such restor
ed in 1862 and 1888. During the last restoration the front was painted according to 
the design of architect L. Delacenserie. The ground-floor was adapted to the 
demands of modern commerce in 1962. 

In 1974 the facades and roof of the house were protected as a monument by Royal 
Decree. The interior has been irrecognizably rebuilt and adapted in the course of 
years. 
A third restoration was started in 1981, and was mainly focused on works at the 
front. The reconstruction was based—as far as possible—on the remains of poly
chrome and gilt. 
After a thorough cleaning of the front, the weathered bricks and stone were substi
tuted by new ones. The damaged plasterings were repaired and the whole (old and 
new parts) was covered with a new layer of plaster. 
The paint- and gilt-work underwent a professional treatment. 
The 19th-century joinery has been preserved, as it found itself in good shape. 
The plastering and painting of the front might be justified by the view of our 17th-
century ancestors, who considered the use of materials subordinate to the architec
tonic idea; besides they knew the protecting characteristics of paint and plaster, by 
means of which the weathering of stone is slowed down. 
As such this approach can be accounted for out of historical and conservative rea
sons. 

The Restoration of the 'Wyckhuuse' in Alveringem 
The 'Wyckhuuse', one of the rare large farmsteads out of the 17th century, was 
bought by the local authorities of Alveringem in 1977. By then it found itself in an 
advanced state of dilapidation, as it was deserted since 1961. 
Restoration and adaptations started in 1982, and were determined by the new func
tion of the building, viz the accomodation of the municipal administrations. 
New building was planned to this purpose, in order to preserve the older wings. The 
stairtower was heightened, so that the attic became accessible in view of the preser
vation of archives. 
There were no further fundamental alterations to the main volumes, besides the 
installation of works of infrastructure required for the purpose of the new function. 

The Preservation of Books and Graphic Documents 
The preservation of paper, the vehicle of ideas and knowledge that have been con
veyed to us for over centuries, is quite a delicate matter. 
Therefore, this article aims at giving some elementary measures to be taken into 
account while handling this material. 
The degradation of paper is due to various reasons. There is first of all the biological 
affection. Paper can be affected with all kinds of micro-organisms, called mildew, 
that develop rapidly in a damp and dusty spot. Insects and rodents are other great 
destroyers of paper. Damage caused by light (especially UV-radiation) can be reme
died by UV-filters and so-called 'Tube-Jackets'. Inadequate materials, like wood-
pulp cardboard used as a support or for the frame, can cause dots, brown circles and 
mildew. The restoration of graphic documents by incompetent people finally, can 
lead to irreparable harm. 
The measures enumerated beneath, concerning the handling of graphic documents 
in everyday life and for exhibitions, provide the most elementary and concrete devi
ces in order to avoid serious damage. 
— Framed objects displaying signals of moisture, should be unhooked, unframed 
and put on white blotting-paper or pure cotton, drawing upwards, in order to dry, 
awaiting a final conservation treatment. 
— Self-adhesive tapes of any kind must be avoided; small tears can be provisionally 
repared with gommed paper. 
— Large graphic documents have to be preserved on PVC-tubes and 
wrapped up in cotton cloths. 
— Books to be stocked should be wrapped up in cotton or linen cloths and put verti
cally in wooden painted boxes. 
— Copying out of books damages the back of the book, unless the copying-machine 
allows for the book to be held in an angle of 90°. 
— Books in a library should not be taken out of the row by means of the binding. 
— Notes and bookmarks should be avoided as much as possible. 
— When large documents have to be cleaved on linen, as a support, there should be 
an intermediate stratum of Japanese paper. 
When considering the extent of problem, the urgent need becomes manifest to save 
the large amount of graphic and archival documents from destruction. 
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OUDE BALKEN DOOR EN DOOR VERROT, 
SCHADE GENOEG OM DE GEHELE 

HOUTCONSTRUCTIE VOLLEDIG TE SLOPEN 
EN TERUG OP TE BOUWEN. 

Slopen hoeft niet: E.C.C. N.V. 
restaureert polymeerchemisch houten balken, injekteert 
oude metselwerken, enz... Lost extreme problemen probleem
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